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1.0 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PROYEK 
 LATAR BELAKANG PROYEK 

Tujuan dari proyek Zona Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone/IPZ) yang didanai KfW adalah 
untuk melestarikan “hutan hujan tropis yang sangat terancam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 
(TNBBS) sebagai habitat prioritas bagi spesies yang terancam punah dan penyerap karbon melalui 
konsep manajemen inovatif dan penggunaan lahan berkelanjutan pengelolaan bekerja sama dengan 
masyarakat lokal dan otoritas taman nasional ”(Kerangka Acuan proyek WCS IPZ Kerangka Kerja 
Pengelolaan Lingkungan dan Sosial [Environmental and Social Management Framework/ESMF]). Proyek 
telah disaring dan dikaji sebagai Kategori B dan semua sub-proyek yang diusulkan akan menjalani 
peninjauan dan pertimbangan lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan potensi dampak lingkungan 
dan sosial dan langkah-langkah mitigasinya. Dengan demikian, ESMF dipandu oleh Standar Kinerja 
International Finance Corporation (IFC) yang tercantum dalam bagian 3.2. Selain itu, kebijakan 
perlindungan nasional telah dipertimbangkan dan didokumentasikan. 

Proyek “Pelestarian Habitat Prioritas di TNBBS” berkaitan dengan pengelolaan IPZ seluas 100.137 hektar 
(ha) di dalam batas taman. Proyek ini akan melengkapi dan mendukung beberapa elemen dari tindakan 
yang diperlukan untuk menghapus situs dari daftar bahaya, untuk TNBBS, dan berkontribusi untuk 
mengurangi tekanan pada Pemerintah Indonesia untuk bertindak atas isu-isu ini. Tindakan tersebut 
termasuk pemantauan spesies dan habitat, peningkatan penegakan hukum menggunakan sistem patroli 
pemantauan dan pelaporan spasial (SMART), klarifikasi masalah batas, dan harmonisasi perencanaan 
tata ruang lokal dan perizinan dengan zona penyangga taman.  

Proyek ini juga membahas tujuan dan kegiatan di bawah Strategi Nasional dan Rencana Aksi untuk 
Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan Gajah Asia (KLHK: P42/Menhut-II/2007, P44/Menhut-II/2007, 
P43/Menhut-II/2007, P53/Menhut-II/2007) dan konflik manusia – satwa liar (P48/Menhut-II/2008), serta 
komitmen Indonesia berdasarkan Konvensi Convention on International Trade in Endangered Species 
(CITES) yang disahkan oleh Keputusan Presiden 43/1978 melalui kegiatan yang bertujuan untuk 
memperkuat kendali pada perdagangan satwa liar ilegal.  

Proyek dengan durasi tujuh tahun ini (2017 – 2023) didanai oleh International Climate Initiative 
(Internationale Klimaschutzinitiative [IKI]) dari Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, 
Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMU), melalui KfW Entwicklungsbank. Mitra Proyek terdiri dari 
Wildlife Conservation Society (WCS), World Wildlife Fund (WWF) program Jerman dan Indonesia, dan 
Yayasan Badak Indonesia (YABI). Mitra-mitra tersebut akan memberikan bantuan teknis kepada otoritas 
manajemen TNBBS dan kelompok pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil lainnya yang 
mempunyao kepentingan dengan taman nasional dan zona penyangganya. 

Rancangan proyek didasarkan pada teori perubahan yang melibatkan pengurangan tekanan 
antropogenik pada area prioritas dalam TNBBS, meningkatkan pengelolaan taman nasional dan zona 
konservasi termasuk membangun Zona Manajemen Intensif (Intensive Management Zone/IMZ), dan 
dengan demikian secara efektif melindungi habitat spesies yang terancam punah: Badak Sumatera, 
Harimau Sumatera, dan Gajah Sumatera.  

Mengurangi tekanan antropogenik pada area-area prioritas dalam TNBBS membutuhkan kolaborasi 
dengan masyarakat lokal yang berdekatan untuk meningkatkan penggunaan lahan berkelanjutan, dan 
untuk mengubah sikap dan perilaku terhadap spesies yang terancam punah (misalnya, berburu). 
Memperbaiki pengelolaan taman nasional dan zona konservasi juga membutuhkan kerja sama dengan 
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otoritas taman nasional dan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya, dengan strategi multi-faset, 
yang dibahas dalam berbagai paket kegiatan. Desain proyek terdiri dari lima komponen (Tabel 1).  

Tabel 1 Komponen proyek dan paket kegiatan. 

No. Komponen Paket Kegiatan 

Mitra Proyek 
yang 

Bertanggung 
Jawab 

1 IPZ didirikan di 
dalam TNBBS dan 
terlindungi secara 
efektif  

 Perencanaan IPZ                                                      
 SMART – Sistem dan kapasitas manajemen berbasis resor 
 Unit Perlindungan Badak berpatroli di IPZ 
 Patroli berbasis resor di IPZ 
 Meningkatkan pertemuan dan penegakan intelijen kejahatan 

hutan 

YABI, WCS 

2 Mendirikan dan 
melaksanakan IMZ 

 Strategi untuk mengkonsolidasikan dan membiakkan badak 
di TNBBS 

 Mendesain dan merencanakan pengelolaan IMZ, dana 
melalui WWF 

 Memindahkan badak ke IMZ, dananya melalui WWF 

YABI, WWF 

3 Tekanan 
penggunaan lahan 
pada IPZ 
berkurang melalui 
peningkatan 
pengelolaan 
penggunaan lahan 
dan 
pengembangan 
masyarakat  

 Strategi tingkat resor untuk keterlibatan masyarakat 
 Kapasitas untuk mendukung pemantauan perambahan dan 

reboisasi berbasis masyarakat 
 Insentif berbasis kinerja untuk perlindungan dan pemulihan 

TNBBS 
 Investasi dan tenaga kerja untuk perlindungan dan 

pemulihan 
 Memberi dukungan secara politik dan keuangan untuk 

intervensi berbasis masyarakat 
 Bisnis sektor swasta mendukung tujuan konservasi (WCS) 

YABI, WWF, 
WCS 

4 Kerangka 
kebijakan yang 
lebih baik untuk 
perlindungan 
spesies dan 
habitat dan 
penyebaran 
pengalaman 
nasional dan 
internasional 

 Peningkatan kapasitas dan penyelarasan kebijakan (WCS, 
WWF, dan YABI - berbagai peran), termasuk: 
- Perjalanan pembelajaran teknis nasional & pertukaran 

kunjungan antara BBS, WKNP, GLNP, dan situs terkait 
lainnya (YABI) 

- Standarisasi dan diseminasi ke PusDikLat, termasuk 
modul pelatihan - SMART (WCS), pemantauan 
berbasis DNA (WWF) dan pendekatan RPU (YABI) 

- Tur studi - mis. SMART dan IMZ 
- Dukungan untuk Sekretariat Badak Nasional Bersama 

(semua) 
- Bekerja dengan jurnalis (WWF) 

 Pendanaan jangka panjang untuk konservasi di BBS (WCS) 

YABI, WWF, 
WCS 

5 Meningkatkan 
efektivitas 
pengelolaan 
TNBBS 

 Memberi dukungan untuk pengelolaan dan strategi TN BBS 
YABI, WWF, pembangunan (WCS) 

 Pemantauan dan konservasi untuk pengelolaan (semua) 
termasuk: 
- Hutan 
- Trap kamera / DNA 
- Hunian 
- Dampak pengembangan mata pencaharian 

 Hibah penelitian kepada mahasiswa (WCS) 

YABI, WWF, 
WCS 
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Kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMF) dan dokumen pendukung proyek memberikan 
diskusi tentang konteks proyek, kerangka kerja peraturan, dampak dan langkah-langkah mitigasi, 
pengaturan kelembagaan, konsultasi publik dan pengungkapan informasi, mekanisme penanganan 
pengaduan, pemantauan dan evaluasi serta persyaratan pelaporan.  

Daftar sub-proyek yang tidak memenuhi syarat untuk didanai di bawah Proyek Konservasi Hutan Tropis 
terdapat di Lampiran A1.  

ESMF ini telah disiapkan melalui konsultasi dan akan diperbarui sesuai kebutuhan untuk mencerminkan 
setiap perubahan dalam investasi program terlepas dari donor, undang-undang nasional, KfW atau 
kebijakan donor lainnya. ESMF akan diungkapkan secara publik kepada komunitas lokal dan masyarakat 
umum. 

 LINGKUP DAN PENDEKATAN ESMF  
ESMF dipersiapkan untuk mengidentifikasi, menghindari, mengurangi, dan memitigasi risiko dampak 
sosial dan lingkungan yang potensial terhadap usulan proyek KfW BBS. Kajian tersebut memberikan 
panduan bagi Unit Manajemen Proyek KfW BBS dalam menyaring proposal untuk studi kelayakan 
(memberikan kegiatan yang tidak memenuhi syarat yang tidak dapat didukung baik karena undang-
undang Indonesia atau PS IFC dan Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan, pedoman untuk 
persiapan suatu Kerangka Acuan untuk studi sosial dan lingkungan di bawah Studi Kelayakan, dan 
panduan tentang dimasukkannya aspek sosial dan lingkungan ke dalam Permohonan untuk Proposal, 
termasuk Kerangka Acuan penilaian sosial dan lingkungan yang terperinci yang akan dilakukan setelah 
pemberian tawaran kepada pemenang tender. 

ESMF dipersiapkan sesuai dengan Pedoman PS dan EHS IFC, dan sesuai dengan hukum dan peraturan 
nasional Indonesia. Setiap kegiatan yang didanai oleh Proyek BBS KfW akan dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan 
ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. ESMF ini 
mengadopsi hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia hingga konsisten dengan PS IFC dan Pedoman 
EHS. 

ESMF adalah dokumen hidup yang dikembangkan bersama-sama dengan rancangan terperinci sebuah 
proyek dan akan diterapkan bersama dengan instrumen perlindungan lainnya seperti Rencana 
Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan/SEP), Kerangka Kerja Perencanaan 
Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Planning Framework/IPPF) dan Kerangka Proses (Process 

Framework/PF). Tujuan spesifik ESMF meliputi: 

 Mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan sosial ke dalam identifikasi, rancangan dan 
penerapan semua intervensi proyek untuk memastikan bahwa hal tersebut berkelanjutan secara 
lingkungan dan layak secara sosial; 

 Memastikan semua isu lingkungan dan sosial yang relevan diarusutamakan ke dalam rancangan 
dan penerapan proyek dan juga dalam fase-fase selanjutnya dari Proyek; 

 Mempertimbangkan potensi risiko lingkungan dan sosial, manfaat dan dampak program dan 
mengidentifikasi langkah-langkahnya secara terpadu untuk menghindari, meminimalkan dan 
mengelola risiko dan dampak dengan meningkatkan manfaat; 
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 Memastikan kepatuhan dengan persyaratan nasional dan KfW, seperti PS IFC dan Pedoman 
EHS IFC; dan 

 Membimbing pengembangan rencana aksi secara terperinci dalam mitigasi untuk fase 
selanjutnya dari proyek yang sesuai dengan komponen/sub-komponen proyek dan paket kerja 
yang disepakati. 

ESMF menetapkan persyaratan dan langkah-langkah untuk menyaring, menilai, mengelola, dan 
memantau langkah-langkah mitigasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari Proyek, dan untuk 
penanganan proses konsultasi dan keluhan Proyek. Tindakan tersebut memberikan gambaran umum 
tentang jenis-jenis kegiatan sub-proyek yang akan dikaji, proses penyaringan lingkungan dan sosial dan 
instrumen perlindungan spesifik sub-proyek yang akan disiapkan setelah lokasi proyek dan perincian 
lainnya diketahui. Pemantauan dan pelaporan juga ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap 
perlindungan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. 

Bimbingan diberikan untuk mendukung para pelaksana proyek: Staf Proyek KfW BBS dari WCS, WWF, 
dan YABI bersama pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat - untuk mematuhi persyaratan, 
prosedur, dan peraturan Proyek terkait dengan pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan, dan 
pemukiman kembali (yang berkaitan dengan pembatasan akses ke sumber daya alam dan perpindahan 
ekonomi), dan Masyarakat Adat. Bimbingan yang diberikan sesuai dengan peraturan Pemerintah 
Indonesia yang berlaku dan ketentuan tambahan dari Pedoman Keberlanjutan KfW yang relevan (2016), 
Pedoman IFC EHS, bersama dengan referensi praktik yang baik lainnya. 

 PRINSIP PANDUAN 
Dokumen ESMF ini dan dokumen terkait lainnya menggabungkan prinsip-prinsip berikut: 

 Setiap upaya akan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial dan langkah-
langkah mitigasinya; 

 Semua pemangku kepentingan Proyek akan dilatih untuk mengetahui potensi risiko lingkungan 
dan sosial dan langkah-langkah mitigasi dalam Proyek dan melaksanakan tanggung jawab 
mereka di bawah ESMF ini; dan 

 Masyarakat lokal di wilayah intervensi Proyek akan dilibatkan dalam semua tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan sub-proyek/kegiatan. 

Gambaran Metodologi ESMF 
Dalam mengembangkan dokumen ESMF ini, WCS melibatkan konsultan berpengalaman untuk bekerja 
dengan tim nasional dan lapangan untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang ESMF. Tim 
mengadakan lokakarya di awal proyek, melakukan kunjungan lapangan dan konsultasi tingkat desa 
termasuk diskusi kelompok terarah (FGD) pada Oktober 2019. Para konsultan dan tim Unit Manajemen 
Proyek (Project Management Unit/PMU) berkolaborasi pada langkah-langkah penting berikut untuk 
mengembangkan konten untuk ESMF ini: 

Penyaringan – proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan rancangan atau rencana proyek dan 
konteks penerapannya, bersama dengan kebijakan, peraturan, dan standar panduan, untuk 
mengidentifikasi potensi dampak, risiko, masalah, dan opsi untuk pendekatan mitigasi. Hasil penyaringan, 
yang akan dilakukan oleh tim Proyek sebelum pengembangan rencana penerapan, akan mencakup: garis 
besar wilayah utama tapak atau batas untuk data awal; identifikasi kegiatan-kegiatan Proyek yang paling 
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relevan untuk penilaian dampak, yaitu kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi paling langsung untuk 
berdampak pada orang atau lingkungan; dan jenis dampak yang diantisipasi sebagai hasil dari 
penyaringan awal, yang kemudian dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari penilaian dampak, diuraikan 
dalam ESMF, dan dalam instrumen lain yang diperlukan. Sebagai contoh, karena Proyek ini dilaksanakan 
di area di mana Masyarakat Adat berada dan berpotensi terkena dampak, maka IPPF diperlukan. 
Demikian pula, karena akan ada pembatasan akses sumber daya dan perpindahan ekonomi yang 
dihasilkan dari kegiatan proyek, PF akan disiapkan. 

Pengembangan rona awal lingkungan dan sosial – berdasarkan pada pemahaman tentang wilayah 
dan kegiatan Proyek, data rona awal disusun untuk memberikan titik awal di mana dampak kegiatan 
Proyek dapat diprediksi, dikaji, dan dipantau. Garis besar data rona awal dimasukkan ke dalam ESMF 
dan dikembangkan secara lebih terperinci dalam dokumen terpisah termasuk ESMP untuk setiap situs. 
Rona awal sosial mencakup data sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya tentang sejarah, pengembangan, 
dan masalah apa pun yang berfungsi sebagai konteks yang relevan untuk memahami pengaturan 
pelaksanaan Proyek. Rona awal lingkungan ditentukan oleh ruang lingkup Proyek, tetapi menetapkan 
kondisi bio-fisik, ekologi dan iklim secara umum, dengan menyoroti fitur-fitur tertentu atau wilayah yang 
rentan untuk diperhatikan. 

Analisis dampak dan perencanaan mitigasi – penilaian dampak potensial dari kegiatan Proyek 
mempertimbangkan manfaat dan risiko dengan tingkat upaya untuk menganalisis dan merencanakan 
mitigasi yang sepadan dengan tingkat keparahan dampak potensial. Proses penyaringan memberikan 
tahap pertama dalam mengidentifikasi dampak dan menggabungkannya dengan data rona awal dan 
deskripsi proyek, analisis dilakukan untuk menentukan dan menilai dampak potensial. Mitigasi berfokus 
pada upaya yang diperlukan untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif, dan peluang untuk 
memaksimalkan dampak positif yang teridentifikasi. Menyesuaikan atau mengadaptasi lokasi Proyek, 
kegiatan atau strategi untuk mencegah dampak, dan untuk mengakomodasi masukan publik dan 
keprihatinan mengenai dampak potensial adalah proses yang harus dilakukan oleh tim proyek dan 
dijelaskan dalam ESMF. 

Konsultasi dan Pengungkapan – berbagai metode konsultasi yang digunakan untuk mengakses 
informasi termasuk perspektif atau pendapat tentang konsep Proyek, kegiatan yang direncanakan, data 
rona awal, masalah dan potensi dampak dan opsi mitigasi, untuk memperbaiki, meningkatkan dan 
memvalidasi konten ESMF. Konsultasi mengenai ESMF dan pelaksanaan Proyek diselenggarakan di 
desa-desa terpilih, ibu kota provinsi di wilayah Proyek, dan di tingkat nasional untuk mendapatkan umpan 
balik dari para peserta mengenai desain Proyek, langkah-langkah mitigasi dan mekanisme pengaduan. 
Masukan dari tim konsultan juga dimasukkan ke dalam ESMF untuk menginformasikan dan 
menyesuaikan kegiatan proyek. 

Mengembangkan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) – diskusi tentang proses komunikasi saat 
ini atau sebelumnya dan penanganan keluhan, untuk mengembangkan mekanisme formal yang akan 
disampaikan kepada para pemangku kepentingan, tim lapangan mana yang akan dilatih untuk digunakan, 
dan yang akan dipantau oleh manajemen dan donor secara berkala. GRM dalam ESMF dapat dimodifikasi 
atau diperbarui secara adaptif selama pelaksanaan Proyek untuk memastikan penerapan dan 
efektivitasnya. 
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2.0 KONTEKS LINGKUNGAN DAN SOSIAL PROYEK 
YANG RELEVAN  

 PENGATURAN LINGKUNGAN 
Pemerintah Indonesia mulai fokus pada konservasi ketika perwakilan pemerintah berpartisipasi dalam 
pertemuan teknis International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ke-7 di New Delhi, India pada 
25-28 November 1969 di mana mereka mempresentasikan makalah berjudul "Cagar Alam dan Taman 
Nasional di Indonesia: Kondisi dan Masalah” dan "Pendidikan Konservasi Alam di Indonesia". 
Selanjutnya, Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam mengembangkan rencana untuk 
mempromosikan kawasan konservasi di Indonesia dengan bantuan dari Food and Agriculture 

Organization (FAO) United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1974. 

Undang-undang dan peraturan telah berkembang sejak peristiwa tersebut ketika UU No. 5/1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menggantikan beberapa undang-undang dan 
peraturan kuno yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda. Mulai tahun 1990-an, beberapa lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) memprakarsai program untuk melestarikan alam di negara ini dan 
menyelamatkan hewan liar yang terancam punah. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41/1999 menguraikan kerangka hukum untuk pengelolaan hutan 
taman nasional dan menetapkan bahwa: i) tujuan utama pengelolaan taman nasional adalah pelestarian 
keanekaragaman hayati dan ekosistem taman dengan penggunaan terbatas untuk pendidikan, penelitian, 
akuakultur kegiatan, dan wisata alam; ii) taman nasional dikelola oleh Otoritas Taman Nasional di bawah 
Kementerian Kehutanan; iii) sistem zonasi akan digunakan untuk pengelolaan taman nasional; dan iv) 
tidak ada zona di dalam taman nasional yang dirancang untuk pemukiman, sawah, pemanenan sumber 
daya, atau penggunaan lahan produktif lainnya. 

Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung memiliki lima zona topografi yang berbeda: i) berbukit dan bergunung; ii) perbukitan, 
iii) tanah aluvial, iv) tanah rawa pasang surut; dan v) daerah aliran sungai. Lereng gunung curam dan 
medan yang berat, dengan lereng lebih dari 25% dan ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan 
laut (mdpl). Daerah-daerah ini termasuk pegunungan Bukit Barisan dan puncaknya yang terkenal: 
Gunung Tanggamus, Gunung Pasawaran dan Gunung Rajabasa. Puncak lainnya di bagian utara dari 
jangkauan ini termasuk Gunung Pugung, Gunung Pesagi dan Gunung Sekincau yang didominasi oleh 
vegetasi hutan primer dan sekunder. Kondisi rona awal Provinsi Lampung disajikan dalam Lampiran A2. 

Kabupaten Tanggamus 

Kabupaten Tanggamus, tempat TNBBS berada, adalah divisi dari Kabupaten Lampung Selatan dan 
didirikan oleh Undang-Undang No. 2/1997 Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Tingkat II dan 
Kabupaten Tanggamus Tingkat II. Kabupaten Tanggamus meliputi perairan pantai tropis dan dataran di 
mana suhu rata-rata 28ºC dan kabupaten ini memanjang hingga Gunung Tanggamus hingga lebih dari 
2.000 mdpl di mana suhu rata-rata jelas lebih dingin. Curah hujan relatif tinggi, mendekati 3.000 milimeter 
(mm) per tahun terutama di daerah dengan daerah berbukit dan pegunungan. Kabupaten ini juga memiliki 
sumber daya air permukaan dan air tanah yang melimpah dan drainase air permukaan didominasi oleh 
Sungai Sekampung dan Sungai Semangka.  
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Kabupaten Pesisir Barat 

Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten terbaru di Provinsi Lampung yang dihasilkan dari perluasan 
Kabupaten Lampung Barat, yang telah disetujui berdasarkan UU No. 22/2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Kondisi iklim di kabupaten ini dipengaruhi oleh pengaturan 
alaminya yang berbatasan dengan Pegunungan Bukit Barisan dan berbatasan dengan Samudra Hindia 
di sebelah barat. Kabupaten ini dapat digambarkan secara topografi dari permukaan laut – daerah yang 
meliputi seluruh bagian barat Kabupaten Pesisir Barat (Kabupaten Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir 
Tengah dan Kabupaten Psisir Selatan) – hingga medan berbukit dengan ketinggian antara 600 mdpl 
hingga 1.000 mdpl dan mencakup TNBBS. 

Kabupaten Lampung Barat  

Kabupaten Lampung Barat terletak di provinsi Lampung dan ibukota kabupaten terletak di Liwa. 
Kabupaten ini dibentuk sesuai dengan UU No. 6/1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil 
pemekaran Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten ini didominasi dengan daerah perbukitan dan pantai 
di sepanjang pantai barat Lampung dan daerah pegunungan, di sepanjang jajaran Bukit Barisan. 
Kabupaten ini mencakup puncak gunung berapi yang mencapai ketinggian 1.000 mdpl. Di beberapa 
tempat aktivitas vulkanik dan pembangkitan panas bumi dapat dikategorikan aktif. 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (DJPHKA) di 
KLHK, TNBBS meliputi 356.800 ha lahan dan 21.600 ha perairan. Sebagian besar taman (290.800 ha) 
terletak di Provinsi Lampung yang 280.300 ha terletak di wilayah administrasi Lampung Barat. Kondisi 
bentang alam di taman ini mulai dari hutan hujan gunung dataran tinggi hingga dataran rendah dan meluas 
ke daerah-daerah dengan vegetasi dataran rendah yang berbeda dan vegetasi hutan pantai. 

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, wilayah TNBBS dibagi menjadi beberapa zona. Saat ini, 
zona di wilayah TNBBS sedang berubah karena beberapa kawasan hutan yang ditetapkan sebagai zona 
hutan (termasuk wilayah Sekincau) sedang diklasifikasikan kembali sebagai zona rehabilitasi karena 
tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan. 

Perubahan batas-batas TNBBS telah menyebabkan perubahan status kawasan tempat tinggal dan lahan 
pertanian warga. Penentuan garis batas yang tidak sinkron menyebabkan perbedaan dalam persepsi 
lokasi batas antara TNBBS dan masyarakat setempat. Hal ini diamati terutama dengan daerah 
pemukiman di daerah Gunung Sekincau yang sebelumnya telah diselesaikan selama migrasi-trans BRN 
sebelum daerah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. 

Pembaruan keanekaragaman hayati 

Berdasarkan laporan teknis keempat KfW-IKI, tidak ada badak yang terlihat secara langsung dari 79 
perangkap kamera yang dipasang di IPZ pada Desember 2018 dan diambil pada Mei 2019. Tidak ada 
bukti aktivitas badak telah ditemukan sejak saat itu meskipun pemrosesan data yang dilakukan belum 
selesai. 

Proyek telah bekerja dengan otoritas manajemen TNBBS untuk melakukan survei tinja-DNA untuk gajah 
Sumatra. Data lapangan yang dikumpulkan dari tahun 2017 hingga 2018 digunakan untuk 
memperkirakan: 1) besaran populasi; 2) rasio jenis kelamin; 3) penyebaran; dan 4) Keragaman genetika 
dengan mengkombinasikan hasil tangkapan dan lokasi tangkapan secara jelas dan teknik pengambilan 
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DNA untuk genotipe yang ditandai dengan pengambilan sampel spesimen seara tidak langsung dan tidak 
membahayakan.  

Terkait dengan aspek konflik dan pasca konflik, beberapa aspek masih perlu dipertimbangkan, seperti: 
pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan konflik; penanganan dana konflik; tim penanganan konflik; 
skema kompensasi untuk kerugian yang disebabkan karena konflik; dan pelaporan dan pemantauan 
pasca konflik. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh staf Proyek meliputi: 

 Survei dan pemantauan dilakukan untuk gajah di dalam Unit Pengelolaan Hutan (UPH) IX Kota 
Agung Utara; 

 Survei secara langsung dilakukan untuk tutupan lahan yang digunakan oleh gajah di UPH IX; 

 Dua rumah pohon dibangun untuk memantau satwa liar, terutama untuk satu kawanan gajah yang 
terdiri dari 12 individu; dan 

 Sebelas RPU beroperasi dalam TNBBS untuk berpatroli, mensurvei, memantau, mendukung 
ILEU dengan informasi mengenai kegiatan ilegal dan mengurangi konflik manusia-satwa liar. 

Sebagai hasil dari kegiatan pemantauan, Unit Kejahatan Satwa Liar (Wildlife Crime Unit/WCU) dan Unit 
Intelijen dan Penegakan Hukum (Intelligency and Law Enforcement Unit/ILEU) memberikan data kepada 
lembaga pemerintah yang mengarah ke satu penyelidikan dan penangkapan tiga tersangka untuk 
perdagangan ilegal dua rusa besar di Kota Agung pelabuhan laut di provinsi Lampung. 

PMU mengatur beberapa rencana untuk kegiatan lebih lanjut yang berkaitan dengan konflik manusia-
satwa liar termasuk: 

 Pelatihan untuk petugas penegak hukum dan WCS akan dilakukan; 

 Lokakarya terkait dengan strategi manajemen dan penulisan strategi manajemen IPZ saat ini 
masih berlangsung dan akan selesai pada periode pelaporan berikutnya; dan 

 Menangkap dan memindahkan hewan ke Suaka Badak Sumatera (Sumatran Rhinoceros 

Sanctuary/SRS) di Way Kambas. 

 PENGATURAN SOSIAL 

Kabupaten Tanggamus 

Populasi Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 diperkirakan menjadi 586.624 jiwa, jumlah tersebut 
terdiri dari 305.594 laki-laki dan 281.030 perempuan berdasarkan tingkat pertumbuhan 1,08% dari tahun 
2016. Sementara itu kepadatan populasi rata-rata di kabupaten ini pada tahun 2017 adalah 126 jiwa/km2, 
kepadatan populasi di 20 kecamatan berkisar dari 1.224 jiwa/ km2 di Kecamatan Gisting hingga 73 
orang/km2 di Kecamatan Limau. Fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tanggamus meliputi dua 
rumah sakit umum, dua rumah sakit bersalin, 23 puskesmas, 672 pos kesehatan, 19 klinik, dan 198 pos 
kesehatan masyarakat. 

Kabupaten Pesisir Barat 

Fasilitas sekolah di kabupaten ini sangat luas dan mencakup sekolah dasar hingga sekolah menengah 
atas/madrasah Aliyah serta sekolah Islam yang mendukung mayoritas Muslim dalam populasi (98 
persen). Layanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat dapat dinilai dengan peningkatan jumlah bayi 
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yang diimunisasi sejak tahun 2017. Tingkat kemiskinan – Rp 390.875 per bulan - di kabupaten ini sedikit 
menurun dari 15,91% pada tahun 2016 menjadi 15,61% di tahun 2017.  

Kabupaten Lampung Barat 

Data dari tahun akademik 2015 hingga 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 113 fasilitas pendidikan pra-
sekolah (taman kanak-kanak), 198 sekolah dasar (SD), 34 sekolah menengah pertama (SMP), dan 14 
sekolah menengah atas (SMA) di kabupaten tersebut nampaknya memadai di sektor publik dan swasta.  

Fasilitas kesehatan di kabupaten meliputi satu rumah sakit kabupaten, 15 pusat kesehatan masyarakat, 
dan 244 Posyandu yang dikelola oleh 13 dokter, 112 perawat, dan 114 bidan. 

Mayoritas (98,67%) dari populasi di kabupaten ini adalah Muslim. Kementerian Agama menghitung jumlah 
tempat ibadah yang dibangun oleh pemerintah dan LSM: 735 Mesjid, 122 Mushola, delapan gereja, lima 
Pura, dan empat Vihara. 

Sepuluh desa yang menjadi focus utama di wilayah IPZ 

Antara 27 Juli 2018 dan 14 Agustus 2018, WWF melakukan penilaian cepat terhadap pola mata 
pencaharian dan perambahan berdasarkan 300 dari total 5.125 kepala keluarga. Kepala keluarga yang 
dipilih berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan yang memanfaatkan produk hutan dan 
layanan lingkungan dan memiliki tujuan 20% hingga 30% responden akan menjadi ibu rumah tangga dan 
remaja. Survei ini dilakukan melalui wawancara di rumah responden atau di ladang masing-masing. 

Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar responden berada di tingkat sekolah 
dasar (29%) walaupun hampir 25% responden tidak pernah menerima pendidikan formal. Studi ini 
menemukan bahwa 85% responden tahu bahwa ada taman nasional di sekitar desa mereka dan 93% 
responden memahami bahwa bertani di dalam taman nasional merupakan aktivitas ilegal. Namun, hanya 
44% responden yang mengetahui lokasi batas TNBBS. Di desa Margomulyo dan Tebaliyokh, semua 
responden mengetahui TNBBS dan tahu bahwa bertani di dalam taman merupakan aktivitas ilegal. 
Tingkat kesadaran yang tinggi di kedua desa ini mungkin merupakan hasil dari program kesadaran yang 
dilakukan oleh TNBBS bersama dengan WWF, WCS, dan YABI. Meskipun demikian, 65% responden 
menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang pengelolaan TNBBS dan 
zonasinya. 

Studi ini juga mengkaji pengeluaran rumah tangga per bulan. Temuan menunjukkan bahwa pengeluaran 
rumah tangga di daerah IPZ berkisar dari Rp 163.312,5 (sekitar 10 EUR) hingga Rp 1.758.000 (sekitar 
110 EUR) dengan rata-rata Rp 443.351 (sekitar 28 EUR) per rumah tangga per bulan. Berdasarkan 
temuan ini, masyarakat di daerah IPZ, rata-rata, memiliki pengeluaran yang lebih tinggi daripada batas 
kemiskinan Provinsi Lampung yaitu Rp 402.307. Namun, biaya hidup di beberapa komunitas tergolong 
tinggi karena makanan dan biaya hidup vital lainnya sehingga komunitas ini dapat dikategorikan miskin 
dan hampir miskin. Beras adalah pengeluaran terbesar pada rumah tangga dan pengeluaran bulanan 
rata-rata adalah Rp 354.586 yang merupakan sekitar 78% dari pengeluaran rumah tangga bulanan 
mereka. Ketergantungan yang tinggi pada pembelian beras disebabkan oleh terbatasnya luas lahan 
sawah dibandingkan dengan tanaman perkebunan seperti kopi, kakao khususnya di desa Margomulyo, 
Ulok Mukhti, dan Paku Negara. 
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Masyarakat Adat 

Ada beberapa Masyarakat Adat (MA) yang teridentifikasi di dalam wilayah proyek IPZ. PS IFC 
menggarisbawahi persyaratan untuk mengidentifikasi MA, berkonsultasi dengan MA, memastikan bahwa 
keikutsertaan MA, dan mendapatkan manfaat dari proyek yang didanai KfW dengan cara yang sesuai 
dengan budaya dan bahwa dampak buruk pada MA dihindari atau, jika tidak memungkinkan untuk 
dihindari, dengan demikian akan diminimalkan atau dimitigasi. Untuk tujuan kebijakan ini, istilah 
“Masyarakat Adat” digunakan dalam arti umum untuk merujuk pada kelompok yang berbeda, rentan, 
sosial dan budayanya memiliki karakteristik dalam berbagai tingkatan seperti: 

 Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas 
tersebut oleh orang lain; 

 Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah 
proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut; 

 Adat kebiasaan, ekonomi, sosial, atau politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang 
mendominasi; dan 

 Bahasa daerah, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayahnya. 

Etnis Lampung, biasa disebut orang Ulun Lampung atau orang Lampung, secara historis menduduki 
seluruh Provinsi Lampung dan bagian dari provinsi Sumatera Selatan dan Tengah Selatan yang meliputi 
daerah Martapura, Muaradua di Ogan Komering Ulu (OKU), Kayu Agung, Komering di Ogan Komering 
Ilir (OKI), Merpas di selatan Bengkulu dan Cikoneng di pantai Banten Barat. Etnis Lampung menggunakan 
bahasa lokal dan memiliki skrip tersendiri. Dalam komunitas etnis Lampung, terdapat dua lingkungan atau 
unit adat, antara lain masyarakat Lampung dengan komunitas Pepadun dan Saibatin. Komunitas Saibatin 
terkenal dengan aristokrasinya sedangkan adat istiadat komunitas Pepadun, yang muncul kemudian, 
mengikuti praktik-praktik orang Abung dan memiliki nilai-nilai demokrasi yang bertentangan dengan nilai-
nilai aristokrasi yang dipegang oleh komunitas Saibatin. Orang-orang Saibatin Lampung sering juga 
disebut Pesisir Lampung karena kebanyakan dari mereka tinggal di sepanjang garis pantai timur, selatan 
dan barat Provinsi Lampung. 

 KERENTANAN DAN RESIKO 
Beberapa wilayah hutan yang ditunjuk oleh KLHK belum sepenuhnya ditetapkan sebagai kawasan hutan, 
dan bahkan beberapa dari wilayah tersebut di lapangan belum dibatasi. Di beberapa daerah yang 
ditetapkan sebagai kawasan hutan, pemukiman, tanah yang subur, ladang masyarakat dan kegiatan 
masyarakat telah ada sebelum kawasan hutan tersebut ditetapkan seperti di bawah peraturan nasional. 
Akibatnya, konflik tentang penggunaan kawasan telah muncul antara masyarakat dan pengelola 
kawasan. 

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, masalah yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara 
Peraturan Penentuan Wilayah Hutan (kriteria, persyaratan dan peraturan yang berkaitan dengan 
penentuan kawasan hutan) dan penentuan kawasan hutan berpotensi menjadi sumber konflik di 
pengelolaan hutan. Dinamika ini menyebabkan upaya untuk melindungi dan mengamankan kawasan 
hutan yang memiliki efek terbatas dan, pada akhirnya, upaya untuk menegakkan hukum terhadap 
gangguan kawasan hutan menjadi lemah. Kesepakatan dari masing-masing pihak tentang perencanaan 
tata ruang untuk koeksistensi kawasan masyarakat, kawasan hutan dan bukan kawasan hutan adalah 
solusi yang memungkinkan untuk masalah ini. 
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 PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN 
Pemetaan pemangku kepentingan dari semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pihak yang 
terkena dampak, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lain seperti LSM dengan kegiatan di bidang 
proyek, media lokal, pemimpin agama dan adat, akademisi dalam disiplin ilmu yang relevan, dan lainnya 
yang teridentifikasi oleh tim Proyek di Provinsi Lampung.  

Menyusul keterlibatan awal pemangku kepentingan secara langsung, WCS mengadakan rapat terfokus 
di Bandar Lampung pada 16 Oktober 2017. Pertemuan ini merupakan tonggak utama dalam menyatukan, 
untuk pertama kalinya, para pemangku kepentingan utama yang berkaitan dengan taman nasional dan 
petani kopi untuk membahas masalah yang dihadapi lanskap BBS dan petani kecil kopi robusta, serta 
peran berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan menerapkan solusi. 

Pada tanggal 8 Desember 2017, pertemuan awal yang dihadiri manajemen taman nasional, pejabat 
pemerintah provinsi dan nasional dan banyak pemangku kepentingan utama diadakan di Bandar 
Lampung, Sumatera. Pemerintah provinsi, Direktur Jenderal dari KLHK dan manajemen taman nasional 
dengan mitra LSM menyatakan dukungan terhadap tujuan Proyek selama pertemuan tersebut. 

WCS, WWF dan YABI telah mulai mensosialisasikan Proyek di antara para pemangku kepentingan 
mereka sendiri mengenai kegiatan Proyek dan bersama-sama membantu para pemangku kepentingan 
utama seperti TNBBS dalam hasil dan kegiatan Proyek. 

3.0 KERANGKA REGULASI DAN INSTITUSI  

 KERANGKA REGULASI NASIONAL  
Kawasan lindung Bukit Barisan Selatan ditetapkan pada tahun 1935 sebagai suaka margasatwa melalui 
Besluit Van Degouvernoor-Jenderal Van Nederlandsch Indie Nomor 48 Stbl 1935 bernama Sumatra 
Selatan I (SM SS I). Pada 1 April 1979, statusnya diubah menjadi Kawasan Konservasi Alam, kemudian 
ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 - 
14 Oktober 1982. 

Menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penebangan liar dan pemberantasan sawmill pada 
tahun 2005, terdapat upaya terpadu dari pemerintah provinsi dan kabupaten, serta dari departemen 
kehakiman provinsi, kepolisian dan kehutanan untuk memberantas kegiatan-kegiatan ini di taman 
nasional. 

Konstitusi Indonesia 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam meliputi 
pengelolaan berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai dan keanekaragaman taman 
nasional sebagai Kawasan Konservasi Alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola melalui sistem 
zonasi yang digunakan untuk penelitian, sains, pengetahuan, pendidikan, budidaya pendukung, 
pariwisata dan rekreasi. 

Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang disetujui oleh Keputusan Direktur 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: SK.152/IV-SET/2015, tanggal 29 Mei 2015 yang 
mendukung pengembangan Zona Perlindungan Intensif (Intensive Protection Zone/IPZ) sebagai upaya 
untuk meningkatkan populasi badak sumatera. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi dan 
meningkatkan populasi badak Sumatera di TNBBS. 
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Undang-undang Lingkungan Nasional 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) menurut UU No. 32/2009 Pasal 1 Ayat (2) adalah 
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah 
pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-undang ini disahkan di Jakarta, 3 Oktober 
2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Undang-undang ini dengan jelas menyatakan dalam Bab 10 Bagian 3 Pasal 69 larangan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan yang mencakup larangan polusi, mengeluarkan zat berbahaya dan beracun 
(B3), membuang limbah ke lingkungan, dan membuka lahan dengan membakar. 

Larangan ini diikuti oleh sanksi tegas dan jelas yang tercantum dalam Bab 15 tentang ketentuan pidana, 
dan Pasal 97 hingga 123. Pasal 103 menyatakan: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak 
menerapkan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, akan dijatuhi hukuman minimal satu 
tahun penjara hingga maksimum tiga tahun dan denda dari satu miliar rupiah menjadi tiga miliar rupiah. 

Hukum Adat 

Masyarakat adat telah tinggal di Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Hukum adat masyarakat 
adalah unit teritorial atau genologis masyarakat yang memiliki kekayaannya sendiri ditentukan oleh warga 
negara yang dapat dibedakan dari anggota masyarakat hukum lainnya dan dapat bertindak di dalam atau 
di luar sebagai badan hukum independen (subjek hukum) dan memerintah sendiri. Setiap provinsi di 
Indonesia memiliki unit komunitas hukum adat dengan karakteristiknya sendiri yang telah ada selama 
ratusan tahun. 

UUD 1945 menegaskan keberadaan masyarakat adat. Pasal 18B, Ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil dari 
amandemen kedua menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara 
kesatuan. Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat oleh ketentuan Pasal 
281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan 
zaman dan peradaban. 

Hukun Pertanahan 

Peraturan Menteri Kehutanan No: P.43 / Menhut-II / 2013 proses untuk membatasi batas-batas izin kerja 
untuk pemanfaatan hutan, prinsip-prinsip untuk pengelolaan hutan, prinsip-prinsip untuk pelepasan 
kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor: P.43 / Menhut-II / 2013 menetapkan Kawasan Hutan Tujuan Khusus (KHDTK) 
termasuk Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi untuk penelitian dan pengembangan, 
pendidikan dan pelatihan, serta Adapun kepentingan sosial, agama dan budaya tanpa mengubah fungsi 
utama dari kawasan hutan yang relevan. 

Bab III Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88/2015 tentang Penyelesaian Penguasaan 
Lahan di Kawasan Hutan (PPTKH) memberikan panduan tentang jenis-jenis pemukiman yang diizinkan 
pada tanah yang dimiliki di suatu daerah setelah ditetapkan sebagai sebuah kawasan hutan. Ini termasuk: 

a. Pembuangan lahan dari kawasan hutan melalui perubahan batas hutan; 

b. Pertukaran area hutan; 
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c. Menyediakan akses ke pengelolaan hutan melalui program kehutanan sosial; dan 

d. Pemukiman kembali. 

Peraturan ini mencakup pedoman untuk membangun Tim Akselerasi untuk menyelesaikan sengketa 
penguasaan lahan di kawasan berhutan dan cara-cara pengorganisasian anggota PPTKH. Pasal 14 Ayat 
2 peraturan yang sama mencakup prosedur yang harus diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa 
kepemilikan lahan. 

Konflik Manusia dengan Hewan 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48 / Menhut-II / 2008 Pedoman untuk Manajemen Konflik antara 
Manusia dan Satwa Liar memberikan perincian tentang penanganan konflik manusia-satwa liar. Bab III 
peraturan ini meletakkan dasar untuk membangun lembaga, tugas dan prosedur khusus yang terkait 
dengan konflik manusia-satwa liar. 

Bab IV membahas prosedur penanganan konflik seperti arus informasi, analisis informasi, kompensasi 
dan juga proses hukum yang harus diikuti. Bab V berfokus pada bagaimana lembaga konflik manusia-
satwa liar atau rencana komunitas dapat dibentuk untuk mencegah konflik antara manusia dan satwa liar 
melalui penyediaan data dan informasi pada peta di daerah rawan konflik, dan menyediakan pendidikan 
dan kesadaran masyarakat tentang konflik. Bab VI merinci tahapan pelaporan dan pemantauan setelah 
insiden konflik manusia-satwa liar. 

Undang-Undang Sosial Nasional 

Manajemen konflik sosial diatur oleh UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang 
ini menjelaskan bahwa keragaman budaya etnis, agama, ras, dan Indonesia dengan populasi lebih dari 
230 juta orang adalah kekayaan negara yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi 
positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Presiden Indonesia juga menetapkan undang-undang dan peraturan tentang pengaduan masyarakat, 
yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76/2013 tentang Pengelolaan Keluhan Layanan Publik. 
Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tentang 
implementasi layanan yang tidak sesuai dengan standar layanan atau melepaskan kewajiban dan / atau 
pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Peraturan ini berisi persyaratan minimum yang harus ada 
dalam proses pengaduan publik dari tingkat terendah hingga tingkat nasional. Pasal 18 Ayat 1 
menyatakan bahwa Menteri mengoordinasikan pengelolaan pengaduan secara nasional. 

 STANDAR KINERJA IFC YANG TERPICU OLEH PROYEK  
Kebijakan dan Standar Kinerja Korporasi Keuangan Internasional (IFC) tentang Keberlanjutan 
Lingkungan dan Sosial dan Kebijakan Perlindungan Sosial adalah dasar untuk pembangunan 
berkelanjutan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah dan memitigasi potensi dampak buruk 
terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini 
memberikan IFC, pemberi pinjaman dan peminjam lain pedoman tentang identifikasi, persiapan dan 
implementasi program dan proyek sehingga mereka berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. 

IFC memiliki delapan Standar Kinerja (PS): 

 PS1 - Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial; 

 PS2 – Pekerja dan Kondisi Kerja; 
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 PS3 - Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi; 

 PS4 - Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat; 

 PS5 - Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Sukarela; 

 PS6 - Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang  
berkelanjutan; 

 PS7 - Masyarakat Adat; dan 

 PS8 - Warisan Budaya. 

Proyek IPZ dinilai relatif terhadap PS IFC dan enam dari delapan PS dipicu (Tabel 2). Menurut IFC 
kegiatan Proyek BBS KfW yang diusulkan dikategorikan sebagai B. Perhatikan bahwa PS1 IFC tidak 
dipicu oleh proyek IKI tetapi dimasukkan dalam ESMF karena aspek lingkungan dan sosial dari Proyek. 

ESMF menetapkan proses terpadu untuk menangani semua masalah perlindungan lingkungan dan sosial 
pada sub-proyek mulai dari persiapan, melalui peninjauan dan persetujuan, hingga implementasi. 
Implementasi ESMF yang efektif akan memastikan bahwa masalah substantif dari semua PS IFC akan 
ditangani dengan memuaskan. 

Tabel 2 Standar Kinerja IFC yang terpicu oleh kegiatan Proyek. 

IFC Performance 
Standard Objective Trigger Rationale 

PS. 1: Penilaian 
dan Manajemen 
Risiko Dampak 
Lingkungan dan 
Sosial 

 Identifikasi risiko dan 
dampak Lingkungan dan 
Sosial pada proyek 

 Mengadopsi hirarki mitigasi 
 Mengantisipasi, 

menghindari, 
meminimalkan, 
mengkompensasi atau 
mengimbangi 

 Meningkatkan kinerja 
melalui Sistem Manajemen 
Lingkungan dan Sosial 
(ESMS) 

 Keterlibatan dengan 
Komunitas yang Terkena 
Dampak, para pemangku 
kepentingan lainnya 
sepanjang siklus proyek 

 Termasuk komunikasi, 
keluhan 

PS ini dipicu karena ada dampak lingkungan dan sosial 
yang terkait dengan kegiatan proyek, seperti kegiatan 
patroli, penegakan hukum, dan kegiatan pengembangan 
masyarakat yang menargetkan bekas perambahan, 
pemburu liar dan lainnya. 
Pekerjaan konstruksi kecil yang dibiayai oleh proyek 
tidak diharapkan memiliki dampak lingkungan karena 
terbatas pada rehabilitasi beberapa fasilitas taman / resor 
di dalam area tapak yang ada. 
Penghapusan spesies invasif dan kegiatan reboisasi 
dianggap berdampak positif dengan potensi risiko kecil 
jika tidak diterapkan secara bijak (misalnya, pemilihan 
spesies pohon mungkin bertentangan dengan tujuan 
mengembangkan stok pakan untuk spesies kritis atau 
mangsa mereka). 
Dukungan untuk perubahan penggunaan lahan 
diharapkan memiliki dampak positif pada kondisi hutan, 
dengan penekanan pada membangun kembali habitat 
kritis. Namun, ada potensi dampak sosial negatif seperti 
perselisihan atau ketegangan masyarakat yang terkait 
dengan penegakan hukum, persepsi kesetaraan dalam 
peluang (untuk pengembangan masyarakat), dan akses 
variabel ke partisipasi oleh kelompok-kelompok marginal 
termasuk perempuan dan masyarakat adat (sebaliknya 
dinyatakan sebagai dominasi elit di tingkat desa). 
Dampak negatif potensial dari pengembangan ekowisata 
juga ditandai untuk dipertimbangkan selama analisis 
dampak. 
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IFC Performance 
Standard Objective Trigger Rationale 

PS.2: Pekerja dan 
Kondisi Kerja 

 Perlakuan adil, non-
diskriminasi, kesempatan 
yang sama 

 Hubungan pekerja-
manajemen yang baik 

 Mematuhi hukum 
ketenagakerjaan dan 
ketenagakerjaan nasional 

 Perlindungan pekerja, 
khususnya dalam kategori 
rentan 

 Mempromosikan 
keselamatan dan kesehatan 

 Hindari penggunaan 
pekerja paksa atau pekerja 
anak 

PS ini dipicu karena proyek akan mempekerjakan atau 
mendukung pekerjaan anggota masyarakat dalam fungsi 
patroli, dan meningkatkan efektivitas kerja otoritas TN 
BBS; proyek juga berinteraksi dengan industri-industri 
utama yang memengaruhi tenaga kerja di kawasan (mis. 
kopi) dengan jaringan internasional, sehingga 
perlindungan hak-hak pekerja dapat disorot melalui 
upaya proyek, misalnya dalam tidak digunakannya 
pekerja anak dalam produksi kopi. 

PS.4: 
Kesehatan, 
Keselamatan dan 
Keamanan 
Masyarakat 

 Untuk mengantisipasi dan 
menghindari dampak 
negatif terhadap kesehatan 
dan keselamatan 
masyarakat yang Terkena 
Dampak 

 Untuk melindungi personel 
dan properti sesuai dengan 
prinsip-prinsip hak asasi 
manusia yang relevan 

PS ini dipicu karena proyek ini mencakup kegiatan yang 
melibatkan tenaga kerja di: patroli hutan; memediasi 
konflik antara satwa liar dan populasi manusia lokal; 
penegakan hukum dalam situasi yang berpotensi 
konfrontatif (perburuan, perburuan); dan kemungkinan 
penggunaan pestisida atau produk lain (untuk 
menghilangkan spesies tanaman invasif di hutan) yang 
mungkin berbahaya jika disalahgunakan. Semua 
kegiatan ini mengandung unsur risiko, yang dapat 
diantisipasi untuk menghindari kesulitan. 

PS.5: Pengadaan 
Tanah dan 
Pemukiman 
Kembali Secara 
Sukarela 1 

 Menghindari, meminimalkan 
dampak sosial dan ekonomi 
yang merugikan dari 
pembebasan lahan atau 
pembatasan penggunaan 
lahan 

 Hindari, meminimalkan 
perpindahan 

 Desain proyek alternatif 
 Hindari pengusiran paksa 
 Meningkatkan atau 

memulihkan mata 
pencaharian dan standar 
hidup 

 Meningkatkan kondisi 
kehidupan di antara para 
pengungsi, termasuk 
perumahan dan keamanan 
kepemilikan yang memadai 

PS ini dipicu karena proyek ini melibatkan kerja sama 
dengan otoritas TN BBS dan masyarakat untuk 
memfasilitasi relokasi tempat tinggal perambahan dan 
kebun / tanaman dari kawasan hutan, baik di zona 
konservasi maupun area lain dari kawasan hutan di 
bawah TN BBS. 
Meskipun kehadiran dan kegiatan anggota masyarakat 
(bertani, memanen HHBK dan berburu) sebagian besar 
merupakan kegiatan ilegal, peningkatan penegakan 
peraturan akan berarti pembatasan akses ke beberapa 
sumber mata pencaharian untuk kelompok tertentu. 
Penilaian Kesepakatan Konservasi Desa dari delapan 
desa terfokus dilakukan pada bulan November 2018 dan 
Desember 2018. Hasil penilaian adalah: 
 Ada daerah di desa Tebaliyokh dalam TN BBS yang 

telah dibuka dan dikonversi menjadi pertanian 
pertanian; 

 Desa Bumi Hantatai memiliki 10 dusun yang 
terletak di dalam TN BBS; dan 

 Area dalam TN BBS yang dekat dengan desa Ulok 
Mukti telah dibuka dan dikonversi menjadi lahan 
pertanian.  
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IFC Performance 
Standard Objective Trigger Rationale 

PS.6: 
Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam Hayati yang 
Berkelanjutan 

 Perlindungan dan 
konservasi 
keanekaragaman hayati 

 Pemeliharaan manfaat dari 
layanan ekosistem 

 Promosi pengelolaan 
sumber daya alam hayati 
yang berkelanjutan 

 Integrasi kebutuhan 
konservasi dan prioritas 
pembangunan 

PS ini dipicu karena kegiatan proyek terkonsentrasi di 
taman nasional dan kawasan lindung. Dampak yang 
diantisipasi positif dan bertujuan untuk menyeimbangkan 
tujuan konservasi dengan mendukung kebutuhan 
pembangunan manusia. Kegiatan utama meliputi 
reboisasi, dengan pertimbangan pemilihan spesies yang 
sesuai; dampak utama adalah meningkatnya layanan 
satwa liar dan ekosistem. 

PS. 7: 
Masyarakat Adat 

 Pastikan penghormatan 
penuh untuk IP 

 Hak asasi manusia, 
martabat, aspirasi 
Penghidupan 

 Budaya, pengetahuan, 
praktik 

 Menghindari, meminimalkan 
dampak buruk 

 Manfaat dan peluang 
pembangunan yang 
berkelanjutan dan sesuai 
dengan budaya 

 Persetujuan Bebas, 
Didahulukan dan 
Diinformasikan (Padiatapa) 
dalam kondisi tertentu 

PS ini dipicu karena keberadaan IP di beberapa desa 
yang ditargetkan serta wilayah pengaruh yang lebih 
luas. Sementara pembatasan akses berlaku untuk 
semua orang, IP tertentu mungkin lebih terpengaruh. 
Namun perlu dicatat bahwa peraturan lokal 
memungkinkan akses dan pemanfaatan sumber daya 
untuk tujuan tradisional tertentu (terkait dengan 
identitas, kesehatan, dll.); ini secara efektif melindungi 
mereka tetapi juga dapat menciptakan sistem ganda 
yang dapat menghasilkan ketegangan lokal. 

 

4.0 POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 
Berdasarkan sifat dari proyek yang merupakan inisiatif konservasi, dapat diharapkan bahwa manfaat 
lingkungan dan sosial yang positif akan dihasilkan adalah: a) membangun IPZ dan kebijakan yang 
mendukungnya, kegiatan anggaran dan ilmiah untuk mengelolanya; b) mengurangi aktivitas antropogenik 
di dalam TN BBS; dan, c) menyediakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat berdasarkan 
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Temuan utama dari analisis dampak adalah: 

 Terdapat dampak lingkungan positif yang diantisipasi, termasuk pada hutan, fauna yang 
terancam punah, nilai keanekaragaman hayati yang lebih luas dan layanan lingkungan. Hasil 
positif yang diantisipasi adalah penurunan perburuan liar, peningkatan populasi satwa liar 
termasuk spesies yang saat ini dikategorikan sebagai terancam punah, dan peningkatan jasa 
ekosistem yang memberikan banyak manfaat, terutama bagi masyarakat sekitar. 

 Segala potensi dampak lingkungan yang merugikan tidak akan berskala besar dan dapat dihindari 
atau diminimalkan melalui langkah-langkah mitigasi. 

 Potensi dampak sosial diantisipasi, terutama terkait dengan perubahan penggunaan kawasan 
hutan sebagai akibat dari kegiatan proyek, yang berdampak pada akses ke lokasi budidaya. Efek 
dari penegakan hukum mungkin adalah pemukiman kembali orang-orang dari dalam batas hutan. 
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 Dampak sosial potensial lainnya yang dapat diantisipasi termasuk berkurangnya keterikatan 
sosial dan / atau meningkatnya ketegangan, karena persepsi perlakuan yang tidak merata, dalam 
skenario penegakan hukum dan pengembangan masyarakat, serta dari meningkatnya pertemuan 
manusia-satwa liar dari pemulihan populasi harimau dan gajah dengan pemukiman masyarakat 
ke tepi hutan TN BBS. 

Untuk dampak ini, layak untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang mencerminkan panduan IFC 
dan kebijakan pelaksana (anggota konsorsium) sendiri, serta praktik-praktik yang baik dari proyek dan 
wilayah lain. Ini termasuk pendekatan mitigasi yang adaptif dan menanggapi konteks lokal, mengingat 
keragaman konteks dan kelompok sosial ekonomi dan budaya yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan 
proyek. Potensi risiko lingkungan dan sosial dari proyek sebagian besar terkait dengan Komponen 1 dan 
3, dan sebagian besar dengan Komponen C / 3. Beberapa kegiatan yang diterapkan untuk Komponen 3 
meliputi: 

 Pada bulan Juni 2018, WWF merekrut seorang konsultan untuk melakukan penelitian sosial 
termasuk analisis Pengetahuan, Sikap dan Praktek (KAP); 

 Pada bulan Mei 2018, WWF melakukan FGD dengan kelompok manajemen pariwisata dari desa 
Sukamarga dan Gunung Ratu. Tujuan FGD adalah untuk melakukan penilaian kebutuhan dan 
untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pengelolaan taman nasional; 

 Pada bulan Februari 2018, WWF mempekerjakan seorang ahli biologi dan staf lapangan untuk 
sementara waktu untuk melakukan survei keanekaragaman hayati di Hutan Bengkunat; 

 Pada bulan Februari 2018, otoritas TNBBS, YABI, WCS dan WWF bertemu dan menyetujui 
kriteria seleksi untuk 10 desa yang ditargetkan untuk intervensi oleh Proyek (Tabel 3); 

 Pada bulan Januari 2018 hingga Juni 2018, penandaan pohon dengan georeferensi dilakukan 
menggunakan GPS Monterra; 

 Pada Bulan Januari 2018 hingga April 2018, WWF menerapkan pertanian berkelanjutan dengan 
30 petani dari Kelompok Tani Sido Makmur di desa Paku Negara; 

 Pada bulan Maret 2018, WWF dan YABI mengembangkan suatu proses untuk memperoleh 
Kesepakatan Konservasi Desa (VCA) di 10 desa sasaran; 

 Pada tahun 2017, WCS melanjutkan serangkaian diskusi dengan para pedagang, pemanggang, 
eksportir dan importir kopi robusta; 

 Pada bulan Februari 2019, WWF merekrut konsultan untuk melakukan survei hasil hutan non-
kayu (NTFP); 

 Pada tahun 2019, WWF dan YABI memfasilitasi penulisan draft VCA awal untuk 10 desa fokus; 

 Pada paruh pertama tahun 2019, lima kampanye penyadaran dan kegiatan pendidikan 
lingkungan dilakukan untuk mengomunikasikan fungsi intrinsik TN BBS dan keanekaragaman 
hayati; 

 Pada paruh kedua tahun 2019, WWF, YABI dan masyarakat menghasilkan peta tutupan lahan 
yang ada termasuk tanah pertanian (komoditas), perumahan dan infrastruktur, sungai, mata air, 
area hutan, lahan terbuka, dan semak-semak di 10 desa fokus; dan 
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 Pada bulan April 2018, WCS terus melibatkan para pemangku kepentingan utama melalui diskusi, 
FGD, webinar, dan pertemuan satu-satu untuk memajukan strategi untuk menerjemahkan 
pernyataan ke dalam tindakan-tindakan tingkat lapangan. 

Table 3 10 Desa terpilih terkait dengan kegiatan Proyek. 

Kabupaten Kecamatan Resor Desa Notes 

Tanggamus Margomulyo Semaka Sukaraja Berbatasan langsung dengan TN BBS. Tercatat 
adanya insiden konflik manusia-satwa liar yang 
tinggi. Masyarakat berkomitmen untuk melindungi 
taman nasional. 

Pesisir Barat Pemerihan Bengkunat-
Balimbing 

Pemerihan Berbatasan langsung dengan TN BBS. Tercatat 
adany insiden konflik manusia-satwa liar yang 
tinggi. Komitmen tinggi untuk melindungi taman 
nasional. Terdapat perambahan sebelumnya. 
Kegiatan perburuan. Kebakaran hutan diduga 
dilakukan dengan sengaja. 130 ha dipulihkan oleh 
WWF dan berbagai program pengembangan 
masyarakat. 

Pesisir Barat Ngambur Ngambur Ngambur Berbatasan langsung dengan TN BBS. Tercatat 
terdapat konflik manusia-satwa liar, perburuan 
berkelanjutan, namun tingkat partisipasi masyarakat 
yang tinggi dalam konservasi. 

Pesisir Barat Ulok Mukti Ngambur Ulok Mukti Berbatasan langsung dengan TN BBS. pernah 
tercatat adanya konflik manusia-satwa liar, 
perambahan dan perburuan aktif, tingkat 
pastrisipasi masyarakat yang tinggi dalam menjada 
konservasi. 

Pesisir Barat Pakunegara Pesisir 
Selatan 

Biha Berbatasan langsung dengan HPT (hutan produksi 
terbatas), tercatat adanya konflik manusia-satwa 
liar, perambahan dan perburuan yang sedang 
berlangsung. Partisipasi masyarakat yang tinggi 
dalam menjaga konservasi. Konflik yang sedang 
berlangsung terkait sumber daya alam (HTR). 

Lampung 
Barat 

Sukamarga Suoh Suoh Berbatasan langsung dengan TN BBS. 
Perambahan sedang berlangsung. Jalan di area 
taman, kebakaran hutan dan komitmen masyarakat 
untuk melindungi TN BBS. 

Lampung 
Barat 

Bumi 
Hantatai 

Suoh Suoh Berbatasan langsung dengan TN BBS. 
Perambahan sedang berlangsung. Jalan di area 
taman, kebakaran hutan dan komitmen masyarakat 
untuk melindungi TN BBS. 

Lampung 
Barat 

Tebaliyokh Batu Brak Balik Bukit Berbatasan langsung dengan TNBBS, perambahan 
dan perburuan masih terjadi, dan terdapat akses 
jalan di kawasan taman nasional. 

Pesisir Barat Labuhan 
Mandi 

Way Krui Balaik 
Kencana 

Berbatasan langsung dengan TN BBS. Perburuan 
liar dan pengambilan hasil hutan non-kayu masih 
berlangsung. 

Pesisir Barat Penengahan Karya 
Panggara 

Balai 
Kencana 

Berbatasan langsung dengan HPT, konflik satwa 
liar-manusia, perambahan dan perburuan masih 
berlanjut, partisipasi masyarakat yang tinggi 
terhadap konservasi. terdapat konflik atas sumber 
daya alam (HTR) 
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Diperkirakan tidak ada dampak negatif lingkungan yang signifikan terkait dengan kegiatan proyek, dengan 
mencatat bahwa sebagian besar kegiatan dalam Komponen 1, 2, 4 dan 5 memerlukan kebijakan, kegiatan 
pengelolaan keuangan dan lahan yang akan menghasilkan dampak positif. Potensi dampak lingkungan 
dan sosial dari proyek disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Dampak lingkungan dan sosial potensial dari komponen 1, 2 dan 3. 

Faktor Kegiatan (Sumber 
dampak) Deskripsi Dampak Potensial 

Lingkungan Kegiatan patroli 
(Keluaran / 
Komponen 1; 1.1) 

Primer: 
 Membuka akses bagi pemburu liar melalui rute patroli 
 Aktivitas pada kamp semetara menyebabkan kerusakan seperti 

sampah, penggunaan kayu untuk api dan konstruksi kamp 
Sekunder: 
 Data patroli dapat disalahgunakan untuk kegiatan yang merusak 

(perambahan / perburuan / penebangan) 
 Patroli yang berhasil akan mengurangi perburuan liar dan 

meningkatkan populasi satwa liar 
 Meningkatnya keberadaan spesies hama yang lebih terlindungi seperti 

babi hutan 
 Meningkatnya risiko konflik antara manusia dan satwa liar (yang 

mengakibatkan translokasi satwa liar dan / atau risiko cedera atau 
kematian pada manusia dan hewan-hewan bermasalah) 

 Pembenahan 
Ekosistem 
(Keluaran/Komponen 
3) 

Primer: 
 Peningkatan penyebaran spesies tanaman invasif (mantangan / 

Merremia sp dan pakisan / Ceratoptoris sp) 
 Penanaman spesies yang bukan asli berisiko mengurangi 

ketersediaan makanan asli untuk satwa liar 
Sekunder: 
 Suksesnya aktivitas pembenahan akan meningkatkan populasi hewan 

liar yang berpotensi meningkatkan konflik antara manusia dan hewan 

 Penagkapan dan 
pemindahan Badak 
Sumatera 
(Komponen 2, 2.1, 
dan 2.2) 

Primer: 
 Resiko cidera dan/atau kematian pada manusia dan hewan saat 

proses penangkapan 
Sekunder: 
 Keberhasilan translokasi mengarah pada peningkatan keamanan dan 

peningkatan populasi satwa liar 

Sosial Patroli dan 
penegakan hukum 
(Komponen 1, 1.2, 
dan 1.3) 

Primer: 
 Kurang / hilangnya mata pencaharian karena orang tidak dapat 

memanfaatkan tanah, hasil hutan, dan margasatwa di dalam TN BBS 
 Hilangnya tempat tinggal (rumah) di dalam taman nasional 
 Patroli yang berhasil akan mengurangi perburuan liar dan 

meningkatkan populasi satwa liar. Perlindungan jasa ekosistem hutan 
utama yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pencegahan banjir 
dan tanah longsor. 

Sekunder: 

 Penegakan hukum yang tidak adil menyebabkan kecemburuan sosial 
dan memicu konflik di antara masyarakat, dan antara masyarakat dan 
petugas 
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Faktor Kegiatan (Sumber 
dampak) Deskripsi Dampak Potensial 

 Peningkatan satwa liar dapat meningkatkan konflik manusia-satwa liar 
(menyebabkan kerusakan pada tanaman dan kematian atau cedera 
pada ternak / satwa liar / manusia) 

 Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat untuk 
tidak memanfaatkan 
lahan di area taman 
nasional (Komponen 
1 and 3, 3.1 - 3.4) 

Primer: 
 Pengurangan perburuan, peningkatan kualitas habitat, pengamanan 

jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati 
 Berkurangnya atau hilangnya akses ke area yang digunakan untuk 

mata pencaharian dan kemungkinan tujuan sosial / budaya lainnya 
 Pemukiman kembali manusia dan / atau perpindahan 
Sekunder: 
 Meningkatnya satwa liar dan potensi konflik manusia-margasatwa 

terkait (menyebabkan kerusakan pada tanaman dan kematian atau 
cedera pada ternak / margasatwa / manusia) 

 Kurangnya / hilangnya mata pencaharian berbasis hutan-pertanian 
 Perubahan opsi mata pencaharian, termasuk peningkatan ekowisata 

dan strategi mata pencaharian beragam lainnya 

 Kegiatan 
pengembangan 
masyarakat 
(Components 1 and 
3, 3.1 - 3.4) 

Primer: 
 Peningkatan kesadaran dan perilaku (hentikan pemanfaatan lahan di 

BSSNP melalui opsi alternatif dan menjauhkan masyarakat dari situasi 
konflik potensial dengan otoritas TN BBS) 

Sekunder: 
 Pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sukses mengarah pada 

mata pencaharian masyarakat alternatif yang berkelanjutan 
 Persepsi ketidakadilan tentang konsistensi penegakan hukum dan / 

atau pemberdayaan masyarakat yang tidak adil / harapan dan 
kecemburuan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketegangan 
atau kecemburuan di antara masyarakat 

 
Identifikasi awal dampak potensial lingkungan dan sosial dilakukan dengan mempertimbangkan 
komponen lingkungan dan sosial yang kemungkinan akan terpengaruh oleh kegiatan proyek. Semua sub-
proyek IPZ harus direncanakan dan dirancang dengan hati-hati untuk memiliki desain yang baik yang 
menghindari potensi dampak lingkungan dan sosial. 

 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DAMPAK 
LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

Analisis potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari proyek ini menyoroti pentingnya 
pendekatan multi-dimensi untuk pencegahan risiko, yang meliputi: 

 Pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial secara langsung, dengan fokus pada 
kegiatan utama yang dapat menghasilkan dampak: patroli penjaga hutan, tindakan penegakan 
hukum di luar hutan, restorasi ekosistem (reboisasi), tangkapan hewan yang dikendalikan; 
peningkatan kesadaran dan kegiatan pengembangan masyarakat (mata pencaharian); 

 Masalah lintas sektoral yang membutuhkan perhatian: masyarakat adat dan gender; dan 

 Keterlibatan pemangku kepentingan. 
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Tabel 5 menyajikan ringkasan kegiatan lingkungan dan sosial serta penjelasannya tentang dampak dan 
pencegahan risiko; pencegahan umumnya dibangun untuk kegiatan proyek tetapi, seperti dijelaskan di 
sini, pencegahan mencakup aspek atau pendekatan tambahan yang melengkapi kegiatan yang 
direncanakan, untuk memberikan perhatian ekstra sebagai jaminan bahwa aspek risiko yang diantisipasi 
telah ditangani dengan baik. 

 Tabel 5 Ringkasan kegiatan utama lingkungan dan sosial. 

Deskripsi Dampak                                            Kegiatan Pencegahan terhadap dampak potensial dalam Proyek 

PS. 1: Penilaian dan Manajemen Risiko Dampak Lingkungan dan Sosial 

Membuka akses baru untuk 
pemburu liar melalui jalur dan 
rute patroli baru 

Mengintensifkan dan meningkatkan operasi Patroli berbasis SMART, 
termasuk finalisasi Prosedur Operasi Standar (SOP) yang meliputi: 
 Penggunaan jalur dan membatasi pembuatan rute baru; 
 Aspek konstruksi dan manajemen kamp; 
 Aturan dan sistem untuk memastikan kerahasiaan data; 
 Fleksibilitas untuk revisi untuk mengatasi dampak di masa depan atau 

yang tidak terduga; dan 
 Penyediaan pelatihan tentang SOP. 

Kegiatan kamp sementara 
menyebabkan kerusakan, 
misalkan sampah, penggunaan 
kayu untuk api dan konstruksi 
perkemahan dll. 

Data temuan patroli mungkin 
disalahgunakan untuk kegiatan 
yang merusak 
(perambahan / perburuan / 
penebangan) 

Patroli yang berhasil akan 
mengurangi perburuan liar dan 
meningkatkan populasi satwa liar 
dan potensi peningkatan risiko 
konflik manusia-satwa liar, 
(menyebabkan kerusakan 
tanaman dan kematian atau 
cedera pada ternak / satwa liar / 
manusia) 

Program kesadaran menargetkan komunitas; memanfaatkan dan 
memperluas penggunaan sistem, informasi, dan mekanisme yang ada untuk 
melaporkan dan menanggapi konflik manusia-satwa liar, termasuk: 
 Meningkatkan penyebaran informasi tentang proses tanggapan; dan 
 Memperkuat dan memperluas sistem / tim Respon Cepat. 

Melakukan tinjauan terhadap opsi untuk tindakan alternatif dan pelengkap 
termasuk melobi atau menetapkan peraturan lokal yang memberi insentif 
kepada masyarakat lokal untuk menangani pertemuan satwa liar dengan 
cara yang positif (misalnya, meniru peraturan kabupaten lainnya untuk 
mengkompensasi atas hilangnya lintas alam, jika sesuai). 

Peningkatan kehadiran spesies 
hama yang lebih terlindungi 
seperti babi hutan 

Terlibat dengan personel TN dan masyarakat untuk memberikan pendidikan 
dan mengembangkan solusi jika spesies ini menjadi kendala. 

Potensi translokasi harimau dan 
badak, menanggung risiko 
cedera orang / satwa liar atau 
kematian / hewan. 

 Mengadopsi dan menyebarkan SOP dengan baik 
 Berikan pelatihan untuk pihak terkait. 
 Sertakan sumber daya untuk translokasi dan cadangan untuk 

tanggapan darurat dalam anggaran proyek. 

Patroli dan penegakan hukum 
menyebabkan persepsi 
penegakan hukum yang tidak 
adil atau tidak adil, memicu 
kecemburuan sosial dan 
ketegangan di antara 
masyarakat, dan antara 
masyarakat dan petugas 

 Merancang dan memberikan strategi komunikasi multi-metode yang 
proaktif dengan pesan, metode, dan bahan yang disesuaikan tentang: 
undang-undang, patroli, kegiatan proyek, perubahan yang harus 
diantisipasi dalam penegakan hukum, peran konservasi masyarakat. 

 Menyediakan fasilitator masyarakat jangka panjang dan program 
pendukung untuk mata pencaharian alternatif (termasuk 
mengembangkan Kesepakatan Konservasi Masyarakat dan 
memfasilitasi proses lain untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang 
berlawanan dengan konservasi TN BBS); memastikan fasilitator dilatih 
untuk komunikasi yang efektif dan pengelolaan masalah. 
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Deskripsi Dampak                                            Kegiatan Pencegahan terhadap dampak potensial dalam Proyek 
 Mekanisme penanganan keluhan dibentuk dan dikomunikasikan kepada 

audiens sasaran. 

PS.2: Pekerja dan Kondisi Kerja & PS.4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat 

Kondisi kerja yang tidak tepat dari 
pekerja lepas dan tidak tetap 

  Memastikan persyaratan kontrak kerja yang sesuai, termasuk 
penyediaan informasi dan pelatihan. 

 Mengembangkan SOP untuk kegiatan patroli, termasuk penyediaan 
Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja lepas dan informal. 

PS.5: Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembaki Secara Paksa 

Patroli dan penegakan hukum 
menyebabkan kurangnya / 
hilangnya mata pencaharian 
karena orang tidak dapat 
memanfaatkan tanah, hasil 
hutan, dan satwa liar 
di dalam TN BBS 

 Mengembangkan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) berdasarkan 
data lokal dan populasi spesifik, keterlibatan dengan pemerintah untuk 
memperkuat PPTKH atau komite dan pedoman terkait lainnya untuk 
skema kehutanan sosial dan penanganan perpindahan ekonomi dan 
fisik. 

 Menyediakan fasilitator masyarakat jangka panjang dan program 
pendukung untuk mata pencaharian alternatif (termasuk 
mengembangkan Kesepakatan Konservasi Masyarakat dan 
memfasilitasi proses lain untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang 
berlawanan dengan konservasi TN BBS); memastikan fasilitator dilatih 
untuk komunikasi yang efektif dan manajemen masalah. Juga termasuk 
advokasi dan dukungan kemitraan dengan pemerintah daerah dan 
koperasi masyarakat. 

Perubahan opsi mata 
pencaharian, termasuk 
peningkatan ekowisata dan 
strategi mata pencaharian 
beragam lainnya 

 Program mata pencaharian termasuk melakukan penilaian, perangkat 
pengembangan, menyediakan program pelatihan (sekolah lapangan 
petani), penilaian kelayakan usaha kecil dan pelatihan (beragam 
komoditas dan ekowisata). Program untuk memasukkan perhatian pada 
dampak tersier potensial dari kegiatan ini. 

 Analisis partisipatif sistem kuota dan batas perubahan yang dapat 
diterima untuk menentukan titik-titik kritis komponen ekosistem, 
margasatwa, sosial, dan infrastruktur di destinasi wisata. 

 Pendekatan pendidikan wisata masyarakat melalui pengembangan 
bahan-bahan pengunjung dan sistem pemandu, koordinasi dengan 
agen-agen tentang apa yang wisatawan lakukan dan tidak. 

 Melibatkan sektor swasta dan mitra lainnya dalam akses pasar untuk 
mendukung pengembangan komoditas alternatif (penjangkauan untuk 
mendidik pembeli, dll.). 

Pemindahan fisik, kehilangan 
tempat tinggal (rumah) di dalam 
kawasan taman nasional dan 
daerah penyangga 

Sama dengan diatas (Rencana Aksi Pemukiman Kembali, dukungan 
advokasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah dan koperasi 
masyarakat, fasilitator masyarakat jangka panjang, dan program mata 
pencaharian). 

Perlakuan tidak adil 
menyebabkan kecemburuan 
sosial dan memicu konflik di 
antara masyarakat, dan antara 
masyarakat dan petugas 

Seperti di atas (merancang dan memberikan strategi komunikasi multi-
metode yang proaktif dengan pesan, metode, dan materi khusus tentang: 
undang-undang, patroli, kegiatan proyek, perubahan yang harus diantisipasi 
dalam penegakan hukum, peran konservasi masyarakat). 

Akses yang berkurang atau 
hilang ke area yang digunakan 
untuk tujuan sosial / budaya 
(nilai-nilai non-ekonomi) 

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Pemukiman Kembali, pengumpulan data 
dan konsultasi mencakup penyelidikan nilai-nilai sosial dan budaya yang 
mungkin terpengaruh untuk masyarakat yang terdampak termasuk 
masyarakat adat. Opsi akses yang terkontrol (termasuk memberikan 
informasi tentang opsi yang sudah ada dalam undang-undang) dan langkah-
langkah lain yang akan disepakati dengan masyarakat yang terdampak dan 
didokumentasikan dalam Rencana Aksi Pemukiman Kembali 
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Deskripsi Dampak                                            Kegiatan Pencegahan terhadap dampak potensial dalam Proyek 

PS.6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber  Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan 

Kegiatan reboisasi dapat 
memperkenalkan atau 
meningkatkan penyebaran 
spesies tanaman invasif 
(mantangan / Merremia sp dan 
pakisan / Ceratoptoris sp) 
 

 Mengembangkan prosedur dan pelatihan untuk semua pihak terkait. 
Aspek-aspek tertentu untuk mencakup: konfirmasi daftar spesies yang 
dapat diterima, melakukan perawatan dalam penggunaan Spesies 
pohon multiguna, dan perhatian pada sumber bibit, karena ini dapat 
secara tidak sengaja memperkenalkan spesies invasif. 

 Keterlibatan personil masyarakat dan taman nasional dalam 'kampanye' 
lokal untuk menghilangkan kelompok spesies invasif juga direncanakan 
sebagai tindakan sesekali. 

Kegiatan restorasi yang berhasil 
akan meningkatkan populasi 
satwa liar yang dapat 
menimbulkan risiko 
meningkatnya konflik antara 
manusia dan satwa liar 

Seperti di atas (program kesadaran, memperluas penyebaran materi dan 
prosedur yang ada, mendukung sistem / tim Tanggap Cepat). Tergantung 
jika konflik dengan harimau atau gajah, terapkan tindakan mitigasi tertentu; 
gunakan pelajaran yang diambil dari proyek lain di Sumatra; diperbarui 
dalam file ini secara teratur. 

PS. 7: Masyarakat Adat 

Wilayah dampak proyek dapat 
mempengaruhi kepentingan 
historis, ekonomi, dan budaya IP 
lokal 

Memastikan konsultasi dan implementasi kegiatan konsisten dengan 
Padiatapa terutama di Penal Laay, Labuhan Mandi, Paku Negara, desa Ulok 
Mukti, dan dengan perwakilan atau organisasi masyarakat adat di Lampung 
dan secara nasional (jika relevan). 

Kepemilikan lahan masyarakat 
adat dan penggunaan hutan 
yang terkena dampak (dikurangi 
atau diperkuat) oleh kegiatan 
penegakan hukum dan program 
mata pencaharian. 

Termasuk elemen khusus untuk Masyarakat Adat di Area Konservasi yang 
Kritis, rencana kegiatan proyek dan proses pemantauan, termasuk 
pelaporan secara khusus tentang keterlibatan dengan, dan dampak pada, 
IPs di seluruh kegiatan proyek utama (peningkatan kesadaran, kegiatan 
ekonomi alternatif dan penegakan hukum). 

 
4.1.1 Pengarusutamaan Gender 
Tujuan keseluruhan pengarusutamaan gender dalam proyek adalah untuk memberikan sinyal untuk 
menilai perubahan terkait gender dalam masyarakat, politik, dan partisipasi ekonomi. Pengarusutamaan 
gender dalam proyek mencakup penggunaan pendekatan partisipatif di semua tahap proyek. Langkah 
awal adalah untuk mempromosikan pemahaman dasar tentang pengarusutamaan gender untuk 
memastikan bahwa strategi dan tindakan untuk mengakhiri diskriminasi di semua tingkatan dan tahap 
siklus proyek diberlakukan dan mempertimbangkan kebutuhan baik gender, keinginan, dan ambisi ketika 
keputusan dibuat dan sumber daya dialokasikan. 

Dalam budaya Lampung yang kebanyakan agraris, perempuan biasanya menjadi pekerja rumah tangga 
atau pembantu rumah tangga yang mendukung suami atau keluarga mereka, meskipun pada 
kenyataannya, sebagian besar dari mereka menanam, dan memelihara ladang pertanian. Di Lampung, 
perempuan biasanya bekerja merawat keluarga sementara laki-laki bekerja pada tugas-tugas yang 
menuntut fisik. 

Proyek ini diharapkan memiliki program untuk mendukung perempuan dan laki-laki. Komponen-
komponen dari program ini akan dibahas dan diorganisir oleh petugas proyek komunitas dan penerima 
manfaat program. Perempuan di desa Pemerihan telah mendirikan organisasi yang akan mencari 
peluang untuk meningkatkan pendapatan alternatif bagi perempuan dan rumah tangga mereka. 
Sementara di desa Bumi Hantatai, sekolah pertanian kakao melibatkan banyak rumah tangga dan 
sebagian besar melibatkan perempuan dalam rumah tangga ini. Dalam konsultasi publik yang 
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dipisahkan berdasarkan jender, telah diamati bahwa para peserta dalam kelompok perempuan 
mengekspresikan banyak ide dan pendapat tentang program tersebut karena Proyek IPZ telah 
menciptakan peluang mata pencaharian baru.  

Secara umum, tidak biasa bagi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan proyek dan proses 
konsultasi, meskipun perempuan di daerah TN BBS, pada kenyataannya, adalah peserta kunci, terutama 
sebagai pengumpul damar dan Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya, serta pekerja dalam restorasi ekosistem, 
penanaman dan pemeliharaan kopi, dan pengumpulan kayu bakar untuk kebutuhan energi rumah tangga. 
Namun, berlawanan dengan partisipasi tinggi ini dalam kegiatan proyek, perempuan tidak secara aktif 
berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan. Dinamika ini sebagian disebabkan oleh faktor-faktor 
budaya dan kepercayaan agama yang tidak mengharapkan perempuan untuk bebas mengutarakan 
pendapat, serta peran mereka dalam mengelola urusan rumah tangga yang sering membatasi mobilitas 
dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, pengalaman sebelumnya para Mitra 
Proyek di daerah telah berhasil melibatkan perempuan di sekolah-sekolah lapangan petani dan 
memungkinkan wawasan untuk keterlibatan yang lebih efektif dengan perempuan selama pelaksanaan 
Proyek. 

Proyek berupaya untuk mengatasi beberapa kendala gender ini dengan mengarusutamakan tindakan 
berikut dengan tingkat partisipasi minimum 30%: 

a. Sebuah representasi perempuan dalam FGD, lokakarya, pelatihan dan gugus tugas apa pun; 

b. Representasi perempuan dalam kegiatan pembangunan desa, termasuk sebagai penggerak 
masyarakat, penerima manfaat dan dalam pemantauan berbasis masyarakat; dan 

c. Keterlibatan fasilitator komunitas perempuan (mungkin dari organisasi masyarakat sipil [OMS]) 
untuk memfasilitasi keseimbangan gender dalam kegiatan proyek dan memfasilitasi penjangkauan 
dan peningkatan kesadaran tentang pendidikan konservasi dan kegiatan mata pencaharian 
berkelanjutan. Bila memungkinkan, proyek akan memasukkan pelatihan khusus tentang partisipasi 
gender sebagai bagian dari pembangunan kapasitas masyarakat. 

Selain itu, Mitra Proyek berkomitmen untuk memastikan: 

a. Sebuah sesi terpisah selama konsultasi dan pelatihan komunitas untuk perempuan jika diminta; 

b. Perhatian pada partisipasi perempuan dalam pengaduan atau peran penyelesaian sengketa, 
termasuk melalui jaringan perempuan setempat jika berlaku; dan, 

c. Data terpilah gender tentang partisipasi dalam kegiatan dan output Proyek yang akan direkam 
sehingga ringkasan terpilah partisipasi gender dalam Proyek dapat disusun dan ditampilkan. 

4.1.2 Standar Kepatuhan dan Tenaga Kerja Inti 

Ketika populasi yang berbeda dilantik ke dalam angkatan kerja oleh para mitra (WCS, WWF dan YABI), 
sub-kontraktor dan penyedia barang dan jasa lainnya, pertimbangan harus diberikan untuk kepatuhan 
terhadap undang-undang perburuhan lokal dan nasional dan standar kerja inti yang relevan. 

Sehubungan dengan kondisi tenaga kerja dan kerja perempuan, harus ada kepatuhan dengan standar-
standar ketenagakerjaan inti yang mencakup larangan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 
selama perekrutan dan menyediakan pekerjaan yang setara untuk upah yang setara bagi perempuan dan 
laki-laki. 
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Pertimbangan tenaga kerja lainnya sebagai hasil dari usulan pengembangan sub proyek yang mungkin 
berdampak pada kebijakan sumber daya manusia (yaitu, hubungan kerja, kondisi kerja dan ketentuan 
kerja, organisasi pekerja, non-diskriminasi dan kesempatan yang sama, mekanisme penghematan dan 
pengaduan), melindungi tenaga kerja (yaitu, pekerja anak dan pekerja paksa), kesehatan dan keselamatan 
kerja, pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga, dan rantai kebutuhan berlaku dalam berbagai tingkat 
karena perbedaan dalam konteks lokal.  

Penting untuk dicatat bahwa Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional utama tentang 
ketenagakerjaan dan kondisi kerja termasuk Kesetaraan Perlakuan 1925 untuk Pekerja Nasional dan 
Asing sebagai Hormat pada Kompensasi Pekerja untuk Kecelakaan, Konvensi Kerja Paksa 1930, 
konvensi tahun 1947 tentang inspeksi ketenagakerjaan, konvensi tahun 1949 tentang Penerapan prinsip-
prinsip hak berorganisasi untuk tawar-menawar secara kolektif, konvensi tahun 1951 tentang remunerasi 
yang setara untuk wokrk pria dan wanita untuk bekerja dengan nilai yang sama, dan konvensi tahun 1973 
tentang usia minimum untuk masuk ke pekerjaan. 

Dampak potensial karena masuknya pekerja ke lokasi sub-proyek cenderung minimal, seperti juga daerah 
perkotaan besar dengan kumpulan pekerja terampil, semi-terampil, dan tidak terampil yang signifikan. 
Meskipun demikian, kontraktor harus memiliki mekanisme yang kuat di tempat terkait dengan kode 
perilaku pekerja, serta mekanisme penanganan keluhan bagi penduduk untuk mendaftarkan keluhan 
tentang perilaku pekerja. 

4.1.3 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali di ESMF adalah salah satu dari PS IFC yang dipicu karena 
masih adanya masyarakat yang mengelola lahan di dalam TN BBS dan anggota masyarakat sadar bahwa 
peraturan pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ini ilegal dan dapat dihukum oleh hukum. 

Kegiatan 3 dari Proyek IPZ – penekanan terhadap penggunaan lahan pada IPZ berkurang melalui 
peningkatan pengelolaan penggunaan lahan dan pengembangan masyarakat - untuk aspek ESMF ini 
dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Mitra Proyek meliputi: 

 Pada bulan Juli 2017, WWF mengadakan pelatihan tentang ekowisata untuk melibatkan anggota 
masyarakat yang melanggar batas taman nasional dan untuk memberikan pendapatan alternatif. 
WWF memilih ekowisata sebagai pilar penting untuk mencapai tujuan ini. 

 Pada bulan September 2017 dan Desember 2017, dua pelatihan dilakukan oleh WWF dan 
Petugas Taman untuk perintis dan pengelola program tentang forum ekowisata yang baru 
dibentuk; 

 Di desa Kubu Perahu, WWF melakukan studi kelayakan untuk program stonecraft bersama 
dengan pengrajin ahli yang juga akan melatih orang-orang tentang kerajinan tangan dan 
membantu lebih lanjut dengan pemasaran produk di luar desa; 

 Pada tahun 2010, 80 keluarga dari desa Pemerihan setuju untuk membiarkan kawasan taman 
nasional dibebaskan dengan luasan sekitar 400 ha. Pada tahun yang sama, WWF mulai 
merehabilitasi kawasan ini bersama dengan mantan anggota masyarakat yang berkecimpung di 
taman nasional. Hingga 2017, WWF bekerja sama dengan masyarakat untuk memulihkan lebih 
banyak daerah yang terdegradasi dan dirambah; dan 
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 Dari Juli 2017 hingga Desember 2017, WWF memulihkan 65 ha lahan terdegradasi yang terdiri 
dari 25 ha di resor Ngambur, 25 ha di desa Pemerihan dan 20 ha di resor Biha. Enam puluh lima 
orang dari desa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Area sudah siap untuk revegetasi. 

Ada kepastian bahwa kegiatan Program IPZ dapat membatasi akses masyarakat yang bergantung pada 
hutan di cagar alam dan / atau kawasan lindung lainnya sebagai akibat dari meresmikan batas-batas dan 
zona hutan dalam Unit Pengelolaan Hutan (UPH). Proyek ini akan menghasilkan pemukiman kembali 
secara paksa dan / atau pemindahan mata pencaharian. Ada juga risiko bahwa program IPZ dapat 
memperburuk dan mempengaruhi perselisihan yang ada tentang hak-hak tanah jika tidak ada partisipasi 
masyarakat yang cukup dan mediasi sengketa yang ada selama pelaksanaan program. Proyek BBS KfW 
akan berupaya untuk membangun pendekatan partisipatif dalam demarkasi batas hutan dan pemukiman 
tenurial. 

Masih belum tahu apakah Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui TN 
BBS untuk menciptakan mata pencaharian alternatif seperti skema kehutanan sosial dan kemitraan hutan 
(Kemitraan) dengan masyarakat yang bergantung pada hutan di dalam dan sekitar kawasan KPH. 

Konflik tenurial lahan dan hutan yang meningkat telah dan akan terus menjadi perhatian utama bagi 
keberhasilan IPZ. Konflik semacam itu seringkali melibatkan komunitas Adat yang memiliki klaim sebelum 
penetapan Kawasan Hutan dan penerbitan konsesi hutan. Sejak 2012, Indonesia telah mengerahkan 
upaya signifikan untuk mengidentifikasi konflik tenurial yang ada dan konflik terkait penggunaan lahan 
dan kehutanan lainnya, serta mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang relevan. IPZ 
akan memperhitungkan peta konflik tenurial indikatif yang telah dikembangkan oleh Pemerintah 
Indonesia, dengan inventarisasi 201 konflik, sebagian besar di Sumatera (60,7%) dan Kalimantan 
(16,4%). Identifikasi tersebut saat ini sedang berlangsung untuk mengidentifikasi lebih lanjut konflik 
tenurial di kawasan hutan melalui penilaian bersama antara Pemerintah dan masyarakat, termasuk 
komunitas Adat dan mengidentifikasi cara ke depan untuk menyelesaikan konflik melalui konsensus. 

ESMF yang dikembangkan di bawah IPZ telah memasukkan Kerangka Proses untuk memitigasi potensi 
pemukiman kembali dan mengakses risiko pembatasan yang dihasilkan dari pemukiman tenurial hutan 
dan demarkasi batas yang didukung oleh IPZ. PF telah dikembangkan bersama dengan kerangka kerja 
Pemerintah Indonesia saat ini tentang penyelesaian hak guna hutan, dan akan berupaya mengatasi setiap 
kesenjangan, khususnya yang berkaitan dengan konsultasi bebas, sebelumnya, dan terinformasi dengan 
pihak-pihak yang terkena dampak, kompensasi dan pemulihan mata pencaharian. 

Kemajuan proyek telah dibangun dalam kegiatan yang bekerja dengan masyarakat untuk 
mengembangkan opsi mata pencaharian alternatif, mendukung proses perencanaan partisipatif, 
menyediakan bantuan teknis untuk tanaman baru, rantai pasokan komoditas dan menghasilkan 
pendapatan alternatif (misalnya melalui ekowisata). Opsi program kehutanan sosial juga merupakan 
bagian dari desain proyek 

Proyek bekerja dengan masyarakat desa dan pemerintah daerah, (KLHK, departemen kehutanan 
setempat), untuk mengidentifikasi dan membantu pemukiman kembali para perambah di kawasan hutan. 
Proyek memberikan dukungan untuk pengembangan dan fungsi tim Penyelesaian Penguasaan Tanah di 
hutan atau resolusi penggunaan lahan di kawasan hutan dan untuk pengembangan prosedur atau 
pedoman provinsi dan lokal tentang penanganan kasus di wilayah proyek. 

Ini mungkin termasuk: Membentuk satuan tugas dan metode untuk mengevaluasi HTR (di dalam zona 
penyangga TN BBS); 
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1. Memfasilitasi pendekatan kemitraan; 

2. Fasilitasi izin untuk Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (HUP IUP) dan untuk Pemanfaatan 
Hutan Rakyat (IUP HKm), termasuk penggunaan Hutan Adat; 

3. Menyediakan fasilitator jangka panjang yang memenuhi syarat dan akses ke dukungan 
(narasumber) yang dapat membantu dengan strategi komunikasi lokal yang efektif dan 
memberikan layanan mediasi dan saran bila diperlukan; dan 

4. Memfasilitasi akses masyarakat ke dukungan untuk memahami dan menggunakan opsi-opsi di 
bawah peraturan dan program kehutanan sosial pemerintah. Program ini semakin dianggap 
sebagai alternatif potensial untuk meningkatkan hak akses masyarakat ke kawasan hutan dan 
pada saat yang sama, mempertahankan dan / atau mengembalikan kawasan hutan yang 
dialokasikan ke dalam fungsi aslinya. 

4.1.4 Kerangka Proses (PF) 
Kerangka Proses diperlukan sebagai bagian dari proyek KfW BBS karena ada potensi untuk membatasi 
akses ke sumber daya alam sebagai hasil dari investasi yang diantisipasi dalam perencanaan 
penggunaan lahan, termasuk kegiatan yang mendukung persiapan rencana penggunaan lahan untuk 
Kawasan Lindung Masyarakat, dan Hutan Kemasyarakatan. Tujuan kerangka proses adalah untuk 
menetapkan proses konsultasi dan negosiasi yang informatif dan bermakna dengan anggota masyarakat 
yang berpotensi terkena dampak. Kerangka proses menetapkan prosedur untuk memungkinkan orang-
orang yang terkena dampak proyek berpartisipasi dalam penentuan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari akses sumber daya yang terbatas. 

Kerangka proses siap untuk mematuhi PS5 IFC tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 
Secara Sukarela dan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia. Kerangka proses memberikan 
panduan untuk pengembangan rencana aksi selama implementasi proyek yang: 

 Menjelaskan usulan pembatasan akses ke sumber daya alam di kawasan lindung; 

 Identifikasi dan kuantifikasi dampak yang mungkin dimiliki pembatasan tersebut pada segmen 
masyarakat lokal yang berbeda; 

 Usulkan, laksanakan, dan pantau langkah-langkah perbaikan untuk mengkompensasi hilangnya 
aset-aset tersebut dan pendapatan yang terkait dengannya; dan 

 Menyediakan mekanisme penanganan keluhan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin 
timbul karena pembatasan akses ke sumber daya selama berlangsungnya proyek. 

Kerangka proses memastikan bahwa pandangan orang-orang yang kemungkinan mendapat manfaat 
dari, atau dipengaruhi secara negatif oleh proyek, terutama orang-orang yang rentan seperti etnis 
minoritas dan perempuan, dimasukkan dalam proses perencanaan. Kegiatan yang ditargetkan akan 
memastikan bahwa semua masyarakat yang terdampak berpartisipasi dalam proses dan menerima 
kompensasi dan bantuan yang memadai. Kerangka kerja proses disajikan dalam Lampiran A3. 

4.1.5 Masyarakat Adat 
Ada dua studi yang dapat dipelajari tentang masyarakat adat di TN BBS: “Masyarakat Adat (Masyarakat 
Adat) di sekitar studi TN BBS” dan studi sosial ekonomi untuk desa-desa di sekitar TN BBS. Kedua 
dokumen juga didukung oleh Risalah Pertemuan dengan tiga komunitas masyarakat adat: Laay, Uru Krui, 
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dan Ngambur. Semua masyarakat adat ini memiliki bahasa mereka sendiri yang berbeda, 
mengidentifikasi diri, memegang kepercayaan budaya adat, lembaga sosial dan politik ekonomi, dan 
memelihara keterikatan kolektif terhadap sumber daya alam di IPZ. Masyarakat adat yang dipengaruhi 
oleh kegiatan proyek adalah kelompok heterogen, dengan riwayat perkawinan campur, migrasi keluar, 
dan memiliki identitas budaya yang ditentukan. Dengan demikian, masyarakat adat pesisir diperkirakan 
akan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan masyarakat adat ini terdiri dari 10 klan berdasarkan konsultasi 
proyek. 

TN BBS bersama dengan WWF, WCS, dan YABI melakukan studi etnografi pada Oktober 2018 dan 
November 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif 
tentang budaya Saibatin Lampung, sebuah kelompok masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah 
IPZ. FGD diadakan di setiap klan: 

 Klan Ulu krui pada 2 Oktober 2018 melibatkan 15 perwakilan pemimpin tradisional; 

 Klan Laay pada 3 Oktober 2018 melibatkan 15 pemimpin tradisional; dan 

 Klan Ngambur pada 4 Oktober 2018 melibatkan 15 pemimpin tradisional. 

Topik-topik yang dibahas dalam FGD meliputi: 

 Sistem sosial yang terkait dengan perkawinan, sistem warisan, hubungan dengan masyarakat 
dan lembaga adat; dan 

 Seni budaya yang terdiri yang dapat berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan 
tentang pembangunan atau pelestarian lingkungan. 

Tradisi, pengelolaan sumber daya alam IFC PS 7 mengharuskan klien IFC untuk mengidentifikasi dampak 
negatif terhadap masyarakat adat dan mengembangkan rencana aksi untuk melakukan konsultasi dan 
partisipasi masyarakat adat yang terkena dampak. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk mencari FPIC 
komunitas ketika: 

 Proyek akan berdampak pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan 
tradisional atau berdasarkan penggunaan adat; 

 Proyek akan membutuhkan relokasi masyarakat; atau 

 Proyek akan secara signifikan berdampak pada warisan budaya kritis dari masyarakat adat. 

IFC membutuhkan padiatapa untuk didirikan melalui negosiasi dengan itikad baik dengan masyarakat 
adat. Selain itu, Proyek harus mendokumentasikan bahwa ada proses yang diterima bersama untuk 
mendapatkan persetujuan, dan harus memastikan bahwa ada bukti bahwa para pihak menyetujui hasil 
negosiasi. Mitra Proyek saat ini menangani pendekatan mereka untuk konsultasi untuk memastikan 
kepatuhan dengan prinsip-prinsip Padiatapa sehingga konsultasi yang kuat dan bermakna. 

Proyek ini akan melakukan proses konsultasi bebas, dini, dan terinformasi (Padiatapa) dengan 
masyarakat adat yang terkena dampak. Konsultasi ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data (mis. 
data perpindahan ekonomi rumah tangga sebagai akibat dari kegiatan proyek), untuk berbagi langkah-
langkah mitigasi dengan anggota masyarakat, untuk mendengar dan mengumpulkan pandangan mereka 
tentang proyek BBS KfW, untuk mencari dukungan masyarakat kepada proyek, dan untuk 
mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan 
mengatasi masalah mereka di masa depan. 
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4.1.6 Dampak Kecil Sementara 
Dampak sementara yang kecil ditandai dengan hilangnya aset atau mata pencaharian sementara setelah 
implementasi proyek. 

Dalam kegiatan penjaga patroli, data patroli dapat disalahgunakan untuk kegiatan yang merusak seperti 
perambahan, perburuan, dan penebangan. Kegiatan tersebut juga dapat memiliki dampak sekunder 
(minor) jika penegakan hukum tidak adil dan tidak adil dan menyebabkan kecemburuan sosial yang dapat 
memicu konflik di antara masyarakat, dan antara masyarakat dan petugas. 

Penghapusan spesies invasif dan kegiatan reboisasi dianggap dampak positif dengan risiko potensial 
kecil jika tidak diterapkan secara bijak. Misalnya, pemindahan spesies pohon tertentu mungkin tidak 
mendukung tujuan pengembangan stok pakan untuk spesies kritis atau mangsanya. Ada juga risiko 
meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan kerusakan pada ternak dan / 
atau risiko cedera atau kematian bagi manusia dan masalah satwa liar serta hilangnya mata pencaharian 
berbasis hutan atau pertanian. Spesies mamalia hama seperti babi hutan juga dapat meningkat karena 
kegiatan proyek. 

Dukungan untuk perubahan penggunaan lahan diharapkan memiliki dampak positif pada kondisi hutan 
dengan penekanan pada membangun kembali habitat kritis. Ada potensi dampak sosial negatif seperti 
perselisihan atau ketegangan masyarakat yang terkait dengan penegakan hukum, persepsi kesetaraan 
dalam peluang (untuk pengembangan masyarakat), dan akses variabel ke partisipasi oleh kelompok-
kelompok marginal termasuk perempuan dan masyarakat adat (sebaliknya dinyatakan sebagai dominasi 
elit di desa) tingkat). 

Dampak negatif potensial dari pengembangan ekowisata juga ditandai untuk dipertimbangkan karena 
perubahan dalam opsi mata pencaharian termasuk peningkatan ekowisata dan strategi mata pencaharian 
beragam lainnya. Implementasi yang berhasil dapat mengarah pada mata pencaharian masyarakat 
alternatif yang berkelanjutan meskipun persepsi ketidakadilan tentang konsistensi penegakan hukum dan 
/ atau pemberdayaan masyarakat yang tidak adil / harapan dan kecemburuan yang tidak terpenuhi dapat 
menyebabkan ketegangan atau kecemburuan di antara anggota masyarakat. 

5.0 KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN 
SOSIAL  

Tujuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial atau lebih dikenal dengan ESMF adalah untuk 
mengelola potensi dampak buruk dengan membuat dokumen panduan yang akan menginformasikan 
mitra proyek dan otoritas manajemen TN BBS untuk mengelola prosedur dan tindakan pengamanan 
lingkungan dan sosial yang disepakati bersama. ESMF akan memfasilitasi prosedur pengelolaan 
lingkungan dan sosial yang diperlukan (termasuk manajemen risiko dampak lingkungan dan sosial) dan 
langkah-langkah usulan sub proyek yang mungkin dibiayai oleh proyek IPZ. ESMF terdiri dari dokumen 
pedoman yang diperlukan untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) atau lingkup 
terbatas Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)2 jika skala potensi dampaknya kompleks dan 
instrumen perencanaan lainnya (PF) diterapkan pada penilaian dan perumusan proyek. ESMF adalah 
alat panduan dan pendukung keputusan untuk otoritas manajemen TN BBS, pemangku kepentingan dan 
populasi yang berbeda dan telah disiapkan melalui konsultasi termasuk FGD di Bumi Hantatai, 

                                                      
2 Ruang lingkup terbatas ESIA berlaku untuk proyek Kategori B di mana ruang lingkup lebih sempit daripada untuk proyek 

Kategori A. Ruang lingkup terbatas ini ESIA dapat setara dengan UKL-UPL dalam kerangka hukum nasional.. 
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Penengahan, Suka Banjar, dan desa Pemerihan. ESMF dan PF akan diungkapkan kepada publik kepada 
masyarakat lokal dan masyarakat umum.  

Sebagai dokumen pedoman, ESMF memberikan jaminan bahwa: 

 Proyek akan mempertimbangkan potensi masalah lingkungan dan sosial, terutama untuk 
populasi yang berbeda yang akan terkena dampak langsung (positif atau negatif) oleh proyek 
BBS KfW; 

 Proyek akan mempertimbangkan sensitivitas sosial-budaya dan gender dan nilai-nilai lingkungan 
yang berlaku di daerah di mana proyek BBS KfW yang diusulkan akan dilaksanakan; 

 Selama perumusan dan desain proyek, dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dapat 
timbul selama implementasi proyek dan langkah-langkah mitigasi atau peningkatan yang perlu 
perlu dirancang dengan rencana pemantauan yang dikembangkan untuk melacak implementasi 
instrumen pengamanan spesifik lokasi; 

 Instrumen perlindungan manajemen lingkungan dan sosial seperti ESMP atau ECoP, dan IPPF 
disiapkan dan diikuti dengan sesuai; dan 

 Instrumen perlindungan sesuai dengan kebijakan dan prosedur upaya perlindungan IFC serta 
perundang-undangan nasional. 

Bagian ESMF ini menjelaskan proses untuk memastikan bahwa masalah lingkungan dan sosial ditangani 
secara memadai melalui penyaringan, pengaturan kelembagaan dan prosedur yang digunakan oleh 
proyek untuk mengelola identifikasi, persiapan, persetujuan, dan implementasi sub-proyek. 

 PENAPISAN DAN PERSETUJUAN 
Penapisan lingkungan dan sosial dirancang untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan potensi 
dampak buruk yang timbul dari sub proyek yang diusulkan. Penapisan lingkungan dan sosial memberi 
informasi kepada pembuat keputusan tentang perlunya menerapkan tindakan atau tindakan [jika ada] 
yang menghindari, meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasi dampak yang merugikan. Sub 
proyek dikategorikan menurut prosedur penapisan tergantung pada jenis, lokasi, sensitivitas dan skala 
proyek dan sifat serta besarnya dampak lingkungan dan sosial yang potensial. Contoh bentuk penapisan 
perlindungan lingkungan dan sosial ada di Lampiran A4. Proses penapisan dan peninjauan akan 
dilakukan oleh spesialis perlindungan lingkungan dan sosial. Walaupun risiko yang terkait dengan 
berbagai sub-proyek dapat bervariasi, semuanya diharapkan masuk dalam Kategori B karena setiap sub-
proyek dalam Kategori A tidak akan memenuhi syarat untuk pendanaan. Proses penapisan dan 
persetujuan dijelaskan pada Gambar 1. 

Penapisan dan kategorisasi sub-proyek didasarkan pada potensi dampak lingkungan dan sosial: Menurut 
Pedoman Keberlanjutan KfW, proses penapisan awal akan mengklasifikasikan proyek berdasarkan 
potensi dampak negatif lingkungan dan sosialnya ke dalam Kategori A, Kategori B +, Kategori B , atau 
Kategori C menurut definisi berikut: 

i. Proyek-proyek Kategori A: Beragam risiko merugikan yang signifikan dan dampak terhadap 
populasi manusia dan / atau lingkungan dan yang tidak dapat dikelola melalui solusi standar 
dan teknologi canggih. Proyek-proyek Kategori A perlu menjalani proses ESIA penuh merujuk 
pada Pedoman Keberlanjutan KfW dan tidak didukung dalam proyek BBS KfW ini. 
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ii. Proyek Kategori B: Potensi terbatas risiko lingkungan dan sosial yang merugikan dan / atau 
dampak yang jumlahnya sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan 
dikelola dengan mudah melalui solusi standar dan teknologi canggih. Proyek-proyek Kategori 
B harus menerapkan langkah-langkah mitigasi sebagaimana diramalkan dalam rencana 
pengelolaan lingkungan dan sosial pada lokasi khusus. 

iii. Proyek Kategori B +: Dampak dan risiko substansial yang terjadi di area tunggal dan 
menunjukkan risiko lebih tinggi daripada proyek Kategori B tetapi tidak beragam dan belum 
pernah terjadi sebelumnya seperti untuk proyek Kategori A. Proyek-proyek Kategori B + 
minimal harus menjalani "Penilaian Lingkungan dan Sosial yang Cepat" (Rapid ESA) untuk 
risiko yang teridentifikasi dan bidang / topik yang menjadi perhatian dan mengatasinya melalui 
ESMP khusus lokasi yang sesuai untuk tujuan yang disesuaikan dengan dampak yang 
diidentifikasi dan reseptor. Untuk beberapa proyek Kategori B +, ESIA lengkap dan ESMP 
dapat diminta, terutama jika diminta oleh hukum nasional. 

iv. Proyek Kategori C: Risiko atau dampak negatif yang minimal atau dapat diabaikan terhadap 
populasi manusia dan / atau lingkungan. Proyek-proyek Kategori C harus menerapkan 
langkah-langkah mitigasi seperti yang diperkirakan dalam ESMP atau ECoP. 

Otoritas manajemen TN BBS menyelesaikan penyaringan awal dengan mitra proyek yang bertanggung 
jawab untuk identifikasi dan penyaringan sub proyek yang diusulkan dan memastikan bahwa instrumen 
kinerja pengamanan lingkungan dan sosial yang memadai dilaksanakan. Setelah lokasi sub-proyek yang 
diusulkan diidentifikasi, otoritas manajemen TN BBS akan menyiapkan uraian sub-proyek yang diusulkan, 
melakukan penyaringan sosial dan lingkungan spesifik lokasi dari sub-proyek yang diusulkan (Lampiran 
A5), dan menilai persyaratan yang diperlukan. langkah-langkah dan rencana pengelolaan lingkungan dan 
sosial. Pada tahap implementasi, konsultan nasional dapat dikontrak untuk mendukung staf otoritas 
manajemen TN BBS yang bertanggung jawab untuk mengisi formulir penyaringan penyaringan. 

Matriks penilaian dan mitigasi standar akan menjadi bagian dari spesifikasi untuk para mitra dan akan 
menjadi dasar pemantauan rutin. Matriks rencana pengelolaan lingkungan dan sosial didasarkan pada 
sektor-sektor dan terdiri dari jadwal, dan potensi dampak lingkungan dan sosial, langkah-langkah mitigasi, 
operasi dan pengawasan. DRAFT
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Gambar 1 Proses penapisan dan persetujuan Sub-proyek. 

 

 STUDI PELINGKUPAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL  
Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan AMDAL, studi lingkungan harus didahului dengan latihan 
pelingkupan untuk mengidentifikasi komponen lingkungan dan sosial yang harus difokuskan dalam 
AMDAL, pendekatan dan metodologi yang akan diadopsi dan Kerangka Acuan (KA) yang akan 
ditetapkan. Dalam kasus proyek-proyek Kategori A, Studi Kelayakan Lingkungan dan Pelingkupan 
(EPSS) harus diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup setempat dan / atau Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, termasuk KA untuk AMDAL, sedangkan untuk proyek-proyek Kategori B, hanya 
KA harus diajukan untuk persetujuan. 

Struktur EPSS didefinisikan dalam Peraturan AMDAL / Peraturan AMDAL merujuk pada Peraturan 
Pemerintah Indonesia No. 27/2012 Izin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 
untuk Menyiapkan dokumen-dokumen Lingkungan, termasuk deskripsi singkat tentang proyek dan 
kondisi lingkungan dan sosial di area proyek, identifikasi dampak potensial serta kesalahan fatal. EPSS 
harus diserahkan ke proses partisipasi publik. 

Berdasarkan formulir penapisan dan penilaian lapangan (bila diperlukan), dampaknya diklasifikasikan 
berdasarkan kategori risiko mereka dan keputusan dibuat apakah sub-proyek akan: 

a. Membutuhkan studi AMDAL dan / atau RAP, karena dampaknya memenuhi syarat sebagai 
berisiko tinggi dan signifikan dan dapat mengakibatkan pembebasan lahan dan / atau pemukiman 
kembali secara tidak sukarela; 

b. Hanya memerlukan rencana pengelolaan lingkungan, karena dampaknya tidak signifikan dan 
dapat dengan mudah ditangani melalui implementasi rencana mitigasi dan manajemen selama 
konstruksi dan operasi sub proyek; atau 

c. Tidak memerlukan tindakan perlindungan apa pun, karena dampaknya dianggap minimal. 

Seperti disebutkan, proses penapisan akan mengidentifikasi sifat dampak potensial, baik positif maupun 
negatif (merugikan), yang dapat dihasilkan oleh sub-proyek potensial di dalam wilayah pengaruhnya. Ini 
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akan menginformasikan pemilihan instrumen perlindungan yang akan diperlukan untuk menilai dampak 
potensial secara lebih rinci. Pilihan instrumen atau tindakan perlindungan terutama tergantung pada 
tingkat signifikansi dampak lingkungan dan sosial yang diantisipasi serta risiko lingkungan dan sosial yang 
terkait. 

Pelingkupan menegaskan masalah lingkungan dan sosial, risiko dan potensi dampak utama yang 
diidentifikasi selama proses penapisan. Tahap pelingkupan dapat menyoroti masalah potensial pada 
tahap awal pengembangan sub-proyek untuk memungkinkan perencana dan pembuat keputusan untuk 
merancang perubahan yang akan memitigasi dampak lingkungan dan sosial yang potensial dan, mungkin, 
lokasi proyek akan dimodifikasi. 

 PELAKSANAAN, PERENCANAAN DAN PENINDAKAN 
INSTRUMEN SAFEGUARD  

Semua kegiatan sub-proyek akan membutuhkan instrumen perlindungan seperti ESIA lingkup terbatas, 
ESMP, dan IPPF dalam jejak kaki sub-proyek yang digambarkan dengan jelas. Rinciannya dijelaskan 
dalam sub-bagian di bawah ini. 

5.3.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) 

5.3.1.1 Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial  

Tujuan ESMP adalah untuk menanggapi kebutuhan lingkungan dan sosial dari proyek KfW BBS dengan 
cara yang sederhana, responsif dan hemat biaya yang tidak akan membebani secara berlebihan atau 
menghambat siklus proyek. ESMP menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi 
masalah yang diidentifikasi dalam ESIA atau AMDAL. Selain itu, ESMP menunjukkan usulan kegiatan 
pemantauan yang mencakup semua dampak utama dan mengidentifikasi bagaimana mereka akan 
diintegrasikan ke dalam pengawasan proyek. Rencana pengelolaan lingkungan umum disajikan dalam 
Lampiran A6. Kegiatan-kegiatan berikut yang akan dilakukan diuraikan dalam ESMP: 

 Tindakan mitigasi lingkungan dan sosial utama; 

 Program pelatihan dan kapasitas Lingkungan dan Sosial; dan 

 Pemantauan lingkungan dan sosial. 

ESMP juga dianggap sebagai dasar audit lingkungan dan sosial dari proyek-proyek terpilih dan penilaian 
dampak potensial dan langkah-langkah mitigasi. ESMP disusun berdasarkan situasi lingkungan dan 
sosial yang ada dan persyaratan audit dan mencakup unsur-unsur berikut: 

 Tinjauan penapisan lingkungan dan sosial khusus lokasi dan penilaian masalah lingkungan 
utama; 

 Identifikasi hubungan dengan kebijakan upaya perlindungan lainnya yang berkaitan dengan 
proyek; 

 Pastikan konsultasi yang memadai selama proses penilaian; 

 Mengembangkan rencana pemantauan lingkungan dan sosial; dan 

 Mengembangkan metodologi dan prosedur untuk diterapkan dalam konteks ESMP. 
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ESMP disiapkan sesuai dengan hukum kehutanan dan lingkungan hidup Indonesia, dan IFC PS1, PS2, 
PS4, PS5, PS6 dan PS7 dan Pedoman EHS. ESMP menyediakan alat untuk evaluasi dan pengelolaan 
parameter lingkungan dan sosial yang terkena dampak dan mereka adalah: 

 Sumber Daya Alam, Hutan dan Area Keanekaragaman Hayati; 

 Limbah konstruksi; 

 Risiko tidak disengaja; dan 

 Penggunaan lahan. 

Risiko dan dampak negatif dari usulan Proyek KfW BBS dapat diminimalisir dengan menyikapi langkah-
langkah mitigasi selama fase operasi proyek. Lampiran A7 menyajikan matriks yang merinci representasi 
dampak lingkungan dan sosial. Matriks lingkungan ini menunjukkan dampak yang diharapkan dari proyek, 
kebijakan sektor, dan daftar langkah-langkah mitigasi yang diusulkan untuk dilaksanakan selama dan 
setelah implementasi sub-proyek. 

5.3.1.2 Pengaturan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan 
Sosial 

Implementasi perlindungan lingkungan dan sosial yang ditangkap dalam ESMP akan menuju kepada Unit 
Koordinasi Proyek (PCU), di bawah Sekretariat Bersama para mitra proyek dan Departemen Kehutanan di 
tingkat Balai (Kota Agung / TN BBS). Struktur ini dan personelnya melapor kepada Komite Pengarah 
proyek, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Hal ini akan diteruskan kepada koordinator dan mitra 
proyek di Balai (kepala TN BBS) melalui PCU. Beberapa fitur utama dari pengaturan manajemen proyek 
adalah: 

Komite Pelaksana Proyek 

Komite Pengarah Proyek akan mencakup Kepala Taman Nasional BBS dan Pemimpin Mitra Proyek WWF 
Jerman dan WWF Indonesia, WCS dan YABI serta perwakilan pemerintah daerah, yang akan diundang 
berdasarkan kasus per kasus. Perwakilan lokal dari KfW akan diundang sebagai pengamat permanen. Ini 
akan memberikan saran dan masukan untuk rencana kerja dan strategi proyek, dan membantu dengan 
koordinasi atas pengembangan kebijakan dan masukan dari proyek, serta memastikan koordinasi antara 
Mitra Proyek di tingkat lanskap. Fungsi utama komite ini adalah untuk menyetujui laporan Proyek dan untuk 
secara formal menyetujui satu rencana kerja tahunan gabungan dan anggaran untuk proyek yang selaras 
dengan rencana kerja tahunan TN BBS. Komite Pengarah Proyek bertemu setiap tahun dan atas 
permintaan. 

Kolaborasi Pengelolaan Sekretariat Bersama BBS (“Sekretariat Bersama BBS”) 

Proyek ini akan mendukung desain ulang operasi Kolaborasi Pengelolaan Sekretariat Bersama; 
(“Sekretariat Bersama BBS”), yang dibuat pada 18 Februari 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala 
Taman Nasional (Surat Keputusan 18 / BBTNBBS-2/2013). Tujuan utama sekretariat adalah untuk 
mengelola kolaborasi keseluruhan antara beberapa LSM konservasi dan otoritas Taman Nasional. 
Sekretariat Bersama BBS, melalui PCU, akan memastikan implementasi rencana kerja yang terkoordinasi 
(termasuk implementasi ESMP) dan berbagi informasi, pendekatan umum untuk penegakan hukum dan 
masalah masyarakat, perencanaan terkoordinasi, dan penggunaan optimal dari sumber daya yang tersedia 
dari semua anggota kelompok. Sekretariat terdiri dari Unit Koordinasi Proyek, Kepala TN BBS dan manajer 
proyek dari mitra proyek. Sekretariat diharapkan bertemu setiap tiga bulan untuk meninjau informasi 
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tentang ancaman dan intervensi, mengembangkan dan merevisi rencana kerja, dan memfasilitasi 
koordinasi antara mitra proyek dan organisasi lain yang bekerja dengan taman. Sekretariat Bersama BBS 
akan dikoordinasikan oleh taman nasional, dengan dukungan dari Koordinator Proyek. 

Koordinator Proyek (dengan dukungan dari Unit Koordinasi Proyek) 

Koordinator proyek akan bekerja penuh waktu untuk proyek dan akan memainkan peran sentral untuk 
proyek ini, termasuk tanggung jawab utama untuk mengawasi implementasi ESMP. Tanggung jawabnya 
adalah: 

 Fasilitasi dan penghubung proyek: mengoordinasikan personel inti dari Unit Koordinasi Proyek, 
seperti Koordinator Keuangan dan Administrasi Proyek, berkoordinasi dengan mitra proyek dan 
TN BBS untuk mengembangkan rencana kerja proyek tahunan bersama, dengan menekankan 
pendekatan yang sepenuhnya terintegrasi; mendukung mitra proyek dalam mengkomunikasikan 
kemajuan proyek ke Sekretariat Badak Nasional Bersama, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem ("DG KSDAE"), 
dan Otoritas Manajemen TN BBS), pemerintah daerah; dan, berkoordinasi dengan proyek 
konservasi dan pengembangan lainnya yang sedang dikembangkan dan / atau diimplementasikan 
dalam lanskap BBS untuk memastikan pendekatan yang saling melengkapi. 

 Pemantauan, pelaporan, dan perencanaan proyek serta manajemen risiko proyek secara 
keseluruhan: bekerja sama dengan Unit Koordinasi Proyek dan mitra proyek pelaksana serta 
masing-masing pemimpin proyek untuk melacak dan memantau kemajuan proyek terhadap 
Indikator Kinerja Utama; memfasilitasi pertemuan Sekretariat Bersama TN BBS triwulanan; 
menghasilkan laporan kemajuan teknis dan keuangan triwulanan dan tahunan, berdasarkan pada 
mitra proyek dan input TN BBS; memfasilitasi komunikasi yang sering dan jelas antara mitra 
proyek; dan, mendukung implementasi strategi komunikasi proyek. 

 Tugas teknis: mengatur dan menemani kunjungan donor, pemerintah dan pihak berkepentingan 
lainnya ke lokasi proyek dan menemani mereka di lapangan; dan, memantau keluhan terkait 
proyek dan menanganinya dengan Mitra Proyek sesuai kebutuhan. 

Pengaturan Kapasitas  Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

Institusi yang terlibat dalam perencanaan, implementasi dan manajemen proyek termasuk mitigasi ESMP 
adalah WWF, WCS, YABI, TN BBS, dan pihak mana pun yang dikontrak untuk mereka untuk tujuan proyek. 
Penilaian kapasitas umum yang dilakukan untuk ESMP berfokus pada fungsi, peran, dan tanggung jawab 
masing-masing terkait dengan ESMP (Tabel 6). Penting untuk dicatat bahwa ESMP adalah sesuatu yang 
baru bagi semua pihak, sehingga keakraban baru mulai terbentuk, dan tingkat pemahaman bervariasi 
tergantung pada individu maupun organisasi. Isi persyaratan ESMP tidak sepenuhnya baru, tetapi 
beberapa pendekatan dan persyaratan akan membutuhkan waktu untuk menjadi arus utama dalam 
pemikiran dan proses kerja yang digunakan oleh masing-masing, serta di tingkat proyek bersama. 

Tabel 6 Persyaratan Kapasitas Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. 

Area Tugas dan Tanggung Jawab Kapasitas yang memerlukan penilaian 

TN BBS – Tingkat 
Provinsi dan Balai 

 Arahan kebijakan strategis, 
perencanaan, penganggaran dan 
penetapan target keseluruhan. 

Beberapa pemahaman karena 
keterlibatan dalam pengembangan 
ESMP. Memahami sistem negara pada 
manajemen lingkungan dan sosial 
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Area Tugas dan Tanggung Jawab Kapasitas yang memerlukan penilaian 
 Alokasi sumber daya manusia dan 

pengadaan layanan pihak ketiga. 
 Pengawasan dan dukungan teknis, mis. 

tentang manajemen IPZ, penegakan 
hukum (penanganan perambah, 
pemburu, pemburu), kegiatan reboisasi. 

 Penanganan perselisihan dan 
pengelolaan keluhan. 

dengan berbagai kapasitas untuk 
diimplementasikan. 
Memerlukan pelatihan tentang ketentuan-
ketentuan utama dalam ESMP serta 
sumber daya manusia tambahan untuk 
mendukung koordinasi perlindungan 
secara keseluruhan, dukungan teknis dan 
pengawasan. Harus menunjuk focal point 
/ PIC untuk berinteraksi dengan mitra 
proyek yang berbasis di kantor yang 
sama, terutama untuk mengoordinasikan 
risiko yang terkait dengan penanganan 
pemukiman kembali perambah. 

Tingkat Resor  Pengawasan lapangan terhadap area 
resor, batas-batas dan bertanggung 
jawab atas aktivitas di dalam area 
tersebut. 

 Bekerja langsung dengan tim lapangan: 
survei, patroli, penanganan kasus hukum 
(pemburu), menangani konflik manusia-
satwa liar, penghijauan dan perambah. 

 Kelola keluhan dan penyelesaian 
sengketa dari tingkat masyarakat desa. 

 Memfasilitasi beberapa koordinasi 
dengan lembaga / kantor terkait, 
kelompok penelitian dan kelompok 
masyarakat sipil. 

Beberapa pemahaman karena 
keterlibatan dalam pengembangan 
ESMP. Memahami sistem negara pada 
manajemen lingkungan dan sosial 
dengan berbagai kapasitas untuk 
diimplementasikan. 
 
Memerlukan pelatihan tentang ketentuan-
ketentuan utama dalam ESMP (terutama 
penanganan para perambah) dan 
penugasan Person-in-Charge (PIC) 
pengamanan untuk memantau dan 
mengoordinasikan informasi tentang 
kegiatan-kegiatan proyek utama dan 
bertanggung jawab atas pelaporan 
pengaduan. 

Tingkat desa 
termasuk 
masyarakat yang 
tergabung dalam 
patroli dan aktivitas 
pengembangan 
masyarakat 

 Terlibat dalam TN BBS dan kegiatan 
proyek untuk mendukung penggunaan 
lahan dan mata pencaharian 
berkelanjutan. 

 Mendukung peningkatan penegakan 
hukum melalui kegiatan keterlibatan 
warga negara. 

 Bantu dan dukung sesama komunitas 
dalam menemukan opsi lahan alternatif 
untuk perambahan / proses pemukiman 
kembali. 

Pemahaman dan kapasitas terbatas 
untuk berbagai macam implementasi. 
Membutuhkan pelatihan yang memadai 
tentang ketentuan-ketentuan utama 
dalam ESMP dan dukungan bimbingan 
untuk memastikan bahwa risiko dinilai 
secara memadai, dan langkah-langkah 
mitigasi dampak dilaksanakan sesuai 
dengan ESMP. 

Tingkat 
Pemerintahan 
Kecamatan dan 
Desa 

 Membantu dalam mobilisasi data dan 
penyelesaian dokumentasi. 

 Mendukung upaya penegakan hukum 
dan mediasi setempat, jika terjadi 
perselisihan, sebagaimana disyaratkan. 

 Mendukung anggota masyarakat dan 
kantor resor untuk menanggapi keluhan. 

 Partisipasi dan fasilitasi integrasi sumber 
daya perencanaan (anggaran) dan 
kegiatan masyarakat yang lebih baik 
untuk mendukung tujuan konservasi 
(sinergi RPJMDes dan Perjanjian 
Konservasi Masyarakat). 

Pemahaman terbatas tentang 
persyaratan ESMP. 
Membutuhkan pengembangan kapasitas 
yang berkaitan dengan aspek lingkungan 
dan sosial (melalui program orientasi, 
penyebaran brosur dan publikasi 
lainnya), penguatan koordinasi untuk 
implementasi proyek, penyelesaian 
sengketa, dan fasilitasi tingkat desa 
untuk proses keseluruhan dan 
selanjutnya (mis. Pengembangan 
masyarakat, mata pencaharian, dll. ). 
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5.3.2 Perencanaan Untuk Masyarakat Adat 
Jika IP dipengaruhi oleh proyek KfW BBS, instrumen perencanaan perlindungan IP harus dikembangkan 
berdasarkan IFC PS7. Kebijakan upaya perlindungan ini mensyaratkan bahwa langkah-langkah khusus 
harus ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat adat yang dapat dibedakan dengan: 

 Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya etnis yang berbeda dan pengakuan identitas 
ini oleh orang lain; 

 Lampiran kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah 
proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini; 

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

 Bahasa etnis, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. 

Ada kemungkinan bahwa sub proyek yang diusulkan akan memiliki dampak sedang hingga signifikan 
pada komunitas masyarakat adat jika mereka mengalami pemukiman kembali secara tidak sukarela. Mata 
pencaharian dan kesejahteraan masyarakat adat juga di bawah tekanan di beberapa daerah karena 
migrasi oleh orang lain dan alokasi konsesi. Jika kelompok etnis diidentifikasi di salah satu wilayah sub-
proyek yang diusulkan, prinsip-prinsip umum IFC PS7 akan berlaku untuk memastikan bahwa: 

 Kelompok-kelompok minoritas adat diberi kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi dalam 
perencanaan yang memengaruhi mereka; 

 Peluang untuk memberikan kelompok-kelompok tersebut dengan manfaat yang sesuai secara 
budaya dipertimbangkan; dan 

 Setiap dampak sub-proyek yang berdampak buruk terhadap mereka dihindari atau diminimalkan 
dan dimitigasi. 

Tujuan IPPF adalah untuk memastikan konsultasi yang sesuai dengan budaya dengan masyarakat adat 
(yaitu, kelompok etnis) dan partisipasi dalam pengembangan sub-proyek. Jika berdasarkan konsultasi 
bebas, didahulukan dan diinformasikan di mana IP terdampak menyimpulkan bahwa sub proyek yang 
diusulkan akan bermanfaat bagi mereka, maka langkah-langkah dan bantuan akan dikembangkan melalui 
konsultasi dengan para tetua suku, organisasi berbasis masyarakat (CBO) dan OMS / LSM independen. 
Konsultasi dan informasi yang direncanakan tanpa paksaan dan informasi awal akan didokumentasikan 
dalam IPPF. Bantuan harus mencakup penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas para tetua 
masyarakat dan CBO yang bekerja pada kegiatan-kegiatan spesifik (mis., Pemukiman kembali, jika ada) 
dalam sub-proyek. 

Jika IP terkena dampak negatif dari sub-proyek, baik oleh pembebasan lahan atau dampak negatif 
lainnya, IPPF harus mengatasi dampak tersebut dengan berbagai tindakan, kegiatan, dan tindakan untuk 
mengurangi dampak negatif. Akuisisi tanah dan aset lainnya akan diatur oleh RPF. 

Implementasi IPPF akan dilakukan oleh masyarakat, dibantu oleh staf yang sesuai dari otoritas 
manajemen TN BBS dan mitra proyek, jika tersedia dan sesuai. 
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5.3.3 Rencana Tindakan Pemukiman Kembali Sederhana (ARAP) 
Jika kurang dari 200 orang terkena dampak dari sub-proyek, tindakan perlindungan yang sesuai adalah 
Rencana Singkat Tindakan Pemukiman Kembali (ARAP) yang dijelaskan lebih lengkap dalam RPF. ARAP 
atau Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) disiapkan selama implementasi proyek, ketika desain rinci 
tersedia dan sebelum implementasi proyek. ARAP akan mencakup: (i) deskripsi singkat tentang sub 
proyek, lokasi dan dampaknya; (ii) prinsip dan tujuan yang mengatur persiapan dan implementasi 
pemukiman kembali; (iii) kerangka hukum; (iv) informasi dasar PAP dan PAH; (v) kategori PAP dan PAH 
berdasarkan tingkat dan jenis dampak; (vi) hak atas kompensasi, tunjangan dan bantuan rehabilitasi 
berdasarkan kategori dampak dalam matriks kompensasi; (vii) informasi tentang lokasi relokasi bersama 
dengan kondisi sosial ekonomi pada PAP dan PAH dan komunitas tuan rumah; (viii) pengaturan 
kelembagaan untuk perencanaan dan implementasi; (ix) prosedur partisipatif selama perencanaan dan 
implementasi; (x) prosedur penanganan pengaduan; (xi) perkiraan biaya pemukiman kembali dan 
anggaran tahunan; (xii) rencana aksi terikat waktu untuk implementasi; dan, (xiii) prosedur pemantauan 
dan pelaporan internal dan eksternal, termasuk kerangka acuan untuk pemantauan dan evaluasi 
eksternal.  

6.0 KONSULTASI PUBLIK DAN PUBLIKASI  
Sub-proyek mendukung pendekatan partisipatif dan konsultatif yang melibatkan keterlibatan yang berarti 
dengan populasi yang berbeda (yaitu, etnis minoritas, kelompok rentan, perempuan dan remaja 
perempuan / laki-laki dan anak-anak, laki-laki, orang tua dan penyandang cacat, dll.), OMS, KSM dan 
lainnya pemangku kepentingan yang relevan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
kepemilikan dan pemahaman umum tentang populasi yang berbeda melalui akses publik ke informasi 
untuk ESMF dan instrumen manajemen perlindungan (yaitu, PF seperlunya), peran dan tanggung jawab, 
dan persepsi sebagai dasar untuk meningkatkan koordinasi dan pencapaian sub -tujuan proyek. 
Pendekatan partisipatif dan konsultatif harus memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan 
semua pemangku kepentingan dan populasi yang berbeda di tingkat nasional dan daerah (Lampiran A8). 

Pernyataan Prinsip-prinsip tentang Masyarakat Adat dan Konservasi di WWF mengakui hak masyarakat 
adat atas Padiatapa untuk proyek-proyek yang mempengaruhi tanah dan sumber daya adat mereka. 
WWF tidak akan mempromosikan atau mendukung, dan mungkin secara aktif menentang, intervensi yang 
mempengaruhi tanah dan sumber daya asli yang belum menerima konsultasi yang memadai dan 
bermakna. 

Prinsip-prinsip panduan untuk Padiatapa berikut harus dimasukkan dalam proses pengambilan 
keputusan: 

a. Konsultasi harus bebas dari paksaan, intimidasi atau manipulasi; 

b. Sebelum alokasi lahan untuk penggunaan tertentu atau persetujuan proyek tertentu. Waktu tunggu 
(waktu antara ide proyek awal dan waktu mulai diterapkan) harus mencerminkan rasa hormat 
terhadap persyaratan waktu dari proses konsultasi / konsensus adat. 

c. Informasi lengkap harus diberikan tentang sifat dan ruang lingkup proyek atau kegiatan yang 
diusulkan; area yang akan terpengaruh; potensi risiko dan manfaat ekonomi, sosial, budaya dan 
lingkungan; dan kerangka waktu proyek yang diusulkan dan organisasi / aktor yang mungkin terlibat. 
Informasi harus dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang yang terkena dampak, 
disampaikan dengan cara yang sesuai dengan budaya, dan tersedia dari sumber-sumber 
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independen. Masyarakat mungkin juga membutuhkan pengembangan kapasitas pada isu-isu yang 
kurang diketahui untuk memahami informasi tersebut. 

d. Persetujuan membutuhkan waktu dan sistem yang efektif untuk berkomunikasi di antara semua 
anggota masyarakat yang terkena dampak dan membuat keputusan melalui proses pengambilan 
keputusan adat atau proses lain yang ditentukan oleh masyarakat. 

Perjanjian mensyaratkan bahwa orang yang terkena dampak dapat mengatakan "ya" atau "tidak" pada 
setiap tahap proyek. Persetujuan harus diberikan atau tidak diberikan oleh masyarakat; tidak ada individu 
atau perwakilan yang dapat membuat keputusan itu. Perjanjian tersebut harus adil dan harus menjadi 
bagian dari proses komunikasi dan negosiasi yang berkelanjutan, tidak hanya tindakan satu kali. Elemen-
elemen kunci dari prosedur FPIC meliputi: 

1. Identifikasi pemilik tanah dan hak ulayat.  

Klaim lahan berdasarkan hak ulayat seringkali tidak secara resmi diakui oleh hukum, memenuhi 
elemen ini mungkin memerlukan dukungan untuk proses pemetaan masyarakat partisipatif untuk 
mendokumentasikan hak-hak yang diakui masyarakat atas hutan. Pemetaan harus mencakup 
berbagai kelompok dalam masyarakat (yang mungkin memiliki perbedaan dalam pengetahuan, 
minat, dan penggunaan sumber daya) serta masyarakat sekitarnya (untuk memvalidasi dan 
menyepakati batas-batas). 

2. Mengidentifikasi dan melibatkan lembaga / otoritas pembuat keputusan yang tepat di masyarakat.  

Masyarakat harus diwakili oleh lembaga yang mereka pilih sendiri melalui proses yang dapat 
diverifikasi, yang mungkin berbeda dari lembaga yang dibentuk berdasarkan struktur pemerintah. 
Jika fasilitasi eksternal disediakan untuk proses persetujuan, fasilitasi ini harus disediakan oleh 
badan netral (tanpa minat pribadi pada hasilnya) dan khususnya dalam persetujuan dengan 
masyarakat. 

3. Identifikasi dan libatkan organisasi pendukung.  

Libatkan organisasi pendukung - seperti organisasi perwakilan regional atau nasional masyarakat 
adat dan / atau pakar atau kelompok advokasi tentang hak adat / komunitas. Organisasi pendukung 
dapat bekerja dengan masyarakat untuk mempromosikan kerangka kerja kebijakan yang 
memungkinkan kegiatan lokal mereka, jika belum ada atau perlu diperkuat. 

4. Membangun saling pengertian dan kesepakatan tentang proses Padiatapa yang sesuai dengan 
situasi lokal.  

Elemen ini membahas bahwa bagian eksternal memahami proses pengambilan keputusan oleh 
komunitas lokal dan bahwa komunitas menentukan proses dan harapan mereka sendiri tentang 
informasi dan dukungan dari kelompok luar. 

5. Berikan informasi. Pedoman umum tentang bagaimana informasi harus diberikan mencakup bahwa 
itu harus: 

 Terbuka dan transparan; 

 Dalam bahasa dan formulir yang sesuai dengan situasi setempat; dan 

 Disampaikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan budaya. 
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 Pedoman umum mengenai informasi apa yang harus disediakan meliputi: 

 Perlakuan yang seimbang terhadap potensi dampak positif dan negatif dari suatu inisiatif; 

 Penilaian biaya dan manfaat, dan distribusinya; 

 Alternatif dan hasil dari berbagai skenario; dan 

 Informasi tentang hak-hak hukum masyarakat dan implikasi hukum dari proyek yang diusulkan 
(misalnya implikasi untuk hak tanah / sumber daya, status hak karbon). 

6. Bernegosiasi dan mendukung pengambilan keputusan.  

Negosiasi terdiri dari dialog dua arah antara masyarakat dan advokat atau fasilitator proyek (mis. 
Pemerintah, sektor swasta, LSM) mengenai proposal, minat, dan masalah. 

7. Mendokumentasikan perjanjian berdasarkan perjanjian.  

Satu perbedaan antara proses Padiatapa dan konsultasi yang lebih umum adalah bahwa perjanjian 
tertentu harus didokumentasikan dalam bentuk yang disepakati bersama antara semua pihak. 

8. Mendukung dan memantau implementasi perjanjian.  

Menerapkan perjanjian kesepakatan masyarakat mungkin memerlukan dukungan teknis atau 
peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Pemantauan implementasi perjanjian memungkinkan 
para pihak untuk saling meminta pertanggungjawaban atas hasil yang disepakati dan mengelola 
secara adaptif jika hasil aktual dapat berbeda dari proyeksi (mis. Biaya atau manfaat masyarakat). 
Komunitas pemegang hak harus secara substansial terlibat dalam semua tahap perancangan dan 
implementasi perjanjian perjanjian pemantauan, tidak hanya mengumpulkan data berbayar. 

9. Membangun dan mengoperasionalkan mekanisme resolusi konflik.  

Mekanisme resolusi konflik menyediakan proses untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin 
timbul dalam implementasi perjanjian. Mendefinisikan sebelumnya bagaimana perbedaan akan 
dikomunikasikan dan diselesaikan membantu memastikan bahwa perbedaan tidak tumbuh menjadi 
konflik yang lebih luas yang menggagalkan kesepakatan dan proyek. 

10. Memverifikasi persetujuan.  

Verifikasi oleh pihak ketiga bahwa persetujuan masyarakat bebas, sementara dan berdasarkan pada 
penjagaan informasi terhadap manipulasi proses Padiatapa. Proses verifikasi juga memungkinkan 
para pendukung dan fasilitator untuk menunjukkan bahwa mereka telah menghormati hak ini 
sehubungan dengan inisiatif tertentu. 

Proyek KfW BBS pertama kali dibahas dengan WCS dan tim konsultan pada 14 Agustus 2019 dan sekali 
pada 17 September 2019 selama pertemuan awal di kantor WCS di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. 
Selanjutnya, konsultasi awal untuk menginformasikan rancangan ESMF dan PF diadakan di Provinsi 
Lampung selama minggu 30 September hingga 04 Oktober 2019 dan dijelaskan lebih lengkap dalam 
Lampiran A9 Stakeholder Utama, A10 Daftar Stakeholder yang Dikonsultasikan, A11 Tujuan Konsultasi 
Stakeholder, Konsultasi Stakeholder A12, Konsultasi Stakeholder A12 Responses-FGD dan A13 
Tanggapan Konsultasi Stakeholder-Wawancara. Stakeholder dan populasi yang berbeda diberikan 
informasi tentang tujuan proyek, deskripsi sub proyek dan inisiatif komponen, dampak potensial (baik efek 
positif dan negatif). Pertemuan konsultasi publik kedua direncanakan untuk November 2019 untuk 
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membahas sub proyek yang diusulkan, masalah dan masalah, rancangan dokumen ESMF dan PF final, 
dan langkah-langkah terkait. Rancangan dokumen ini akan diterjemahkan ke dalam dua bahasa yaitu 
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan didistribusikan ke pemerintah nasional, sub-nasional dan lokal, 
pemangku kepentingan utama dan organisasi masyarakat sipil, dan populasi yang berbeda sebelum 
pertemuan konsultasi publik kedua. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku 
kepentingan dan populasi yang berbeda mendukung inisiatif dan / atau kegiatan sub proyek yang 
diusulkan. Ketika sub-proyek dirumuskan, konsultasi tambahan akan diadakan dengan pihak berwenang 
setempat dan populasi yang berbeda yang kemungkinan akan terkena dampak langsung atau tidak 
langsung dari sub-proyek yang diusulkan. Catatan tertulis dari konsultasi ditambahkan dalam Lampiran 
A14 Kuesioner dan daftar Hadir A15. 

7.0 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (GRM) 
Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek (GRM) Proyek terdiri dari sistem empat tingkat, yaitu desa, 
kabupaten / kota, tingkat provinsi dan nasional. Pada dasarnya, GRM Program BBS KfW akan 
menggunakan mekanisme yang ada yang telah diterapkan di setiap otoritas kelembagaan (OPD). Oleh 
karena itu, tahapan dan periode waktu untuk menangani pengaduan akan tergantung pada mekanisme 
yang ada. Otoritas kelembagaan di setiap tingkat bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan 
penyelesaian konflik. 

Proses pengaduan akan dibagi menjadi tiga kategori: 1) pengaduan yang terkait dengan masalah tanah 
dan wilayah, 2) pengaduan yang terkait dengan konflik manusia-satwa liar, dan 3) lainnya termasuk yang 
terkait dengan program. Oleh karena itu, di tingkat nasional pengajuan pengaduan dapat dilakukan 
melalui situs web yang telah tersedia dan dikelola oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen 
Gakkum), Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL), dan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID yang diamanatkan oleh kementerian akan 
bertanggung jawab untuk menangani keluhan di tingkat nasional. 

Semua keluhan yang dialihkan ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional akan didokumentasikan 
melalui Sistem PPID yang dikelola oleh PPID. Penanganan dan pelaporan pengaduan dikoordinasikan 
oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) di setiap tingkat. Dalam hal pencatatan, pemantauan dan pelaporan, 
SEKDA akan dibantu oleh Fungsi Khusus yang direkrut dari Proyek BBS KfW. 

Orang yang Terkena Dampak Proyek (PAP) dan Rumah Tangga yang Terkena Dampak Proyek (PAH) 
dapat menyampaikan keluhan mereka langsung ke lembaga yang berwenang (OPD) di setiap tingkat atau 
difasilitasi oleh orang yang ditugaskan yang dipekerjakan oleh Mitra Proyek. Orang itu akan memastikan 
keluhan akan dikirim ke lembaga yang tepat untuk ditangani. 

Mekanisme pengaduan perlu dibagikan dan dijelaskan kepada masyarakat setempat termasuk 
masyarakat adat dan masyarakat adat, Organisasi Daerah (atau Organisasi Perangkat Daerah / OPD). 

 PROSES DAN MEKANISME KELUHAN  
Proses dan mekanisme pengaduan ini akan mencakup: a) menerima dan mencatat pengaduan; b) 
menyaring dan mengelompokkan pengaduan; c) mengakui tanda terima dan tindakan tindak lanjutannya; 
d) merujuk pada kementerian terkait, untuk pengaduan BBS non KfW, e) menyelidiki, untuk pengaduan 
KfW, yang mencakup kunjungan lapangan untuk memverifikasi dan memvalidasi pengaduan; f) bertindak 
/ menindaklanjuti dan g) menyimpulkan dijelaskan pada Gambar 2. 
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Keluhan adalah penyerahan informasi secara lisan atau tertulis dari PAP atau PAH yang dirugikan kepada 
lembaga yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan / atau dampak 
di bidang lingkungan dan / atau kehutanan dari bisnis dan / atau kehutanan dari bisnis dan / atau kegiatan 
pada perencanaan, implementasi dan / atau pasca implementasi. 

Periode waktu untuk menyelesaikan keluhan tergantung pada mekanisme yang tersedia di masing-
masing lembaga terkait. Pada prinsipnya, penyelesaian pengaduan wajib mengikuti prinsip-prinsip utama 
yang disebutkan dalam Lampiran A16. 

Yang dirugikan dapat berupa individu, kelompok orang, badan hukum, atau lembaga pemerintah yang 
mengeluhkan dugaan dampak lingkungan dan sosial dari proyek implementasi. 

GRM untuk proyek BBS KfW dirangkum dalam Gambar 2. Pengaturan kelembagaan untuk GRM 
tercantum dalam Lampiran A16 Prinsip Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaturan Kelembagaan. 

Gambar 2 Mekanisme Penanganan Keluhan Untuk Proyek KfW BBS. 

 

Di tingkat nasional, GRM dapat langsung dilakukan berbasis web melalui: 

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 

 Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum); dan 

 Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKLGSFEP). 
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7.1.1 Tanda Terima dan Pencatatan Keluhan  

7.1.1.1 Tanda Terima Keluhan 

Stakeholder dapat mengajukan keluhan, langsung atau tidak langsung, melalui sejumlah cara: 

 Secara pribadi; 

 Elektronik; 

 Melalui telepon; 

 Media sosial (Whatsapp, Line, pesan teks); dan 

 Pertemuan tatap muka. 

Keluhan dapat diajukan ke lembaga yang berwenang (OPD) atau ke fungsi khusus. Pihak berwenang 
yang menerima keluhan dari pemangku kepentingan di setiap tingkat secara sukarela berkaitan dengan 
beberapa prinsip utama yang telah disebutkan di atas (Lampiran A16 Prinsip Mekanisme Penanganan 
Keluhan dan Pengaturan Kelembagaan). Keluhan yang disampaikan melalui fungsi khusus akan 
diteruskan ke otoritas institusional (OPD). Fungsi khusus juga memiliki tanggung jawab untuk membantu, 
membantu, dan memantau keluhan yang dilaporkan kepada pihak berwenang. 

7.1.1.2 Pencatatan Keluhan 

Keluhan akan dicatat dalam daftar keluhan dalam waktu yang ditentukan setelah diterima. Seorang 
petugas pencatat akan ditugaskan untuk menerima keluhan dan dapat mendelegasikan tanggung jawab 
kepada staf lain, tetapi pada akhirnya akan bertanggung jawab untuk: 

 Mengelola proses pengaduan untuk memastikan langkah-langkah yang ditentukan diikuti; 

 Selidiki keluhan; 

 Konsultasikan dengan divisi atau pihak terkait dalam organisasi; 

 Memastikan tindakan pemecahan masalah; 

 Melacak perkembangan masing-masing pengaduan; 

 Menyusun dan memberikan umpan balik kepada orang yang mendaftarkan pengaduan; 

 Tindakan resolusi dokumen; dan 

 Dapatkan persetujuan yang diperlukan dari, dan / atau melaporkan kepada manajemen. 

Meskipun tidak ada tanggapan yang diperlukan untuk keluhan anonim, ini akan dicatat dan dilaporkan 
dengan keluhan lain untuk memfasilitasi peningkatan yang berkelanjutan.  

7.1.2 Penapisan dan Pengkategorian Keluhan   
Semua keluhan akan disaring berdasarkan kategori keluhan dan pendekatan manajemen juga akan 
menentukan tingkat pemerintahan yang terlibat sejak awal (Tabel 7). 
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Tabel 7 Kategori Keluhan. 

Categories Issue/Grievance 

Masalah tanah dan wilayah Meliputi semua masalah yang berkaitan dengan tanah dan wilayah 
administrasi perbatasan. 

Konflik manusia-satwa liar Meliputi semua masalah yang berkaitan dengan konflik manusia-satwa liar di 
tingkat kabupaten / provinsi. 

Keluhan Lainnya Meliputi semua masalah lain yang terjadi selama implementasi proyek. 

 

7.1.3 Penerimaan yang Transparan  
Orang atau rumah tangga yang dirugikan akan menerima kwitansi dengan nomor insiden setelah 
mengajukan pengaduan. Selain mendapatkan tanda terima atas pengaduan, proses pemrosesan 
pengaduan akan dijelaskan kepada orang atau rumah tangga yang dirugikan.  

7.1.4 Rujukan Kepada Otoritas yang Berwenang 
Semua keluhan pada awalnya akan ditangani di tingkat lokal dan penyelesaiannya akan dicari melalui 
tingkat desa dan kecamatan. Keluhan yang tidak terselesaikan akan disaring oleh personel PMU yang 
mahir dengan peraturan Pemerintah Indonesia dan dipindahkan ke otoritas yang sesuai baik di tingkat 
pemerintah pusat atau tingkat pemerintah kabupaten berdasarkan kategori pada Tabel 7. 

7.1.5 Penyelidikan  
Petugas pengaduan resmi akan memimpin penyelidikan pengaduan, jika perlu, termasuk mengumpulkan 
dokumen yang relevan, melakukan kunjungan lapangan, berkonsultasi dengan staf internal yang sesuai, 
menghubungi pemangku kepentingan eksternal, dan kegiatan lainnya. Temuan investigasi akan 
digunakan untuk mendokumentasikan proses pengambilan keputusan dan menginformasikan perbaikan 
yang diusulkan. 

7.1.6 Tindak Lanjut   
Keluhan yang telah diselidiki akan ditindaklanjuti oleh tim yang berwenang sesuai dengan hukum dan 
peraturan yang berlaku di Indonesia dan merujuk pada Pedoman EHS IFC. 

PMU harus menugaskan seorang spesialis yang sesuai untuk dapat memberikan status kemajuan 
pengaduan kepada PAP atau PAH yang dirugikan saat dibutuhkan.  

7.1.7 Putusan Keluhan  
Proses resolusi pengaduan didasarkan pada mekanisme yang ada di bawah peraturan Pemerintah 
Indonesia yang berlaku di lembaga yang berwenang dan mempertimbangkan mekanisme pengaduan 
lokal yang ada seperti musyawarah, pertemuan dewan adat, dll. Mengenai konflik sosial dan tenurial yang 
mungkin terjadi sebagai dampak dari KfW BBS Proyek. 

Jika PAP atau PAH yang dirugikan menerima putusan yang diusulkan, tindakan yang disetujui diambil. 
Petugas pengaduan bertanggung jawab untuk menindak putusan dan menetapkan batas waktu untuk 
mengimplementasikan resolusi. Ini dicatat dalam catatan keluhan dengan dokumentasi pendukung. 
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Setelah putusan berhasil, keluhan akan ditutup secara resmi. Proses ini melibatkan meminta PAP atau 
PAH yang dirugikan menandatangani formulir penyelesaian untuk mendokumentasikan kepuasan dengan 
tindakan penyelesaian, mendokumentasikan tindakan yang diambil, dan menutup dalam daftar keluhan.  

 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Khusus untuk GRM, peran dan tanggung jawab, serta penilaian kapasitas staf kunci yang terlibat dalam 
operasi dan pengelolaan mekanisme pengaduan ditunjukkan pada Tabel 8.  

Tabel 8 Peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan GRM. 

Posisi/Peran Tanggung Jawab Penilaian Kapasitas Kelembagaan 

PPID  ▪ Manajemen registrasi nasional 
▪ Finalisasi dan implementasi rencana 

upaya perlindungan 
▪ Finalisasi dan implementasi GRM 
▪ Bantuan Teknis 
▪ Menangani proses pengaduan di 

tingkat nasional; 
▪ Memperbarui penanganan keluhan 

berdasarkan sistem PID. 

▪ Pengaturan dan pemeliharaan sistem PID 
yang mencakup resolusi konflik dan 
mekanisme penanganan keluhan  
(registrasi nasional). 

▪ Kapasitas dan mekanisme untuk 
Mekanisme Pembagian Manfaat belum 
ditetapkan. 

Direktorat 
Jenderal 
Penegakan 
Hukum 

▪ Pencatatan, penapisan, investigasi, 
penanganan, dan pelaporan 
pengaduan. 

▪ Publikasikan proses dan hasil 
pengaduan. 

▪ Sistem pelaporan sudah ada. 
▪ Kurang staf dan mungkin tidak dapat 

merespons tepat waktu. 
▪ Mungkin tidak terbiasa dengan sistem 

PID. 

SEKDA 
(Provinsi dan 
Kabupaten)  

▪ Bertanggung jawab atas Implementasi 
dan pencapaian Proyek BBS KfW di 
provinsi. 

▪ Mengkoordinasikan GRM yang 
mencakup catatan, tindak lanjut, 
monitor, dan laporan. 

▪ Inisiatif tinggi untuk menyelenggarakan 
mekanisme penanganan keluhan. 

▪ Kurangnya sumber daya manusia dan 
peralatan. 

▪ Mekanisme penanganan keluhan belum 
didukung atau diformalkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

▪ Mungkin tidak terbiasa dengan sistem 
PID. 

BLHD Lampung ▪ Pelaksanaan Proyek KfW BBS 
▪ Penanganan keluhan 

▪ Mengoperasikan sistem pelaporan 
pengaduan (Posko Pengaduan). 

▪ Kurangnya kapasitas untuk perlindungan 
sosial yang diperlukan untuk penyelesaian 
konflik. 

▪ Mungkin tidak terbiasa dengan sistem 
PID. 

Organisasi 
Perangkat 
Daerah (OPD) 

▪ Melaksanakan Proyek BBS KfW di 
tingkat kabupaten atau kota dan lokasi 
proyek. 

▪ Penanganan keluhan 

▪ Kapasitas mungkin terbatas untuk 
menerima dan mengarsipkan laporan. 
Kecuali untuk agen perkebunan, OPD 
mungkin tidak memiliki pengalaman 
dalam mekanisme penanganan keluhan 
dan resolusi konflik. 

▪ Unit Pengelolaan Hutan (UPH/FMU) 
mungkin perlu meningkatkan jaringan 
untuk mediasi konflik. 
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Posisi/Peran Tanggung Jawab Penilaian Kapasitas Kelembagaan 

Dewan Adat ▪ Mekanisme Keluhan untuk tanah / aset 
adat / masyarakat adat. 

▪ Kapasitas untuk resolusi konflik 
menggunakan pengetahuan / hukum adat. 

▪ Mungkin tidak dapat mengatasi konflik di 
luar komunitas adat. 

Pemerintah 
Desa 

▪ Melaksanakan Proyek BBS KfW di 
tingkat kabupaten atau kota dan lokasi 
proyek. 

▪ Penanganan keluhan 

▪ Kapasitas mungkin terbatas untuk 
merekam konflik (mungkin tidak terbiasa 
dengan sistem PID). 

▪ Penarikan kembali biasanya dilakukan 
dengan kompromi di antara penduduk 
desa yang berkonflik. 

▪ Mungkin tidak memiliki kapasitas untuk 
menangani konflik / keluhan tentang 
masalah-masalah di luar yurisdiksi desa. 

 

 PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Fungsi khusus akan meninjau indikator kualitatif dan kuantitatif internal dan eksternal dengan manajemen 
dan eksternal dengan kelompok pemangku kepentingan masyarakat yang tepat. Fungsi khusus akan 
melakukan tinjauan triwulanan indikator kuantitatif dan melaporkannya ke pertemuan tim manajemen 
bulanan. Indikator triwulanan dan tahunan disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9 Indikator Triwulan dan Tahunan untuk ditinjau. 

Periode Tujuan Rekomendasi Indikator 

Indikator 
tinjauan 
kuantitatif 
per 4 bulan  

▪ Menilai apakah 
pengaduan 
diklasifikasikan 
dengan benar; 

▪ Identifikasi tren dalam 
keluhan; dan 

▪ Pastikan keluhan 
ditangani.  

▪ Jumlah total pengaduan yang diterima oleh tingkat dan jenis 
pengaduan; 

▪ Jumlah keluhan terbuka berdasarkan tingkat dan jenis keluhan; 

▪ Periode penutupan berdasarkan tingkat dan jenis pengaduan; 

▪ Pemantauan pengaduan berulang dari pemangku kepentingan 
yang sama; dan 

▪ Pemantauan tren pengaduan. 

Tinjauan 
prosedur 
pengaduan 
tahunan 

▪ Menilai kepatuhan 
dengan proses 
pengaduan; 

▪ Mengevaluasi 
kemajuan menuju 
pencapaian tujuan; 
dan 

▪ Identifikasi perbaikan 
dan perbarui prosedur 
pengaduan. 

 

▪ Kepatuhan terhadap proses; 

▪ Kelengkapan catatan keluhan (log); 

▪ Jumlah keluhan yang diterima oleh tingkat dan jenis keluhan; 

▪ Jumlah keluhan terbuka berdasarkan tingkat dan jenis keluhan; 

▪ Periode penutupan berdasarkan tingkat dan jenis pengaduan; 

▪ Pemantauan pengaduan berulang dari pemangku kepentingan 
yang sama; 

▪ Pemantauan tren pengaduan; 

▪ Penilaian kualitatif kesadaran pemangku kepentingan tentang 
mekanisme pengaduan melalui proses keterlibatan pemangku 
kepentingan; dan 

▪ Penilaian kualitatif kredibilitas mekanisme pengaduan melalui 
keterlibatan pemangku kepentingan. 
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 Rincian proses seperti siapa yang bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi keluhan 
dan pihak eksternal yang mungkin menerima keluhan dari penduduk setempat; 

 Ketika pemangku kepentingan yang mengajukan keluhan dapat menerima tanggapan; dan 

 Perlindungan untuk memastikan kerahasiaan. 

Mekanisme penanganan keluhan ini juga berlaku untuk kontraktor dan sub-kontraktor Proyek yang 
bekerja di lokasi Proyek. 

8.0 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN  
Pemantauan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian integral dari WCS, WWF dan tim YABI dan 
pekerjaan pengawasan Taman Nasional selama pelaksanaan proyek. Tim Staf Proyek (WCS, WWF dan 
YABI) dan Petugas Lingkungan dan Sosial Taman Nasional (E&S) akan bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa kontraktor memahami ESMF dan menginstruksikan personel mereka tentang 
kepatuhan terhadap ESMF dan ESMP. PMU akan menugaskan koordinator sub-proyek E&S safeguard 
spesialis yang akan melakukan pemantauan pekerjaan sipil di tempat secara berkala untuk memverifikasi 
kepatuhan kontraktor terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam ESMP. Gambar 2 menggambarkan 
tahapan implementasi Proyek IPZ, pemantauan dan pelaporan. 

Laporan pemantauan bulanan, triwulanan, dan semi-tahunan akan dilakukan sesuai aktivitas spesifik 
untuk: 

 Meningkatkan praktik manajemen lingkungan dan sosial; 

 Memastikan efisiensi dan kualitas proses penilaian lingkungan dan sosial; 

 Menetapkan penilaian lingkungan dan sosial berbasis bukti dan hasil untuk sub-proyek; dan 

 Memberikan kesempatan untuk melaporkan hasil upaya perlindungan, dampak dan usulan 
tindakan mitigasi yang diusulkan. 

Pemantauan akan fokus pada tiga bidang utama, termasuk: 

(i) Pemantauan Kepatuhan: untuk memverifikasi bahwa tindakan mitigasi yang diperlukan 
dipertimbangkan dan diterapkan. Selama fase persiapan sub proyek, kegiatan pemantauan kepatuhan 
akan fokus pada memastikan implementasi ESMF yang efektif dan menghormati prosedur. Selama fase 
implementasi, pemantauan kepatuhan akan mencakup inspeksi selama pembangunan sub-proyek 
Komponen 1 dan 24. 

(ii) Pemantauan Dampak: selama implementasi, pemantauan inisiatif sub-proyek4 dan / atau langkah-
langkah mitigasi dampak kegiatan harus menjadi tugas koordinator sub-proyek dan PMU. Diharapkan 
bahwa ESMP akan dimasukkan dalam kontrak untuk mewajibkan kontraktor untuk mematuhi ESMP. PMU 
akan memantau untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan langkah-langkah mitigasi 
yang disepakati dalam ESMP / ESMF. 

Pemantauan dan evaluasi dampak sosial akan mengukur hal-hal berikut: 

 Dampak pada individu yang terkena dampak, populasi yang berbeda, rumah tangga dan 
masyarakat untuk dipertahankan pada standar hidup pra-proyek mereka, atau lebih baik; 

 Dampak berbeda gender yang harus dihindari, diminimalkan atau diatasi; dan 
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 Manajemen perselisihan atau konflik. 

 (iii) Pemantauan Dampak Kumulatif: dampak prakarsa dan / atau kegiatan sub proyek terhadap sumber 
daya lingkungan dan sosial bagi masyarakat di sekitar TN BBS juga akan dipantau dengan 
mempertimbangkan perkembangan lain yang mungkin ditetapkan. 

Tabel 10 memberikan daftar periksa pemantauan ESMP awal yang dapat disempurnakan selama 
implementasi. 

Tabel 10 Panduan pelaporan lingkungan dan sosial. 

Tugas Pelaporan Periodisitas Keterangan 

Pembaruan ESMP, termasuk 
pengembangan rencana pelibatan 
masyarakat khusus lokasi, komunikasi dan 
strategi partisipasi masyarakat 

Koordinator Proyek 
dan tim 

Berkala Beberapa pedoman 
dan materi pelatihan 
harus dikembangkan 

Penyebaran ESMP (termasuk pertemuan 
persiapan) 

Koordinator Proyek 
dan tim 

Enam bulan 
pertama setelah 
persetujuan ESMP 
oleh KfW dan IKI 
di BMU 

Bekerja sama dengan 
TN BBS 

Pelatihan tentang ESMP Manager 
Pemantauan dan 
Evaluasi / Tim 
Proyek 

Enam bulan 
pertama setelah 
persetujuan ESMP 
oleh KfW dan IKI 
di BMU 

Konsultan dapat 
menggunakan 
berbagai pendekatan 
yang disesuaikan 
dengan audiens 

Persiapan rencana pelatihan dan anggaran Manager 
Pemantauan dan 
Evaluasi / Tim 
Proyek 

Enam bulan 
pertama setelah 
persetujuan ESMP 
oleh KfW dan IKI 
di BMU 

Metode dan alat 
pemantauan yang 
akan dikembangkan, 
format agar sesuai 
dengan persyaratan 

Merencanakan, menyampaikan, dan 
mengelola kursus pelatihan 

Koordinator Proyek Dua tahun sekali 
atau sesuai 
kebutuhan 

Mekanisme 
pengaduan harus 
direvisi sesuai 
kebutuhan 

Tindak lanjut Koordinator Proyek Sesuai kebutuhan  

Pengembangan perangkat pemantauan 
khusus untuk kegiatan-kegiatan utama 
dalam ESMP (versi rinci dari kerangka kerja 
hasil): 

Koordinator Proyek Dua tahun sekali Pengungkapan 
laporan kemajuan 
dan / atau evaluasi 
akhir untuk 
diselesaikan dengan 
KfW 
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9.0 PELAKSANAAN ESMF  
 PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN 

PROYEK  
KLHK melalui BLHD setempat adalah lembaga pelaksana utama yang bertanggung jawab untuk 
pengembangan kebijakan dan pemantauan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan 
pembangunan kesadaran lingkungan dan berfungsi sebagai titik fokus untuk berbagai dana internal. 
KLHK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dan undang-undang tentang 
perlindungan lingkungan diterapkan. 

Unit Manajemen Proyek BBS KfW di TN BBS akan bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan 
Program IPZ (Gambar 3). Sebagai catatan, tim TN BBS tidak memiliki Unit Lingkungan dan Sosial. Dalam 
hal unit ini didirikan yang nantinya harus dilibatkan dalam implementasi ESMF dan dimasukkan dalam 
inisiatif pengembangan kapasitas. 

Tanggung jawab utama tim IPZ atau Mitra Proyek akan mencakup: i) memastikan manajemen fidusia 
yang tepat (manajemen keuangan dan pengadaan); ii) mengawasi persiapan dan implementasi rencana 
operasi tahunan; iii) mengelola sistem pemantauan proyek (mengumpulkan dan memproses data dan 
pelaporan, termasuk melalui laporan tahunan); v) memastikan kepatuhan dengan perjanjian hukum 
proyek (termasuk perjanjian anak perusahaan); vi) memastikan kepatuhan PS IFC; dan vii) menyediakan 
komunikasi strategis untuk Proyek. 

Perjanjian sekunder akan ditandatangani antara Mitra Proyek untuk menguraikan pengaturan keuangan 
dan pengadaan untuk implementasi sub-proyek KfW BBS yang tepat serta tanggung jawab pemantauan 
dan pelaporan dan untuk membakukan kriteria untuk proses penyaringan lingkungan dan sosial untuk 
sub-proyek KfW BBS. 

Petugas TN BBS, di bawah otoritas KLHK, bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan Konservasi 
dalam TN BBS. 

Tujuan utama IPZ adalah untuk memperkuat kapasitas staf Taman Nasional dan BKSDA, yang mencakup 
penguatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. Koordinator proyek akan memberikan 
bantuan teknis kepada Proyek BBS KfW selama penapisan sub-proyek, persiapan Kerangka Acuan untuk 
studi penilaian lingkungan, fasilitasi, koordinasi, peninjauan studi penilaian lingkungan dan rencana 
pengelolaan lingkungan, pemantauan dan evaluasi semua sub-proyek. Komponen 1 dan 2 - sub proyek 
renovasi bangunan yang ada - akan mematuhi perlindungan lingkungan dan sosial di bawah Pedoman 
EHS IFC. 
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Gambar  3  Pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan ESMF. 

 

 PENGEMBANGAN KAPASITAS  
Kurangnya penerapan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial mungkin bukan karena tingkat 
pendidikan - penilaian kapasitas tidak dilakukan untuk menilai aspek ini - namun staf PMU memiliki 
paparan terbatas pada proyek-proyek yang didanai donor yang mencakup penerapan instrumen 
lingkungan dan sosial . Untuk mengatasi kurangnya pengalaman ini, proyek akan mengalokasikan traning 
untuk anggaran staf proyek (lihat Bagian 9.3) untuk perlindungan lingkungan dan sosial. Peserta pelatihan 
staf Proyek akan memberikan bimbingan langsung dan memastikan instrumen perlindungan lingkungan 
dan sosial (ESMF dan PF) dipantau dan dilaporkan dengan benar selama pelaksanaan Proyek. 

Sangat penting bahwa pengembangan kelembagaan dan kapasitas disediakan untuk pedoman 
perlindungan lingkungan dan sosial, kerangka kerja perlindungan, pelatihan pengembangan kapasitas, 
koordinasi antara berbagai organisasi, kampanye peningkatan kesadaran, dan langkah-langkah lain untuk 
memastikan kesenjangan pengetahuan ditangani secepatnya seperti mungkin untuk pengembangan sub 
proyek. Program pelatihan peningkatan kapasitas harus dilaksanakan berdasarkan dua tema: 
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a. Pelatihan dasar tentang kesadaran lingkungan dan sosial. Ini akan menjadi pelatihan wajib bagi 
personel koordinator proyek dan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, personel 
TN BBS dan masyarakat terpilih. Materi dan konten pelatihan akan bervariasi sesuai dengan topik 
untuk mengatasi masalah-masalah proyek utama terkait dengan IPZ, penggunaan lahan hutan 
dan sekitarnya, hukum dan penegakannya, dan penanganan pengaduan. Peran para pemangku 
kepentingan, pendekatan khusus untuk memastikan inklusi (kesadaran akan isu-isu gender dan 
IP), dan pengetahuan dan pemahaman mendasar tentang potensi dampak lingkungan dan sosial 
harus dimasukkan. 

b. Pelatihan teknis. Pelatihan Teknis terdiri dari berbagai materi tematik. Para peserta untuk 
pelatihan teknis adalah personil kantor pertanahan setempat, perwakilan dari berbagai lembaga 
lini dari daerah sasaran proyek, tim lapangan, masyarakat sipil dan konsultan yang terlibat dalam 
Bantuan Teknis. Materi pelatihan dapat mencakup serangkaian pelatihan reguler yang 
direncanakan oleh PMU dengan TN BBS. Trainee akan diberi materi yang ditentukan oleh 
kegiatan proyek, yaitu prosedur PADIATAPA, untuk melakukan pertemuan masyarakat dan 
mengembangkan Perjanjian Konservasi Masyarakat, pemukiman kembali dan mata pencaharian 
(dengan penekanan pada proses untuk melibatkan masyarakat adat, penggunaan dan praktik-
praktik penggunaan lahan saat ini / yang diinginkan; komunikasi dan teknik fasilitasi untuk isu-isu 
utama, tentang reboisasi (spesies, teknik), pada SOP patroli SMART, mekanisme penanganan 
keluhan, pemantauan dan pelaporan proyek. 

Selain sesi pelatihan untuk personil proyek, lokakarya tematik harus dilaksanakan berdasarkan penilaian 
kebutuhan Mitra Proyek mengenai kegiatan Proyek. Peserta lokakarya dapat berasal dari konsorsium, 
masyarakat setempat, dan semua tingkat pemerintahan. Tema lokakarya dapat mencakup program 
komunitas Mitra Proyek dan diskusi tentang hambatan umum yang dihadapi oleh BBNSP pada topik 
termasuk langkah-langkah konservasi dan penggambaran batas. 

PMU harus menugaskan staf yang bertanggung jawab untuk secara berkala meninjau kegiatan program 
pelatihan dan untuk mengusulkan program masa depan dalam rencana kerja. Pengembangan pelatihan 
akan direncanakan dan dilaksanakan dengan LitBang (penelitian dan pengembangan), Departemen 
Pelatihan Departemen Kehutanan / TN BBS, atau mitra dan konsultan lainnya sesuai kebutuhan. Topik 
pelatihan yang mungkin termasuk: 

 Masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan TN BBS dan PMU. Patroli SMART, 
penegakan hukum; reboisasi; Kesadaran IP dan gender. 

 Kerangka kerja tata kelola Indonesia dan persyaratan hukum yang berlaku untuk IMZ dan IPZ, 
pemukiman kembali dan perlakuan terhadap para perambah berdasarkan peraturan kehutanan 
yang sedang berkembang. 

 SOP dan / atau pedoman lain yang dikembangkan untuk kegiatan proyek utama. Contohnya 
adalah SOP untuk patroli SMART yang sedang dikembangkan. 

 Sesi sekolah lapangan petani untuk kelompok masyarakat sasaran. 
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 ANGGARAN PELAKSANAAN ESMF  
Biaya implementasi ESMF akan mencakup pengembangan instrumen safeguard spesific, termasuk 
biaya staf, perjalanan, lokakarya konsultasi, terjemahan dan pelatihan yang sudah termasuk dalam 
ESMP. Total biaya indikatif diperkirakan mencapai 264.550 dolar Amerika (Tabel 11), yang akan 
didukung oleh kombinasi Proyek dan pembiayaan pendamping; dari komponen manajemen proyek.  

Tabel 11 Biaya pelaksanaan ESMF. 

No. Kegiatan 

Biaya 
per 

tahun 
(USD) 

Timeline 
(Tahun) 

Sub-total 
(USD) 

1 Patroli tim RPU di area IPZ 30,000 5 30,000 

2 Penelitian komponen sosial terkait IPZ 30,000 4 30,000 

3 Kebutuhan material penelitian komponen sosial terkait IPZ 45,000 4 45,0000 

4 Pematangan sistem SMART-RBM dan dukungan untuk 
pengembangan Taman Nasional 9,000 1 9,000 

5 Pengembangan Kapasitas untuk masyarakat (pemantauan 
perambahan liar dan encroachment monitoring and reboisasi) 30,000 4 30,000 

6 Pengembangan Rencana Aksi Pemukiman Kembali 50,000 1 50,000 

7 Pemantauan Rencana Aksi Pemukiman Kembali 12,000 4 12,000 

8 Keterlibatan pemerintah dalam pemukiman kembali 12,000 4 12,000 

9 Pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan 
instrumen safeguard 7,500 3 7,500 

10 Konsultasi publik tahunan terhadap instrumen safeguard termasuk 
mekanisme penangana keluhan 6,000 3 6,000 

11 Penterjemahan instrumen safeguard 3,000 1 3,000 

12 Pelatihan tahunan serta lokakarya 6,000 3 6,000 

13 Kontingensi (10%)   24,050 

 Jumlah   264,550 
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Lampiran A1 Kegiatan yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Pendanaan Sub-
proyek 

Untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia, kegiatan yang secara eksplisit 

dikecualikan dari pendanaan sub-proyek, yaitu: 

 Produksi atau perdagangan produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal berdasarkan 

undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian 

internasional, atau tunduk pada larangan internasional, seperti obat-obatan, pestisida/ 

herbisida, bahan perusak ozon, polychlorinated biphenyl (PCBs), margasatwa atau produk 

yang diatur di bawah Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies yang Terancam 

Punah (CITES); 

 Perluasan atau Pemukiman baru, konstruksi atau fasilitas di dalam hutan lindung dan hutan 

lindung yang diusulkan; 

 Persyaratan untuk pembebasan lahan berskala besar dari lahan milik negara atau adat yang 

saat ini ditempati (untuk pertanian, perkebunan, dll.) Oleh penduduk lokal (secara individu 

atau kolektif); 

 Menyebabkan kerugian atau kerusakan pada properti budaya, termasuk situs arkeologis 

(prasejarah), paleontologis, historis, agama, budaya, dan nilai-nilai lingkungan/alam yang 

unik; 

 Konstruksi jalan baru, rehabilitasi jalan, pengaspalan jalan, atau segala bentuk perbaikan 

jalur dalam hutan alam primer yang ada dan hutan lindung yang diusulkan; 

 Konstruksi skala besar yang berpotensi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap 

lingkungan sekitar dan akan membutuhkan proses dan izin ESIA atau AMDAL; 

 Operasi penebangan komersial di hutan alam; 

 Konversi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT); 

 Pembelian peralatan penebangan untuk digunakan di kawasan hutan alam; 

 Tenaga kerja dan kondisi lingkungan kerja yang melibatkan aktivitas kerja yang berbahaya, 

eksploitatif, tidak sukarela atau mewajibkan, kerja paksa, memperkerjakan anak atau 

masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang signifikan;  

 Terdapat pengecualian terhadap kelompok populasi miskin atau terpinggirkan; 

 Tidak memberikan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama bagi perempuan dan laki-

laki; 

 Memasukkan pembayaran ganti rugi atas kehilangan lahan atau aset dari hasil pembiayaan 

KfW; 

 Perdagangan dalam produk apa pun dengan bisnis yang terlibat dalam perilaku lingkungan 

dan sosial yang eksploitatif; dan 

 Sub-proyek kategori A. 

DRAFT



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lampiran A2 
  

Kondisi Rona Awal 
Provinsi Lampung 

 

 
  DRAFT



Lampiran A2 Kondisi Rona Awal Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung memiliki total luas 35.288 kilometer persegi (km2) yang terletak di wilayah paling 

tenggara Pulau Sumatera. Provinsi ini mencakup pulau Sebuku, Sebesi, Sertung, dan Rakata di Selat 

Sunda. Ibu kota provinsi Bandar Lampung dibentuk ketika kota kembar Tanjung Karang dan Teluk 

Betung bergabung menjadi satu kota. Provinsi Lampung berbatasan dengan provinsi Sumatera 

Selatan dan Bengkulu di bagian utara, Selat Sunda di bagian selatan, Laut Jawa di bagian timur, dan 

Samudra Indonesia di bagian barat. Secara geografis, Provinsi Lampung terletak di 1030 40’ E hingga 

1050 50’ E (Bujur Timur) dan 60 45’ S hingga 30 45’ S (Lintang Selatan).  

Administratif – Pada tahun 2013, Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten dan dua kotamadya. 

Menurut Peraturan Dalam Negeri No. 39/2015, total luas lahan setiap kabupaten adalah: Lampung 

Barat (2.142,8 km2), Tanggamus (3.020,6 km2), Lampung Selatan (700,3 km2), Lampung Timur 

(5.325,0 km2), Lampung Tengah (3.802,7 km2), Lampung Utara (2.725,9 km2), Way Kanan (3.921,6 

km2), Tulang Bawang (3.466,3 km2), Pesawaran (2.243,5 km2), Pringsewu (625,0 km2) ), Mesuji 

(2.184,0 km2), Tulang Bawang Barat (1.201,0 km2), Pesisir Barat (2.907,2 km2), Kota Bandar 

Lampung (296,0 km2), dan Kota Metro (61,8 km2). 

Iklim dan Biofisika – Provinsi Lampung memiliki iklim tropis yang ditandai dengan musim kemarau 

dan hujan. Kelembaban di Provinsi Lampung berkisar antara 72% hingga 86% dengan suhu rata-rata 

berkisar antara 21oC hingga 34,1oC. Karena iklim tropisnya, provinsi ini rata-rata terpapar 65% radiasi 

matahari per tahun, sementara curah hujan berkisar antara 34 milimeter (mm) hingga 397 mm per 

tahunnya. Bagian paling selatan dari Pegunungan Barisan membentang sepanjang provinsi dari barat 

laut ke tenggara. Pegunungan ini mencakup puncak Gunung Batai (1,682 m), Gunung Tebak (2,115). 

Puncak tertinggi di provinsi ini adalah Gunung Pesagi di 2,262 m dan Gunung Krakatau di Selat 

Sunda juga terletak di provinsi ini. Bentuk pegunungan di provinsi ini diapit oleh daratan pantai sempit 

di barat daya dan dengan cepat menuruni dataran tinggi di timur laut. Daerah dataran rendah bagian 

timur provinsi ini membentang dari kaki gunung ke rawa-rawa di pesisir timur. Tiga sungai besar – 

Sekampung, Seputih, dan Tulangbewang – menuruni lereng timur pegunungan dan mengalir ke Laut 

Jawa. Hutan hujan tropis dataran rendah yang hijau membentang dari kaki gunung ke rawa-rawa 

pantai di mana hutan bakau dan rawa air tawar berada.  

Sosial – Provinsi Lampung adalah provinsi multi-etnis dengan tiga kelompok etnis mayoritas: Jawa, 

Lampung, dan Sunda; dimana orang Lampung adalah etnis asli di provinsi tersebut. Populasi Provinsi 

Lampung pada 2018 diperkirakan 8.370.485 jiwa yang terdiri dari 4.286.676 laki-laki dan 4.083.809 

perempuan. Jumlah ini meningkat dari 7.608.405 jiwa (3.916.622 laki-laki dan 3.691.783 perempuan) 

pada 2010 dengan persentase 1,16%.  

Pertanian dan Ekonomi – Sebagian besar penduduk memiliki aktivitas di bidang pertanian. Hasil 

panen utama termasuk karet, teh, kopi, kedelai, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kopra dan minyak 

kelapa sawit. Produksi padi mencapai sekitar 1,9 juta ton selama 2018 sementara produksi cabai 

mencapai 600.283 kwintal. Produksi buah juga merupakan kegiatan pertanian andalan di provinsi ini 

dengan produksi pisang mencapai sekitar 14.385,6 ton. Pada tahun 2008, Provinsi Lampung 

menghasilkan sekitar 190.340 ton kelapa sawit dan 110.570 ton kopi. Wilayah produksi terbesar 

untuk kelapa sawit adalah Kabupaten Tulang Bawang yang menghasilkan sekitar 23,3% dari total 

produksi provinsi. Hasil biji kopi terbesar berasal dari daerah Lampung Barat yang menyumbang 

sekitar setengah (47,6%) dari output provinsi. Karena garis pantai yang luas, penangkapan ikan laut 

DRAFT



dalam juga merupakan andalan ekonomi di provinsi ini sementara kegiatan industri yang penting 

meliputi ukiran kayu, pemrosesan makanan, tenun kain, pembuatan tikar dan keranjang dan produksi 

kertas buatan tangan. 
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1.0 PENDAHULUAN 
Dokumen Kerangka Proses ini disusun untuk Zona Perlindungan Intensif/Intensive Protection Zone 
(IPZ) yang diusulkan dan disiapkan oleh Hatfield Indonesia dengan dukungan dari mitra proyek yang 
terdiri dari Wildlife Conservation Society (WCS), World Wildlife Fund (WWF) dan Yayasan Badak 
Indonesia (YABI). Mengingat bahwa IPZ dapat berpotensi untuk membatasi akses ke sumber daya 
alam di kawasan lindung, dapat memicu Standar Kinerja IFC nomor 5 tentang Land Acquisition and 

Involuntary Resettlement. Tujuan dari Kerangka Proses adalah untuk menetapkan proses dimana 
anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam perancangan komponen 
proyek, penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman 
kembali, dan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan proyek yang relevan. 

1.1 TUJUAN PROYEK 
Tujuan pengembangan proyek adalah “konservasi Hutan Hujan Tropis yang sangat terancam di 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai habitat prioritas bagi spesies yang terancam 
punah dan penyerap karbon melalui konsep pengelolaan inovatif dan penggunaan lahan 
berkelanjutan”. 

1.2 DESAIN DAN KOMPONEN PROYEK 
Desain proyek didasarkan pada teori perubahan yang melibatkan pengurangan tekanan antropogenik 
pada area prioritas di TNBBS, meningkatkan pengelolaan taman nasional dan zona konservasi 
termasuk membangun Zona Manajemen Intensif/Intensive Management Zone (IMZ), dan dengan 
demikian secara efektif melindungi habitat spesies yang terancam punah (badak Sumatra, harimau 
Sumatra, dan gajah Sumatra) dilindungi secara efektif. 

Mengurangi tekanan antropogenik pada area-area prioritas dalam TNBBS membutuhkan kolaborasi 
dengan masyarakat lokal sekitar untuk meningkatkan penggunaan lahan berkelanjutan, dan untuk 
mengubah sikap dan perilaku terhadap spesies yang terancam punah (misalnya, perburuan liar). 
Meningkatkan pengelolaan taman nasional dan zona konservasi juga membutuhkan kerja sama 
dengan otoritas taman nasional dan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya, dengan strategi 
multi-faset, yang dibahas dalam berbagai komponen kegiatan (Tabel 1). 

Tabel 1 Komponen proyek dan paket kerja. 

No. Komponen Paket Pekerjaan 

Mitra Proyek 
yang 

Bertanggung 
Jawab 

1 IPZ didirikan di dalam 
TNBBS dan terlindungi 
secara efektif  

 Perencanaan IPZ                                                      
 SMART – Sistem dan kapasitas manajemen 

berbasis resor 
 Unit Perlindungan Badak berpatroli di IPZ 
 Patroli berbasis resor di IPZ 
 Meningkatkan pertemuan dan penegakan intelijen 

kejahatan hutan 

YABI, WCS 

2 Mendirikan dan 
melaksanakan IMZ 

 Strategi untuk mengkonsolidasikan dan membiakkan 
badak di TNBBS 

 Mendesain dan merencanakan pengelolaan IMZ, 

YABI, WWF 

DRAFT



 

2 

No. Komponen Paket Pekerjaan 

Mitra Proyek 
yang 

Bertanggung 
Jawab 

dana melalui WWF 
 Memindahkan badak ke IMZ, dananya melalui WWF 

3 Tekanan penggunaan 
lahan pada IPZ 
berkurang melalui 
peningkatan 
pengelolaan 
penggunaan lahan dan 
pengembangan 
masyarakat  

 Strategi tingkat resor untuk keterlibatan masyarakat 
 Kapasitas untuk mendukung pemantauan 

perambahan dan reboisasi berbasis masyarakat 
 Insentif berbasis kinerja untuk perlindungan dan 

pemulihan TNBBS 
 Investasi dan tenaga kerja untuk perlindungan dan 

pemulihan 
 Memberi dukungan secara politik dan keuangan 

untuk intervensi berbasis masyarakat 
 Bisnis sektor swasta mendukung tujuan konservasi 

(WCS) 

YABI, WWF, WCS 

4 Kerangka kebijakan 
yang lebih baik untuk 
perlindungan spesies 
dan habitat dan 
penyebaran 
pengalaman nasional 
dan internasional 

 Peningkatan kapasitas dan penyelarasan kebijakan 
(WCS, WWF, dan YABI - berbagai peran), termasuk: 
- Perjalanan pembelajaran teknis nasional & 

pertukaran kunjungan antara BBS, WKNP, 
GLNP, dan situs terkait lainnya (YABI) 

- Standarisasi dan diseminasi ke PusDikLat, 
termasuk modul pelatihan - SMART (WCS), 
pemantauan berbasis DNA (WWF) dan 
pendekatan RPU (YABI) 

- Tur studi - mis. SMART dan IMZ 
- Dukungan untuk Sekretariat Badak Nasional 

Bersama (semua) 
- Bekerja dengan jurnalis (WWF) 

 Pendanaan jangka panjang untuk konservasi di BBS 
(WCS) 

YABI, WWF, WCS 

5 Meningkatkan 
efektivitas pengelolaan 
TNBBS 

 Memberi dukungan untuk pengelolaan dan strategi 
BBSNP YABI, WWF, pembangunan (WCS) 

 Pemantauan dan konservasi untuk pengelolaan 
(semua) termasuk: 
- Hutan 
- Trap kamera / DNA 
- Hunian 
- Dampak pengembangan mata pencaharian 

 Hibah penelitian kepada mahasiswa (WCS) 

YABI, WWF, WCS 

 

2.0 KERANGKA HUKUM INDONESIA 
Menteri Kehutanan melalui Peraturan No: P.43/Menhut-II/2013 telah menetapkan batas pengaturan 
izin kerja untuk pemanfaatan hutan, prinsip persetujuan untuk pengelolaan hutan, prinsip persetujuan 
untuk pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada pengelolaan kawasan hutan 
dengan tujuan khusus. 
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Menurut Peraturan Menteri Kehutanan pasal satu (1) poin lima (5) Nomor: P.43/Menhut-II/2013, 
“Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) termasuk Hutan Konservasi, Hutan Lindung, atau 
Hutan Produksi yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan pelatihan, serta untuk kepentingan sosial, agama dan budaya tanpa mengubah fungsi utama 
kawasan hutan tersebut. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88/2015 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam 
Kawasan Hutan (PPTKH). Dalam Bab III Pasal delapan (8) menjelaskan tentang jenis-jenis pola 
pemukiman untuk tanah yang dimiliki dan dimanfaatkan setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan: 

a. Menghapus lahan dari kawasan hutan melalui perubahan batas hutan 

b.  Pertukaran areal hutan 

c. Menyediakan akses ke pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial 

d. Pemukiman kembali 

Berdasarkan Bab peraturan ini, juga disampaikan perlunya membangun Tim Akselerasi untuk 
penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan dan bagaimana merumuskan anggota organisasi 
PPTKH. Dalam Pasal 14 poin dua (2) disajikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan 
dalam proses ini. 

3.0 IDENTIFIKASI DAN PERSYARATAN PIHAK YANG 
DIRELOKASI 

3.1 DEFINISI PIHAK YANG DIRELOKASI 
Sesuai OP 4.12 Bank Dunia, istilah "pihak yang direlokasi" identik dengan "pihak yang terkena 
dampak proyek" dan tidak terbatas pada pihak yang mengalami perpindahan secara fisik. Namun 
harus dicatat bahwa kegiatan proyek tidak diharapkan menghasilkan relokasi fisik orang atau 
masyarakat, dan bahwa setiap potensi, sementara atau permanen; pembebasan lahan dicakup di 
dalam RPF. Dalam hal Kerangka Proses ini, pihak yang terdampak merujuk pada orang-orang yang 
kehilangan "akses ke taman yang ditetapkan secara hukum sebagai kawasan lindung yang 
mengakibatkan dampak buruk pada mata pencaharian mereka". Proyek perlu menilai siapa yang 
akan memenuhi syarat untuk mendapat dukungan mata pencaharian berdasarkan hilangnya akses 
sebagai akibat dari pembatasan yang dilakukan dalam proyek. 

3.2 PERSYARATAN  
Individu dan masyarakat yang ditargetkan oleh Kerangka Proses ini adalah pihak yang menggunakan 
sumber daya alam di/dari kawasan lindung dan hutan masyarakat yang ditetapkan. Pihak yang 
terdampak bergantung pada akses ke sumber daya alam dari kawasan lindung, menggunakan 
sumber daya untuk mata pencaharian mereka sesuai OP 4.12 Bank Dunia, menyarankan tiga kriteria 
untuk kelayakan, seperti: 

(i) Pihak yang memiliki hak hukum atas tanah dan/atau penggunaan sumber daya alam di 
kawasan lindung (termasuk tanah adat, hak tradisional dan agama yang diakui 
berdasarkan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia); 
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(ii) Pihak yang tidak memiliki hak hukum atas tanah pada saat tanggal batas dimulai tetapi 
memiliki potensi klaim hukum atas tanah atau aset tersebut asalkan klaim tersebut diakui 
berdasarkan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia atau diakui melalui proses yang 
diidentifikasi dalam rencana pemukiman kembali; dan 

(iii) Pihak yang tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah yang mereka 
tempati. 

Pihak terdampak yang memenuhi syarat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan lindung 
akan ditentukan oleh proses partisipatif, untuk menentukan jumlah pasti dan ruang lingkup dampak 
yang akan dikompensasi oleh proyek. Pertimbangan dan prioritas khusus akan diberikan kepada 
kelompok rentan termasuk kelompok miskin, etnis minoritas, pihak yang tidak memiliki tanah, lansia 
dan kepala keluarga yang dikepalai perempuan. Anggota masyarakat non-lokal yang mengakses 
lokasi untuk tujuan ilegal seperti penebangan dan/atau perburuan satwa liar tidak memenuhi syarat 
sebagai penerima manfaat proyek. 

Semua pihak terdampak harus diberikan konsultasi untuk mengidentifikasi dampak negatif proyek 
dan, dalam kegiatan bersama, untuk menetapkan kriteria kelayakan untuk mitigasi atau langkah-
langkah kompensasi. Proyek ini akan bekerja dengan pihak terdampak dan asisten manajer, 
perwakilan dari organisasi masyarakat lokal, pemimpin lokal untuk menentukan kriteria kelayakan 
untuk bantuan proyek dan untuk menentukan tanggal batas secara khusus, setelah para pihak 
diidentifikasi. Proyek ini akan memastikan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan budaya 
untuk masyarakat adat yang terdampak dan memastikan hubungan dengan proyek Kerangka 
Perencanaan Masyarakat Adat  dan Rencana Masyarakat Adat. Perambahan/penghuni ilegal atau 
eksploitasi ilegal sumber daya alam dari kawasan lindung setelah tanggal batas tidak akan memenuhi 
syarat untuk segala jenis hal yang berkaitan dengan mata pencaharian atau bantuan lainnya 
(konsisten dengan OP 4.12 Bank Dunia). Kriteria kelayakan tambahan untuk penghuni atau tetangga 
kawasan lindung yang membutuhkan pertimbangan khusus terkait mata pencaharian akan dibahas 
dengan para pemangku kepentingan terkait dan akan menjadi bagian dari rencana pengelolaan 
kawasan lindung. 

3.3 MENETAPKAN KRITERIA UNTUK PERSYARATAN 
Meskipun dampak negatif yang relatif kecil akibat subkomponen IPZ sudah diprediksi, proyek ini akan 
berusaha untuk membantu pihak terdampak dalam upaya meningkatkan mata pencaharian, atau 
setidaknya mengembalikannya ke tingkat sebelum adanya proyek, di mana akan ada pembatasan 
penggunaan sumber daya hutan. Terdapat dua jenis pihak terdampak yang teridentifikasi, yaitu: 

1. Pihak yang saat ini (secara ilegal) melanggar batas di dalam kawasan lindung masyarakat 
dan kawasan hutan kemasyarakatan untuk tujuan penanaman pertanian, dan 

2. Pihak yang secara rutin (ilegal) memasuki CPA dan CF untuk tujuan perburuan dan produk 
hutan lainnya. 

Proses partisipatif proyek akan melibatkan konsultasi dengan perwakilan masyarakat di daerah di 
mana pihak yang terkena dampak negatif dari kegiatan proyek. Rencana Pembangunan Desa (RPD) 
dan Rencana Pengelolaan Bersama (RPB), akan mengidentifikasi jumlah pihak yang terdampak, 
jenis dampak dan kelayakannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan mata pencaharian alternatif atau 
mendapat kompensasi. RPD dan RPB yang disusun akan didiskusikan pada pertemuan publik 
dengan pihak yang terdampak, sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan informasi dapat dibuat 
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mengenai pilihan yang tersedia bagi para pihak. Strategi mitigasi akan didasarkan pada promosi 
inisiatif mata pencaharian alternatif, peningkatan kapasitas organisasi swadaya dan kegiatan 
produktif berbasis masyarakat. 

3.4 PERTIMBANGAN UNTUK KELOMPOK RENTAN 
Masyarakat miskin, masyarakat adat, lansia, dan perempuan di masyarakat lokal cenderung sangat 
rentan karena mereka sering lebih bergantung pada pertanian, pengumpulan produk hutan dan 
memiliki sumber pendapatan yang kurang terdiversifikasi. Untuk memastikan bahwa dampak pada 
kelompok rentan diminimalkan, jika tidak terhindarkan, proyek pertama-tama akan memastikan 
mereka memiliki akses ke informasi yang berkaitan dengan proyek termasuk bantuan mata 
pencaharian dan kedua, kegiatan mata pencaharian alternatif yang dilakukan di masyarakat akan 
memastikan pelibatan dan partisipasi dari rentan kelompok. Untuk memastikan perempuan 
berpartisipasi dalam proyek, dukungan mata pencaharian akan diarahkan ke kepala keluarga yang 
terkena dampak daripada hanya orang yang terkena dampak. Kelompok perempuan akan dapat 
mengajukan permohonan bantuan mata pencaharian alternatif yang mereka pimpin dan kelola. 
Kegiatan mata pencaharian berdasarkan PF ini akan dikaitkan dengan IPPF proyek dan/atau IPP 
yang sesuai. 

3.5 TAHAPAN KEGIATAN PROYEK 
Proyek, dengan cara konsultatif, akan melakukan kegiatan untuk mendefinisikan pembatasan akses 
terhadap kegiatan ilegal atau/dan kegiatan adat di kawasan lindung, dan akan mengevaluasi dampak 
terhadap mata pencaharian lokal melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan 
pemangku kepentingan terkait. Proyek akan berusaha untuk menghindari, dan jika tidak mungkin, 
meminimalkan atau mengurangi dampak, seperti tahapan yang terukur. Sebagai contoh, informasi 
berdasarkan perencanaan tata ruang, pemetaan demarkasi kawasan lindung dan konsultasi, akan 
diberikan untuk memastikan masyarakat mendapat informasi lengkap tentang pembatasan 
pengelolaan hutan. Proyek akan memastikan untuk memulai pembatasan akses begitu mata 
pencaharian alternatif proyek telah dimulai. Misalnya, jika lahan pertanian akan menjadi bagian dari 
kegiatan pengelolaan hutan, dukungan yang diperlukan untuk kepala keluarga/individu yang terkena 
dampak akan diberikan untuk memastikan mereka dapat mengalihkan mata pencaharian mereka dan 
tidak menjadi lebih buruk sebagai hasil dari proyek. Dengan demikian kompensasi dan langkah-
langkah pemulihan mata pencaharian akan dimulai sebelum dampak potensial proyek. 

4.0 PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN 
Tujuan keseluruhan dari pengukuran pemulihan dan mitigasi adalah untuk memberikan kompensasi 
dan diversifikasi mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak pembatasan sumber daya 
hutan. Proyek ini akan mendukung pengembangan modalitas yang memberikan peluang mata 
pencaharian alternatif untuk pihak yang terdampak. Proses pengembangan mata pencaharian 
alternatif ini akan bersifat partisipatif dan akan digarisbawahi oleh pemerataan dan pengambilan 
keputusan berbasis masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan alternatif mata 
pencaharian melalui proses yang dipandu, seperti rencana untuk mendukung pengembangan produk 
dan layanan hingga distribusi. Proses untuk mencapai ini secara alami akan dimulai dengan 
memobilisasi anggota masyarakat yang terkena dampak untuk memastikan bahwa mereka memiliki 
ruang dan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan yang tersedia bagi mereka. Langkah-
langkah mitigasi yang diambil untuk mengatasi mata pencaharian baik masyarakat adat maupun non-
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adat harus untuk jangka panjang untuk pengembangan mata pencaharian berkelanjutan. Seperti 
yang disebutkan, setiap dampak terhadap masyarakat adat juga harus sejalan dengan IPP proyek. 

4.1 KETERLIBATAN MOBILISASI MASYARAKAT 
Anggota masyarakat yang menghadapi pembatasan akses akan didukung untuk memobilisasi diri 
mereka sendiri dalam mengidentifikasi kegiatan mata pencaharian yang layak secara partisipatif. 
Pendekatan ini akan membantu untuk memastikan bahwa ada kesetaraan dalam proses dan bahwa 
semua pengguna yang terkena dampak termasuk kelompok rentan, seperti wanita, orang tua dan 
masyarakat adat, memiliki kesempatan untuk terlibat dan mendapat manfaat dari bantuan mata 
pencaharian alternatif yang disediakan oleh proyek. Setelah memenuhi syarat, masyarakat yang 
mendapat dukungan bantuan karena pembatasan sumber daya telah diidentifikasi dalam proses 
partisipatif, lalu kegiatan akan berlanjut seperti sebagai berikut: 

(i) Kajian pihak yang terdampak proyek yang akan membantu memetakan sumber daya dan 
aset mereka sendiri, mengidentifikasi dan mendiagnosis kendala dan dampak karena 
pembatasan akses dari kepala keluarga ke tingkat masyarakat, dan mengidentifikasi 
dukungan yang diperlukan; 

(ii) Menentukan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk mempertahankan mata 
pencaharian mereka yang terkena dampak dan cara mereka bertransisi ke mata 
pencaharian alternatif; (Resin, Sekolah Lapangan dan Ekowisata); dan 

(iii) Menentukan pengaturan pengelolaan bersama dan kegiatan mata pencaharian alternatif 
yang akan didukung termasuk pelatihan yang berkaitan.  

Masyarakat adat akan dilibatkan sepenuhnya dan partisipasinya dipromosikan untuk menetapkan 
mata pencaharian alternatif yang sesuai dengan budaya. Proyek akan mempertimbangkan 
tercapainya kesepakatan dengan partisipasi dari pemimpin lokal dan mendukung persiapan materi 
yang tepat untuk komunikasi proyek. Selain itu, dampak terhadap masyarakat adat perlu ditangkap 
dengan benar dalam IPP untuk memastikan konsultasi tanpa paksaan dengan masyarakat adat. 

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, maka sangatlah penting untuk: 

(i) Mempertimbangkan penerima manfaat (dari desa, komune, dll.) sebagai mitra dan pemangku 
kepentingan yang setara dalam pengelolaan sumber daya hutan, dengan memberikan 
perhatian khusus kepada masyarakat adat, seperti pandangan siapa yang akan 
dipertimbangkan dan dihormati; 

(ii) Mengamati persyaratan informasi penerima manfaat dari masyarakat adat dan anggota 
kelompok rentan lainnya misalnya perempuan; 

(iii) Melakukan pendekatan ke berbagai organisasi lokal yang mungkin berbeda dari satu tempat 
ke tempat lain; dan 

(iv) Menyadari bahwa melibatkan masyarakat setempat adalah proses yang memakan dan 
membutuhkan waktu, konsistensi, dan perencanaan yang baik. 

4.2 MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT 
Proyek ini akan memberikan panduan untuk memfasilitasi partisipan dengan memberikan perhatian 
khusus kepada masyarakat adat, untuk memastikan tersedianya informasi yang sesuai dengan 
budaya mereka. Peningkatan kesadaran melalui sesi informasi sebelum memulai konsultasi formal 
akan dilakukan dalam bentuk seperti pertemuan masyarakat, presentasi informasi dan penyebaran 
materi informasi. Proses membangun kesadaran akan mencakup hal-hal seperti: 
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a. Proses yang berkelanjutan, dengan sub-proyek yang dikembangkan untuk mendukung mata 
pencaharian alternatif di dalam masyarakat di mana dialog dan acara pembelajaran di antara 
masyarakat yang berpartisipasi akan dilakukan. Proyek ini akan mendukung kepemimpinan 
lokal ketika mengembangkan pelatihan pendampingan pemimpin masyarakat. Tokoh 
masyarakat juga akan memainkan peran kunci dalam mendukung kegiatan implementasi 
untuk PF; 

b. Konsultasi akan memerlukan pertemuan dan diskusi kelompok terarah untuk mengatasi 
dampak lanjutan yang mungkin timbul dari pengelolaan hutan dan untuk mengamati praktik-
praktik tradisional yang dapat didukung oleh proyek. Masyarakat akan diberikan informasi 
tentang potensi pembatasan akses dalam lokakarya, pertemuan masyarakat dan kelompok 
fokus, memastikan partisipasi perempuan. Hasil dari informasi yang dikumpulkan akan 
dipertimbangkan dalam desain kegiatan dan materi informasi yang disiapkan untuk proyek; 

c. Wilayah baru yang ditetapkan untuk restorasi hutan bersama dengan kawasan lindung yang 
dirancang akan dipetakan dan rencana pengelolaannya akan disediakan, termasuk undang-
undang setempat dan persyaratan kebijakan Bank Dunia. 

4.3 PERKEMBANGAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH 
YANG DILINDUNGI MASYARAKAT DAN RENCANA 
PENGEMBANGAN KOMUNITAS 

Mengingat fakta bahwa proyek ini akan memperkuat perencanaan lanskap dan kemampuan untuk 
mengelola sumber daya alam, kemungkinan ada beberapa pembatasan akses ke sumber daya hutan 
yang dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Untuk alasan ini, Rencana Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Masyarakat/Community Protected Area Management Plans (CPAMP), dengan konsultasi 
dengan masyarakat, akan diperlukan untuk mengidentifikasi bidang pembatasan dan mata 
pencaharian alternatif. Proyek ini akan berusaha untuk mengintegrasikan CPAMP ini ke dalam 
Rencana Pembangunan Komune yang lebih luas, untuk memastikan perencanaan tingkat lokal 
dengan memperhitungkan perlindungan hutan dan segala pembatasan yang mungkin ada. Staf ahli 
untuk mendukung staf IPZ dan otoritas lokal tentang pengembangan rencana partisipatif mungkin 
diperlukan. Informasi dasar yang akurat dan memadai akan sangat penting tidak hanya untuk 
memberikan dasar bagi perencanaan, tetapi juga untuk pengelolaan pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi yang efektif serta pembangunan kapasitas desa dan anggotanya. Secara umum, 
pengembangan Mata Pencaharian Alternatif dan integrasi ke dalam Rencana Komune akan 
memerlukan hal-hal berikut: 

a. Konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait; 

b. Identifikasi pembatasan dan dampak dari pembatasan tersebut; 

c. Analisis strategis pengembangan masyarakat baik untuk CPA dan untuk komune; 

d. Kajian program saat ini dan rencana masyarakat dan apakah/bagaimana mereka dapat 
diperkuat; 

e. Seleksi dan pengembangan kegiatan proyek; 

f. Pembentukan sistem pemantauan untuk memastikan mata pencaharian pihak terdampak 
dipulihkan. 
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CPAMP akan dikembangkan dengan partisipasi penuh dari masyarakat lokal untuk memastikan 
masyarakat dapat mengungkapkan pendapat mereka tentang pilihan kegiatan dan investasi proyek. 
Bentuk partisipasi masyarakat dapat bervariasi, tergantung pada spesifik atau dampak yang 
dipertimbangkan, dan partisipasi untuk masyarakat adat harus berdasarkan IPPF dan prinsip 
konsultasi tanpa paksaan. Tim proyek program akan bertanggung jawab atas desain konsultatif 
CPAMP, bekerja sama dengan komune, dan untuk memilih mitra dan kontraktor untuk melakukan 
kegiatan spesifik sesuai kebutuhan. 

4.4 MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF LAINNYA 
Mata pencaharian alternatif dan program pemulihan mata pencaharian akan dikembangkan dan 
dimasukkan ke dalam CPAMPs dan Rencana Komune yang relevan. Untuk memberikan kompensasi 
yang tepat dan memadai kepada kepala keluarga yang mata pencahariannya akan terkena dampak 
negatif oleh pembatasan akses, proyek ini akan bekerja dengan masyarakat dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi dampak. 
Keberhasilan pelaksanaan proyek dalam jangka panjang akan bergantung pada kerja sama dengan 
masyarakat lokal tentang CPAMP, serta dengan otoritas lokal untuk merancang dan mengatur 
langkah-langkah mata pencaharian alternatif untuk memastikan pemulihan mata pencaharian 
masyarakat lokal. Sebagaimana yang telah dibahas, langkah-langkah untuk mengembangkan mata 
pencaharian alternatif masyarakat dan individu akan diidentifikasi dengan partisipasi masyarakat 
yang terkena dampak, berfokus pada penetapan mata pencaharian alternatif dan kegiatan pemulihan 
mata pencaharian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan budaya. Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi kegiatan mata pencaharian alternatif yang sesuai dengan sifat alami lokal, yang 
bermanfaat bagi perlindungan lingkungan dan restorasi, positif untuk meningkatkan standar 
kehidupan lokal, mempertahankan tradisi lokal dan sesuai dengan rencana pembangunan 
pemerintah daerah. 

4.5 RENCANA DAN PEMANTAUAN DAERAH YANG 
DILINDUNGI MASYARAKAT 

Semua kepala keluarga yang memenuhi syarat yang terkena pembatasan akses sebagai akibat dari 
kegiatan proyek akan dicakup oleh langkah-langkah mitigasi yang dikembangkan dalam Rencana 
Aksi/PF. Model pengelolaan hutan bersama di tingkat masyarakat mencakup 4 langkah utama, yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan membangun lembaga perwakilan untuk pemangku kepentingan yang 
terlibat (desa dan komune, dewan pengelolaan hutan). Mengidentifikasi peran, tugas, dan 
hak para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan. 

2. Bernegosiasi dan mendapatkan persetujuan di antara para pemangku kepentingan tentang 
perlindungan hutan dan isu-isu pengelolaan untuk mendapatkan konsensus dan kolaborasi 
semua pemangku kepentingan. 

3. Melaksanakan pengelolaan bersama mengikuti CPAMP yang disepakati, misalnya dalam 
patroli dan perlindungan hutan, pengembangan mata pencaharian masyarakat, pengelolaan 
pemanfaatan produk hutan, pengelolaan jasa lingkungan hutan dan perencanaan lahan 
hutan. 

4. Memantau dan mengevaluasi dengan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk 
memastikan standar kehidupan pihak yang terkena dampak dipulihkan. 
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5.0 PENGATURAN PELAKSANAAN 
Proyek ini akan dilaksanakan selama enam tahun. Pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan 
akan mengikuti struktur kelembagaan Pemerintah, dengan WCS sebagai Badan Pelaksana/Executing 

Agency (EA), WWF dan Yabi sebagai Lembaga Pelaksana/Implementing Agencies (IA), KfW Jerman 
akan mengawasi dukungan di jasa keuangan. MoU dengan kementerian yang melaksanakan 
subkomponen akan memastikan kejelasan tentang peran dan tanggung jawab. EA dan IA akan 
membentuk tim proyek pelaksana dengan para ahli dan memiliki keahlian yang relevan di bidang 
teknis, administrasi, pengamanan lingkungan dan sosial, pengadaan dan keuangan. WCS, WWF dan 
Yabi sudah memiliki titik fokus perlindungan yang bekerja pada IPZ dan Sub-proyek. Arahan dan 
panduan strategis untuk pengelolaan dan operasi proyek akan diberikan oleh Komite Pengarah 
Proyek tingkat tinggi, yang diketuai oleh KLHK. 

6.0 KONSULTASI PUBLIK DAN KESIAPAN 
PENGADUAN KELUHAN 

6.1 KONSULTASI PUBLIK DAN PARTISIPASI SELAMA 
PERSIAPAN PROYEK 

Selama Konsultasi Publik, Unit Proyek Gabungan (WCS, WWF dan YABI) akan mendapatkan 
konsultasi dari Mitra lainnya seperti KLHK, kantor TNBBS, dan juga LSM lokal lainnya. Proyek ini 
akan dikonsultasikan mengenai manfaat dan dampaknya terhadap TNBBS. 

6.2 KONSULTASI PUBLIK DAN PARTISIPASI SELAMA 
PELAKSANAAN PROYEK 

IPZ dan Sub-proyek akan mengadopsi konsultasi dan partisipasi penuh dari pemangku kepentingan 
untuk komponen proyek yang relevan dan akan konsisten dengan IPPF/IPP dalam kasus di mana 
masyarakat adat ditemukan. Selama penyaringan proyek (proses pemilihan area proyek) masyarakat, 
guru, orang tua dan pihak berwenang setempat akan dikonsultasikan mengenai manfaat dan dampak 
potensial. Kajian Sosial akan dilakukan dengan wilayah sasaran di mana potensi dampak pada 
masyarakat adat, tanah dan sumber daya lainnya teridentifikasi. Setidaknya dua pertemuan 
konsultasi publik akan dilakukan. Kegiatan IPZ dan Sub-proyek, dampak proyek dan langkah-langkah 
mitigasi akan dipresentasikan pada pertemuan pertama. Kemudian, pertemuan konsultasi publik 
kedua akan dilakukan untuk menentukan apakah ada dukungan untuk kegiatan proyek dan rencana 
mitigasi. 

Sebelum konsultasi, WWF dan YABI akan mengirimkan pemberitahuan kepada masyarakat untuk 
memberi tahu para pemimpin mereka bahwa wilayah mereka akan dikunjungi oleh masing-masing 
petugas dan pemerintah daerah dan bahwa konsultasi akan dilakukan untuk mencari dukungan dari 
intervensi proyek dan untuk menentukan potensi dampak negatifnya dan juga dukungan dari proyek 
untuk mengatasi dampak potensial. Di dalam pemberitahuan, akan meminta masyarakat 
mengundang perwakilan pertemuan petani, asosiasi perempuan, pemimpin desa dan/atau kelompok 
lain jika diperlukan. Selama kunjungan, para tokoh masyarakat dan peserta lain akan menyampaikan 
pandangan mereka terkait dengan kegiatan yang diusulkan. 

Selama konsultasi, prosedur terperinci akan ditentukan berdasarkan per desa untuk menentukan 
dampak potensial dan kemungkinan dukungan di bawah IPZ dan Sub-proyek. Lebih lanjut, 
mekanisme pengaduan untuk menangani masalah dan keluhan akan dibentuk untuk memastikan 
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orang-orang yang terkena dampak dapat menyuarakan keprihatinan mereka (khususnya tentang 
pembebasan lahan dan hilangnya mata pencaharian). Jika komunitas penerima manfaat termasuk 
komunitas etnis minoritas yang tidak termasuk kelompok etnis mayoritas komunitas, perwakilan 
mereka akan dimasukkan dalam mekanisme resolusi konflik. Ini akan memastikan kesesuaian 
budaya, dan keterlibatan masyarakat khususnya kelompok etnis dalam proses pengambilan 
keputusan. 

Dalam prosesnya, konsultasi tanpa paksaan akan menggunakan Bahasa dan lokasi yang nyaman 
bagi masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak, konsisten dengan proyek IPPF. Pandangan 
masyarakat adat harus diperhitungkan selama implementasi IPZ dan Sub-proyek, sambil 
menghormati praktik, kepercayaan, dan preferensi budaya mereka saat ini. Hasil dari konsultasi akan 
didokumentasikan dalam laporan berkala dan diserahkan ke Bank Dunia untuk ditinjau. 

Selama implementasi IPZ dan Sub-proyek, jika masyarakat ditemukan, penilaian sosial yang 
diperbarui juga akan dilakukan untuk memantau dampak positif dan negatif proyek, dan mendapatkan 
umpan balik dari pihak yang terkena dampak proyek. Pemantauan sangat penting untuk memastikan 
mata pencaharian yang terkena dampak dipulihkan dengan tepat. Berdasarkan hasil penilaian sosial, 
langkah-langkah selanjutnya harus diambil untuk memastikan manfaat penuh dan mitigasi dampak 
negatif yang dibayangkan. Jika perlu, kegiatan tambahan untuk penguatan kelembagaan dan 
pengembangan kapasitas komunitas masyarakat adat yang tinggal di dalam wilayah proyek harus 
dilakukan. Jika dampak tak terduga lebih signifikan dari yang diperkirakan, IPP dan/atau Rencana 
Pemukiman Kembali mungkin perlu diperbarui, jika diperlukan. 

6.3 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN 
Pada awal pelaksanaan, komite pengaduan akan dibentuk di tingkat komune, kabupaten, dan 
provinsi dan jika diperlukan, dibangun di atas struktur yang ada. Di desa, mekanisme pengaduan 
yang ada yang diketuai oleh kepala desa, tetua dan/atau pemimpin spiritual/suku, yang sebagian 
besar dapat diterima oleh masyarakat setempat, akan diperkuat sebagai mekanisme penyelesaian 
konflik tingkat pertama. Pengaturan ini membantu memastikan bahwa ada sistem untuk membantu 
menyelesaikan setiap aduan atau keluhan yang mungkin terjadi selama dan setelah intervensi 
proyek. Mekanisme pengaduan akan diterapkan kepada orang atau kelompok yang secara langsung 
atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu proyek, serta pihak yang mungkin memiliki kepentingan 
dalam suatu proyek dan/atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasilnya baik secara positif 
maupun negatif. Tim Proyek akan memberikan pelatihan dan dukungan untuk memperkuat struktur-
struktur yang ada untuk secara efektif dan secara kolektif menangani kemungkinan pengaduan yang 
mungkin diajukan oleh pihak yang terdampak. 

Proyek akan, dengan berkonsultasi dengan masyarakat adat, memastikan bahwa mekanisme 
pengaduan sudah sesuai dan dikonsultasikan sepenuhnya dengan masyarakat adat. Bila 
memungkinkan, mekanisme pengaduan Indonesia yang rutin akan dicontoh, dengan contoh pertama 
adalah tingkat Desa, kemudian tingkat Komune, tingkat Kabupaten dan akhirnya tingkat Provinsi, dan 
ini akan diperkuat untuk memastikan mereka dapat menangani masalah-masalah masyarakat adat 
secara efektif. Jika subkomponen proyek melibatkan pembebasan lahan, Mekanisme Penanganan 
Keluhan (GRM) dibuat untuk IPZ dan Sub-proyek, berdasarkan RPF dan berkaitan erat dengan IPPF 
atau IPP ini sebagaimana mestinya (silakan lihat RPF untuk lebih rinci). 

Di daerah sasaran di mana Masyarakat Adat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung, 
semua pengaduan harus didiskusikan di antara penduduk desa di hadapan pemimpin atau tetua desa 

DRAFT



 

11 

dan negosiasi dilakukan di masyarakat atau desa tempat pihak terdampak tinggal. Bila perlu, 
pemrakarsa IPZ dan Sub-proyek akan memberikan bantuan sehingga hak-hak minoritas adat 
dilindungi. 
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Lampiran A4   
Instrumen Kebijakan Kajian Lingkungan Secara Umum: Formulir Penapisan 

Formulir ini akan digunakan oleh Badan Pelaksana/Implementing Agency (IA) untuk menyaring isu-

isu perlindungan lingkungan dan sosial yang potensial dari suatu sub-proyek, menentukan klasifikasi 

Kategori, yang ditimbulkan oleh Standar Kinerja IFC dan instrumen yang harus disiapkan untuk sub-

proyek seperti di bawah ini. 

Nama Sub-proyek  

Lokasi Sub-proyek  

Pemrakarsa Sub-proyek  

Sektor/Jenis Sub-proyek  

Perkiraan Investasi  

Tanggal Mulai/Selesai  

 

Pertanyaan 

Jawaban Jika Ya 

Standar 

Kinerja IFC 

yang 

Ditimbulkan 

JIka Ya 

Dokumen 

yang 

Disyaratkan 
N/A Ya 

Tida

k 

Apakah dampak sub-proyek cenderung 

memiliki dampak lingkungan negatif yang 

signifikan, sensitif, beragam, atau belum 

pernah terjadi sebelumnya?1 

Mohon dijelaskan secara singkat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori A  

Yang tidak 

memenuhi 

syarat untuk 

pendanaan 

dalam Proyek 

IPZ 

                                                      
1 Contoh proyek di mana dampaknya mungkin memiliki dampak lingkungan negatif yang signifikan, sensitif, beragam atau 

belum pernah terjadi sebelumnya adalah infrastruktur skala besar seperti pembangunan jalan baru, kereta api, pembangkit 
listrik, pengembangan kota besar, pengolahan air, instalasi pengolahan air limbah dan pengumpulan limbah padat dan 
pembuangannya dll. 

DRAFT



2 

Pertanyaan 

Jawaban Jika Ya 

Standar 

Kinerja IFC 

yang 

Ditimbulkan 

JIka Ya 

Dokumen 

yang 

Disyaratkan 
N/A Ya 

Tida

k 

Apakah dampak sub-proyek cenderung 

memiliki dampak sosial merugikan yang 

signifikan, sensitif, beragam, atau belum 

pernah terjadi sebelumnya 2?  

Mohon dijelaskan secara singkat: 

 

 

 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori A  

Yang tidak 

memenuhi 

syarat untuk 

pendanaan 

dalam Proyek 

IPZ 

Apakah dampaknya berdampak pada area 

yang lebih luas daripada lokasi – di luar IPZ 

yang ada – atau fasilitas yang dikerjakan oleh 

pekerjaan fisik dan apakah dampak lingkungan 

negatif yang signifikan tidak dapat dipulihkan?  

Mohon dijelaskan secara singkat: 

 

 

 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori A  

Yang tidak 

memenuhi 

syarat untuk 

pendanaan 

dalam Proyek 

IPZ 

Apakah sub-proyek yang diusulkan 

kemungkinan memiliki dampak lingkungan atau 

sosial yang minimal atau tidak merugikan?3  

Mohon berikan alasan secara singkat: 

 

 

 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori C  

Tindakan 

tidak 

diperlukan 

setelah tahap 

penyaringan 

Apakah sub-proyek bukan dari Kategori A atau 

Kategori C sebagaimana didefinisikan di atas?4  

Mohon berikan alasan secara singkat: 

 

 

 

 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori B  

ESIA atau 

IEE atau 

ESMP 

dengan 

lingkup 

terbatas 

                                                      
2 Secara umum, sub proyek dengan dampak signifikan terkait pemukiman kembali harus dikategorikan sebagai Kategori A. 

Penerapan kajian diperlukan dalam menilai potensi signifikansi dampak terkait pemukiman kembali, yang bervariasi dalam 
ruang lingkup dan skala dari sub-proyek ke sub-proyek. Sub-proyek yang akan membutuhkan relokasi fisik penduduk atau 
bisnis, serta sub-proyek yang akan menyebabkan setiap individu kehilangan lebih dari 10 persen dari luas lahan produktif 
mereka, sering dikategorikan sebagai Kategori A. Skala juga dapat menjadi faktor, bahkan ketika signifikansi dampak relatif 
kecil. Sub-proyek yang memengaruhi seluruh komunitas atau jumlah orang yang relatif besar (misalnya total lebih dari 1.000) 
dapat dikategorikan sebagai Kategori A, terutama untuk proyek-proyek yang kapasitas pelaksanaannya cenderung lemah. 
Sub-proyek yang akan membutuhkan relokasi Masyarakat Adat, yang akan membatasi akses mereka ke tanah atau sumber 
daya tradisional, atau yang akan berusaha untuk memaksakan perubahan pada lembaga-lembaga tradisional Masyarakat 
Adat, selalu cenderung dikategorikan sebagai Kategori A. 

3 Contoh proyek yang kemungkinan memiliki dampak lingkungan minimal atau tidak sama sekali adalah pasokan barang dan 
jasa, bantuan teknis, perbaikan sederhana pada struktur yang rusak dll., 

. 
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Pertanyaan 

Jawaban Jika Ya 

Standar 

Kinerja IFC 

yang 

Ditimbulkan 

JIka Ya 

Dokumen 

yang 

Disyaratkan 
N/A Ya 

Tida

k 

Apakah sub-proyek akan berdampak negatif 

terhadap lingkungan manusia atau alam yang 

sederhana, terbatas pada wilayah kecil dan 

bersifat sementara atau berumur pendek yang 

mudah untuk dikendalikan? 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori B  

ESIA atau 

IEE atau 

ESMP 

dengan 

lingkup 

terbatas 

Apakah dokumen sub-proyek dengan jelas 

menyatakan bahwa tidak ada bangunan yang 

akan dibangun? 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori B  

ESIA atau 

IEE atau 

ESMP 

dengan 

lingkup 

terbatas 

Apakah dokumen sub-proyek menyebutkan 

bahwa tidak akan ada penggunaan bahan 

berbahaya? 

   IFC PS 1 

Assessment 

and 

Management of 

Environmental 

and Social Risk 

Kategori B  

ESIA atau 

IEE atau 

ESMP 

dengan 

lingkup 

terbatas 

Apakah sub-proyek akan melibatkan konversi 

atau degradasi habitat alami yang tidak kritis?  

Mohon berikan alasan secara singkat: 

 

 

 

   Performance 

Standard 6 

Biodiversity 

Conservation 

and Sustainable 

Management of 

Living Natural 

Resources 

ESIA atau 

IEE atau 

ESMP 

dengan 

lingkup 

terbatas 

Akankah sub-proyek melibatkan konversi atau 

degradasi yang signifikan dari habitat alami 

yang kritis?5  

   Performance 

Standard 6 

Biodiversity 

Conservation 

and Sustainable 

Management of 

Living Natural 

Resources 

Kategori A 

Yang tidak 

memenuhi 

syarat untuk 

pendanaan 

dalam Proyek 

IPZ 

                                                      
5 Sub-proyek yang secara signifikan mengubah atau menurunkan habitat alam yang kritis seperti yang dilindungi secara 

hukum, diusulkan secara resmi untuk perlindungan, diidentifikasi oleh sumber-sumber otoritatif karena nilai konservasi yang 
tinggi, atau diakui sebagai dilindungi oleh komunitas lokal tradisional, tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan Bank. 
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Pertanyaan 

Jawaban Jika Ya 

Standar 

Kinerja IFC 

yang 

Ditimbulkan 

JIka Ya 

Dokumen 

yang 

Disyaratkan 
N/A Ya 

Tida

k 

Apakah sub-proyek akan berdampak buruk 

terhadap sumber daya budaya secara fisik?6  

Mohon berikan alasan secara singkat: 

 

   Performance 

Standard 8 

Cultural 

Heritage  

Kategori A 

Yang tidak 

memenuhi 

syarat untuk 

pendanaan 

dalam Proyek 

IPZ 

Apakah sub-proyek melibatkan pembebasan 

lahan secara paksa, hilangnya aset atau akses 

ke aset, atau 

hilangnya sumber pendapatan atau alat 

penghidupan?  

Mohon berikan alasan secara singkat: 

   Performance 

Standard 8 

Cultural 

Heritage 

Ringkasan 

Rencana 

Tindakan 

Pemukiman 

Kembali 

Apakah sub-proyek memiliki potensi untuk 

berdampak pada kesehatan dan mutu hutan 

atau hak-hak dan kesejahteraan masyarakat 

dan tingkat ketergantungan mereka pada atau 

interaksi dengan hutan; atau bertujuan untuk 

membawa perubahan dalam pengelolaan, 

perlindungan atau pemanfaatan hutan alam 

atau perkebunan? 

Mohon berikan alasan secara singkat: 

   Performance 

Standard 6 

Biodiversity 

Conservation 

and Sustainable 

Management of 

Living Natural 

Resources 

Kategori A 

Yang tidak 

memenuhi 

syarat untuk 

pendanaan 

dalam Proyek 

IPZ 

Akankah proyek berpotensi menimbulkan 

dampak signifikan atau konversi atau degradasi 

hutan alam kritis atau habitat alami lainnya? 

 

 

   Performance 

Standard 6 

Biodiversity 

Conservation 

and Sustainable 

Management of 

Living Natural 

Resources 

Kategori A 

Yang tidak 

memenuhi 

syarat untuk 

pendanaan 

dalam Proyek 

IPZ 

 

                                                      
6 Contoh sumber daya budaya fisik adalah situs arkeologi, paleontologi atau situs sejarah, termasuk kawasan perkotaan 

bersejarah, monumen keagamaan, struktur dan/atau makam, khususnya situs yang diakui oleh pemerintah.  
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Lampiran A5  
Formulir Penapisan Perlindungan Lingkungan dan Sosial secara Spesifik 

Formulir-formulir ini akan diisi oleh Mitra Proyek IPZ selama mengidentifikasi sub-proyek sebagai 

bagian dari rencana kerja tahunan. Penapisan Perlindungan Lingkungan dan Sosial akan diisi dengan 

benar, ditandatangani, dan dilampirkan pada proposal sub-proyek yang akan ditinjau oleh Petugas 

E&S Taman Nasional dan/atau KLHK.  

FORM A: Checklist Perlindungan Konsep Proyek  

Resor: 

 

Kabupaten: 

 

Lokasi – melampirkan sketsa peta 

(tandai ) 

 YA  TIDAK 

Desa: Referensi Landmark (terperinci): 

JENIS pekerjaan/kegiatan (Tandai ) 

 Patroli  Perbaikan fasilitas publik 

 Reboisasi 
 Penangkapan dan 
translokasi satwa liar 

 Terletak di dekat situs budaya penting 

 Terletak di dalam Taman Nasional  Terletak di dalam atau di dekat situs habitat alami 

Penjelasan singkat pekerjaan/kegiatan: (seperti, luas wilayah, kebutuhan/tujuan pekerjaan, usulan pekerjaan 
[daftar/penjabaran kegiatan], jumlah desa [perkiraan populasi] untuk mendapat manfaat): 

 

Checklist Ya Tidak Penjelasan/Komentar 

1. Apakah pekerjaan tersebut 
mengharuskan kepala keluarga 
memindahkan strukturnya (termasuk 
rumah dan tanah pertanian? 

   

2. Apakah pekerjaan tersebut terletak di 
atau dekat kawasan/warisan budaya? 

   

3. Apakah pekerjaan tersebut terletak di 
dekat atau di Zona Inti Taman Nasional, 
Zona Hutan? 

   

4. Apakah pekerjaan tersebut 
membutuhkan infrastruktur bangunan 
BARU yang akan dibangun? 

   

5. Apakah pekerjaan tersebut berpotensi 
memperkenalkan tanaman invasif dan/ 
atau spesies hewan ke area tersebut? 

   

6. Apakah pekerjaan tersebut berlokasi di 
dekat sungai, aliran atau jalur air? 

   

7. Berdasarkan inspeksi secara visual 
atau literatur yang ada, adakah 
ketidakstabilan pada bidang geologi 
atau tanah? 

   

8. Apakah ada pekerjaan yang 
membutuhkan penggunaan bahan 
kimia beracun? 

   

9. Apakah limbah berbahaya seperti 
asbes telah digunakan dalam 
konstruksi, perbaikan atau 
pemeliharaan bangunan? 
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10. Informasi lainnya: peta, masalah atau dampak tambahan dll. harus dijelaskan pada lembar terlampir: 
Daftar lampiran 
 

Distribusi Formulir Penyaringan Awal ESMF: 

Didistribusikan 
kepada 

Ya Tidak Tanggal 

WCS 
   

WWF 
   

YABI 
   

Taman Nasional 
   

KLHK 
   

Lainnya (sebutkan) 
   

Formulir Penyaringan Awal ESMF dikompilasi oleh: 

Nama: Jabatan: 

TTD: Tanggal: 

Formulir Penyaringan Awal ESMF diverifikasi oleh: 

Nama: Jabatan: 

Tanda tangan: Tanggal: 

Lampiran  
(Untuk peta, sketsa, informasi lain, masalah, dampak potensial, dll. sebagaimana disebutkan dalam butir 10 di 
atas) 

 

Seperti yang dipersyaratkan dalam 
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FORM B: Formulir Penyaringan Pembebasan Lahan & Pemukiman Kembali untuk Resor 

Resor: 

 

Kabupaten: 

 

Lokasi – melampirkan sketsa 
peta 

(Tandai ) 

 YA  TIDAK 

Desa: Referensi Landmark (terperinci): 

JENIS pekerjaan/kegiatan (Tandai ) 

 Relokasi pemukiman perambahan dari kawasan 
hutan 

 relokasi kebun/tanaman dari kawasan hutan 

Penjelasan singkat pekerjaan/kegiatan: (seperti, luas wilayah, kebutuhan/tujuan pekerjaan, usulan pekerjaan 
[daftar/penjabaran kegiatan], jumlah desa [perkiraan populasi] untuk mendapat manfaat): 

 

PENYARINGAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI 

Pertanyaan Ya Tidak Penjelasan/ 
Komentar 

1. Apakah pembebasan lahan cenderung diperlukan?    

2. Apakah lokasi untuk pembebasan lahan diketahui?    

3. Apakah status kepemilikan dan penggunaan lahan saat ini diketahui? 
   

4. Apakah izin akan diperlukan untuk mengakses situs sub-proyek?    

5. Apakah ada pihak yang tidak berhak tinggal atau mencari nafkah di 
lokasi atau di dalam taman nasional yang akan diperbaiki? 

   

6. Apakah akan ada pihak yang kehilangan tempat tinggalnya?    

7. Apakah ada pihak yang akan kehilangan akses ke fasilitas, layanan, 
atau sumber daya alam? 

   

8. Apakah kegiatan sosial atau ekonomi akan terpengaruh oleh 
perubahan berkaitan dengan penggunaan lahan? 

   

9. Jika dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela diprediksi, 
maka:  

   

a) Apakah koordinasi antara lembaga pemerintah diperlukan untuk 
menangani pembebasan lahan? 

   

b) Apakah jumlah staf ahli memadai di Badan Pelaksana untuk 
perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali? 

   

c) Apakah pelatihan dan intervensi pengembangan kapasitas 
diperlukan sebelum perencanaan dan pelaksanaan pemukiman 
kembali? 

   

INFORMASI MENGENAI PIHAK TERDAMPAK 

Apakah jumlah perkiraan tersedia untuk jumlah kepala keluarga yang akan terdampak oleh sub proyek? 
  [   ]  Ya         [   ] Tidak 

Jika ya, berapa perkiraan jumlah kepala keluarga tersebut? 

Apakah ada kepala keluarga yang rentan? seperti kepala keluarga yang (i) dikepalai oleh wanita yang bercerai 
atau janda dengan tanggungan dan penghasilan rendah; (ii) termasuk orang cacat atau tidak valid; (iii) termasuk 
orang yang berada di bawah indikator kemiskinan, atau tidak memiliki tanah; dan/atau, (iv) lansia tanpa sarana 
dukungan.      

             [   ]  Ya          [   ] Tidak 
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Jika ya, berapa perkiraan jumlah kepala keluarga tersebut? 

Jika ya, beri penjelasan keadaan kepala keluarga tersebut secara singkat: 
 

Apakah ada kepala keluarga dari kelompok etnis minoritas?                                  [   ] Ya                [   ] Tidak 

Jika ya, beri penjelasan keadaan kepala keluarga tersebut secara singkat: 
 
 

KATEGORISASI PROYEK UNTUK DAMPAK PEMUKIMAN KEMBALI 

Berdasarkan definisi dampak dalam Manual Operasi Lingkungan dan Sosial, apa kategorinya? 

[   ] KATEGORI A – dampak pemukiman kembali yang signifikan, tidak memenuhi persyaratan untuk 
pendanaan dibawah Proyek IPZ 

[      ]  KATEGORI B – dampak pemukiman kembali yang marginal atau tidak signifikan, diperlukannya ARAP  

[       ]  KATEGORI C – dampak pemukiman kembali yang kecil atau tidak ada, tidak diperlukan pemukiman 
kembali, spesifikasi mitigasi dampak sosial secara umum akan berlaku 

Didistribusikan kepada Ya Tidak Tanggal 

WCS 
   

WWF 
   

YABI 
   

Taman Nasional 
   

KLHK 
   

Lainnya (sebutkan) 
   

    

Formulir Penyaringan Pembebasan Lahan & Pemukiman Kembali dikompilasi oleh: 

Nama: Jabatan: 

Tanda tangan: Tanggal: 

Formulir Penyaringan Pembebasan Lahan & Pemukiman Kembali diverifikasi oleh: 

Nama: Jabatan: 

Tanda tangan: Tanggal: 
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Lampiran A6.Tabel Pemantauan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) (Matriks Dampak dan Rencana Mitigasi, dari ESMP) 
 

 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC/Performance Standards 

PS. 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial 

Membuka akses baru untuk 
pemburu liar melalui jalur & 
rute patroli baru. 

Mengintensifkan dan 
meningkatkan operasi 
Patroli berbasis SMART, 
termasuk finalisasi 
Prosedur Operasi Standar 
(SOP) yang meliputi: 

 penggunaan jalur dan 
membatasi pembuatan 
rute baru; 

 aspek konstruksi dan 
pengelolaan kamp; 

 aturan dan sistem untuk 
memastikan kerahasiaan 
data; 

 fleksibilitas dalam hal 
revisi prosedur untuk 
mengatasi dampak di 
masa depan atau dampak 
tidak terduga; 

 Penyediaan pelatihan 
tentang SOP. 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

Mengatur sistem dan kapasitas 
SMART-RBM  

Staf Proyek (WCS, YABI, 
WWF) dengan personil 
TNBBS  

Tanggung jawab khusus akan 
ditetapkan oleh Koordinator 
Proyek. 

Tahun ke-1 – 6; SOP di 
tahun ke-1; pelatihan setiap 
tahunnya 

SOP dikembangkan dan 
diimplementasikan; 
catatan/rekaman pelatihan; 
Evaluasi efektivitas patroli. 

Prosedur Operasi Standar 
Patroli (SOP) di TNBBS sudah 
ada dan telah 
didokumentasikan, tetapi poin-
poin yang mengatur 
pembukaan jalur patroli baru, 
risiko dan mitigasi belum 
dimasukkan dalam SOP 
Patroli. 

Meski begitu, kegiatan patroli 
selalu mengikuti garis yang ada 
(baik aktivitas satwa liar dan 
jalur ilegal) agar tidak 
membuka rute patroli baru. 

Kegiatan yang akan dilakukan 
di masa depan adalah: 

 Merevisi patroli SOP 
TNBBS 

 Identifikasi rute ilegal yang 
baru. 

Kegiatan kamp sementara 
menyebabkan kerusakan, 
mis. sampah, penggunaan 
kayu untuk api dan 
konstruksi perkemahan dll. 

Patroli SOP TNBBS juga tidak 
memasukkan poin-poin yang 
mengatur di kamp sementara 
untuk patroli dan survei. 

Sejauh ini, kegiatan patroli 
dilakukan dengan 
menggunakan kamp sementara 
bekas atau kamp mantan 
pemburu. 

Bahan kamp menggunakan 
bahan lama yang masih bisa 
digunakan. Setelah 
menggunakan kamp 
sementara, pembersihan 
dilakukan dan membawa 
baterai bekas. 

Kegiatan yang akan dilakukan 
adalah: 

 Merevisi SOP TNBBS; 

 Memetakan lokasi kamp 
yang ada dan 
memberikannya kepada 
semua tim survei dan tim 
patroli; 

 Mendesain kamp yang 
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

ideal yang dapat 
meminimalkan 
penggunaan kayu 

Data temuan patroli dapat 
disalahgunakan untuk 
kegiatan yang merusak 
(perambahan/perburuan/ 
penebangan) 

 Mengatur sistem dan kapasitas 
SMART-RBM 

 Patroli RPU dalam IPZ 

TNBBS dan mitra telah 
menyetujui SOP dan 
menerapkan aliran pengelolaan 
data. 

Operator yang juga manajer 
data ditunjuk oleh TNBBS. 

Meskipun demikian, penerapan 
SOP masih perlu ditingkatkan. 

Di masa depan kegiatan yang 
akan dilakukan adalah: 

 Memantau penerapan 
SOP manajemen data di 
TNBBS dan mitra 

 Pelatihan semua pihak 
terkait dengan SOP 
manajemen data untuk 
meningkatkan kualitas 
dalam pengelolaan dan 
penerapan SOP 

Patroli yang berhasil akan 
mengurangi perburuan liar 
dan meningkatkan populasi 
satwa liar dan berpotensi 
meningkatnya risiko konflik 
manusia-satwa liar, 
(menyebabkan kerusakan 
pada tanaman dan kematian 
atau cedera pada 
ternak/satwa liar/manusia). 

Program kesadaran 
dengan menargetkan 
masyarakat lokal; 
Memanfaatkan dan 
memperluas penggunaan 
sistem, informasi, dan 
mekanisme yang ada untuk 
melaporkan dan 
menanggapi konflik 
manusia-satwa liar, 
termasuk: 

 meningkatkan 
penyebaran luasan 
informasi tentang proses 
tanggapan; 

 Memperkuat dan 
memperluas sistem/ tim 
cepat tanggap. 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

 Mendukung Taman Nasional 
untuk merencanakan dan 
mengoperasionalkan IPZ. 

 Patroli RPU di IPZ 

Staf proyek di bawah 
Koordinator Komunikasi dan 
Mata Pencaharian PCU. 

Tanggung jawab khusus akan 
ditetapkan oleh Koordinator 
Proyek. 

Tahun ke-1 – 6  Catatan/rekaman dan 
materi peningkatan 
kesadaran; 

 Catatan/rekaman konflik 
(data dan analisis– awal vs 
hasil pemantauan rutin); 

 Hasil survei KAP; Catatan 
/rekamanpelatihan RRT. 

Beberapa kegiatan yang telah 
dilakukan untuk meminimalkan 
risiko ini adalah: 

 Pemasangan GPS Collar 
pada gajah untuk 
memantau pergerakan 
kelompok gajah dan 
kemungkinan konflik (dana 
pendamping); 

 Tim pemantau konflik telah 
dibentuk dan jadwal patroli 
dikoordinasikan oleh 
TNBBS. 

 Pelatihan bagi masyarakat 
untuk menangani konflik 
gajah. 

Kegiatan di dalam proyek yang 
memungkinkan (tergantung 
pada desain dan persetujuan 
kerangka log baru dan rencana 
kerja proyek) dapat berupa: 

 Memantau dan 
mengevaluasi efektivitas 
penanganan konflik 
manusia gajah, dan 
kesadaran terhadap 
masyarakat sasaran. 

 Menentukan langkah-
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

langkah yang perlu 
dilakukan. Catatan: Jika 
ancaman dan kegiatan 
terkait konflik Manusia-
Satwa tidak dimasukkan 
dalam rencana kerja 
proyek baru karena lingkup 
lain, maka tindakan 
mitigasi yang disebutkan di 
atas akan ditahan kecuali 
jika mitra proyek 
menemukan dana 
pendamping. 

Melakukan tinjauan 
terhadap opsi untuk 
tindakan alternatif dan 
komplementer termasuk 
melobi atau menetapkan 
peraturan lokal yang 
memberi insentif kepada 
masyarakat lokal untuk 
menangani kehadiran 
satwa liar dengan cara 
yang positif (misalnya, 
meniru peraturan 
kabupaten lainnya untuk 
memberikan kompensasi 
kehilangan, jika perlu). 

Kegiatan tambahan 
(ESMP), kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
sumber daya, kapasitas dan 
ketersediaan yang ada baik 
contoh lokal dan 
internasional. 

 Patroli RPU di IPZ 

 

Anggaran indikatif $ 30.000 

Staf Proyek (WCS, YABI, 
WWF) 

 

Tanggung jawab khusus akan 
ditetapkan oleh Koordinator 
Proyek. 

Tahun ke-1 – 2 (tinjauan); 
Tahun ke-2 – 5 
(menerapkan inisiatif) 

Laporan dari tinjauan; 
Rekomendasi tinjauan akan 
dilaksanakan sebagai tindak 
lanjut kegiatan dalam 
rencana kerja tahunan 
berikutnya. 

Terdapat Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 48 tahun 2008 
yang mengatur pedoman untuk 
menangani konflik manusia dan 
hewan, termasuk mengatur 
kompensasi. 

 

Dala pelaksanaannya masih 
menghadapi banyak kendala. 
Perlu koordinasi dan diskusi 
dengan pihak terkait untuk 
membahas pengelolaan lebih 
lanjut termasuk solusi yang 
tepat. 

Peningkatan kehadiran 
spesies hama yang lebih 
terlindungi seperti babi 
hutan. 

Melibatkan personel TN 
dan masyarakat untuk 
memberikan pendidikan 
dan mengembangkan 
solusi jika spesies ini 
mengganggu. 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

 Mendukung Taman Nasional 
untuk merencanakan dan 
mengoperasionalkan IPZ 

 Desain dan rencana 
pengelolaan IMZ, dana melalui 
WWF 

Staf Proyek (WCS, YABI, 
WWF) dengan personil 
TNBBS  

 

Tahun ke-2 – 6 Data pemantauan satwa liar 
digunakan untuk rencana 
pengelolaan; Rencana 
pengelolaan IMZ mencakup 
tindakan terhadap 
catatan/rekaman pelatihan 
spesies hama. 

Pemantauan data hanya 
tersedia untuk 3 spesies utama 
(harimau, badak, gajah), dan 
belum untuk hewan lain yang 
telah menjadi hama seperti 
babi hutan dan monyet. 

 

Bekerja dengan spesies hama 
dalam program masyarakat, 
saat ini berada di luar cakupan 
proyek ini. 

 

Kami akan memantau topik dan 
memutuskan tentang kegiatan 
yang diperlukan dalam output 
mata pencaharian sesuai 
kebutuhan dan melaporkannya 
dalam tabel ini 

Potensi memindahkan 
harimau atau badak, 
menanggung risiko cedera 
orang/hewan atau 

Mengadopsi dan 
menyebarkan luaskan SOP 
berdasarkan praktik baik 
dari konteks lain. 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada, tersedianya bahan 

 Strategi untuk 
mengkonsolidasikan dan 
membiakkan Badak di BBS 

 Desain dan rencana 

Staf Proyek (tigers – WCS; 
rhinos - YABI) 

Tahun ke-2 – 6 Tersedia dan terlaksananya 
SOP; rekaman pelatihan. 

Prosedur Operasi Standar 
(SOP) untuk memindahkan 
badak sumatera di Kalimantan 
telah disetujui oleh Dirjen 
KSDAE, Kementerian 
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

kematian/masalah hewan. referensi. pengelolaan IMZ, dana melalui 
WWF 

Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, diterapkan di Kutai 
Barat, Kalimantan Timur. 

Kegiatan yang akan dilakukan 
adalah adaptasi dan 
penyebaran SOP yang ada 
untuk disesuaikan dengan 
kondisi di dalam TNBBS serta 
pelatihan terperinci akan 
dilakukan kepada Tim yang 
akan dilibatkan. 

Berikan pelatihan untuk 
pihak terkait. Menyertakan 
sumber daya untuk 
pemindahan dan cadangan 
untuk tanggap darurat 
dalam anggaran proyek. 

Tim TNBBS dan para mitra 
akan mengunjungi Kutai Barat 
untuk belajar dari pengalaman 
proses pemindahan di Kutai 
Barat. 

Patroli dan penegakan 
hukum menyebabkan 
persepsi penegakan hukum 
yang tidak adil, memicu 
kecemburuan dan 
ketegangan sosial di antara 
masyarakat, dan antara 
masyarakat dengan petugas. 

Merancang dan 
memberikan strategi 
komunikasi multi-metode 
yang proaktif dengan 
pesan, metode, dan materi 
yang disesuaikan tentang: 
hukum, patroli, kegiatan 
proyek, perubahan yang 
harus diantisipasi dalam 
penegakan hukum, peran 
konservasi masyarakat. 

Kegiatan tambahan 
(ESMP), kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
sumber daya, kapasitas dan 
ketersediaan yang ada baik 
contoh lokal dan 
internasional. 

Sebagai kegiatan tambahan 
atau perluasan aktivitas 
(untuk ESMP), sumber daya 
tambahan mungkin 
diperlukan untuk penelitian 
tindakan pelengkap untuk 
mengembangkan, 
memberikan dan menilai/ 
menyesuaikan kegiatan 
perubahan perilaku sosial 
yang disesuaikan di bawah 
strategi komunikasi. 

 Mensosialisasikan komponen 
IPZ dari rencana pengelolaan 
TN kepada pemangku 
kepentingan lokal, dengan 
pembaruan kemajuan 

 Melaksanakan program 
penjangkauan untuk melibatkan 
perambah dan tokoh 
masyarakat dalam diskusi 
tentang perambahan dan 
membangun kesadaran akan 
alasan ekologis dan ekonomi 
untuk Taman Nasional. 

 

$ 30.000 untuk Desain strategi dan 
material berbasis penelitian; dan $ 
45.000 untuk produksi material. 

Staf proyek di bawah 
Koordinator komunikasi dan 
Mata Pencaharian PCU; 
WWF, YABI (fasilitator mata 
pencaharian desa). 

Tahun ke- 2 
(mengembangkan strategi); 
Tahun ke-2 – 6 
penyampaian/ penggunaan 
metode yang lebih luas; 
Baseline KAP dan survei 
ulang untuk pemantauan 
Tahun ke-3 dan ke-5 atau 
pertengahan jalan dan akhir 
proyek. 

 Strategi 
didokumentasikan; 

 Tersedianya material; 

 Rekaman pelatihan 
(menargetkan orang-orang 
di garis depan); 

 Hasil KAP dan analisis 
terarah (laporan evaluasi) 
tentang efektivitas 
komunikasi dalam 
mengubah KAP/perilaku 
kelompok sasaran. 

Survei tentang Pengetahuan, 
Sikap dan Praktek, dan 
persiapan strategi komunikasi 
yang telah dilakukan. 

 

Program dengan masyarakat 
dan pengembangan pesan-
pesan utama sedang 
dikembangkan dan akan mulai 
diimplementasikan pada 
periode berikutnya. 

 

Kegiatan yang akan dilakukan 
adalah menerapkan program 
komunikasi yang lebih efektif di 
masyarakat dengan mengacu 
pada strategi komunikasi yang 
telah disiapkan. 

Menyediakan fasilitator 
masyarakat jangka panjang 
dan program pendukung 
untuk mata pencaharian 
alternatif (termasuk 
mengembangkan 
Kesepakatan Konservasi 
Masyarakat dan 
memfasilitasi proses lain 
untuk mengatasi kebutuhan 
masyarakat perihal 
konservasi TNBBS); 
memastikan fasilitator 
dilatih untuk komunikasi 
yang efektif dan masalah 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

 Mengembangkan strategi 
tingkat resor untuk keterlibatan 
masyarakat 

 Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat 

 Kerangka kerja politik untuk 
konservasi spesies dan habitat 
ditingkatkan, pembiayaan 
berkelanjutan dan praktik-
praktik yang baik ditingkatkan 
secara nasional dan 
internasional 

Staf proyek (WWF, YABI) 
khususnya Koordinator 
Matapencaharian. 

Tahun ke-1 fasilitator 
direkrut 

Tahun ke-2 – 6 dilatih dan 
ditempatkan di desa-desa. 

 Rekaman pelatihan 
fasilitator; 

 Rencana dan evaluasi 
kerja fasilitator; 

 Rekaman kegiatan desa 
(notulensi rapat, foto, dll.); 

 CCA. 

Fasilitator yang bekerja di 
desa-desa sasaran telah 
ditempatkan. 

 

Sebelumnya, mereka telah 
dilatih dengan fasilitasi dan 
metodologi penilaian mata 
pencaharian berkelanjutan. 

Sebuah rencana untuk 
kegiatan fasilitasi telah 
disiapkan di 10 desa sasaran. 
Proses penilaian partisipatif 
sedang dilakukan di desa-desa 
sasaran untuk 
mengembangkan program-
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

pengelolaan. program pembangunan 
ekonomi masa depan di desa. 

Mekanisme penanganan 
keluhan dibentuk dan 
dikomunikasikan kepada 
audiens sasaran. 

Kegiatan tambahan 
(ESMP); Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

Berkaitan dengan semua kegiatan. Koordinator Proyek, PMU Tahun ke-1 – 6  Dokumentasi mekanisme 
dan materi penjangkauan; 

 Rekaman pelatihan; 

 Log pengaduan 

Mekanisme penanganan 
keluhan belum berkembang 
dengan masyarakat. 
Mekanisme ini akan 
dikembangkan selama proses 
fasilitasi Perjanjian Konservasi 
Desa. 

PS.2: Kondisi Pekerja dan Lingkungan Kerja & PS.4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat 

Kondisi kerja yang tidak 
tepat dari personil kerja 
lepas dan tidak tetap. 

Memastikan persyaratan 
kontrak kerja yang sesuai, 
termasuk penyediaan 
informasi dan pelatihan. 

Kegiatan/fungsi proyek; 
Kelayakan dikonfirmasi 
berdasarkan praktik dan 
contoh yang ada. 

 Mengatur sistem dan kapasitas 
SMART-RBM 

 Mendukung TN untuk 
mengembangkan strategi 
pengelolaan TN, rencana kerja 
tahunan untuk setiap resor, dan 
mendukung mengalokasikan 
sumber daya TN  

Staf proyek (WCS) dan 
TNBBS. 

YABI, WWF, WCS Bagian 
SDM 

Tahun ke-1 – 6 Kontrak kerja Akan dibahas dengan semua 
mitra dan memastikan bahwa 
kondisi kontrak staf sesuai 
dengan standar kelayakan dan 
peraturan kerja di Indonesia. 

Mengembangkan SOP 
untuk kegiatan patroli, 
termasuk penyediaan Alat 
Pelindung Diri (APD) untuk 
pekerja lepas dan informal. 

Kegiatan/fungsi proyek; 
Kelayakan dikonfirmasi 
berdasarkan praktik dan 
contoh yang ada. 

 

Sumber daya tambahan 
(ESMP) mungkin diperlukan 
untuk mendukung 
penyediaan APD sampai 
dianggarkan oleh 
Pemerintah 
Indonesia/TNBBS. 

 Mengatur sistem dan kapasitas 
SMART-RBM 

 Mendukung TN untuk 
mengembangkan strategi 
pengelolaan TN, rencana kerja 
tahunan untuk setiap resor, dan 
mendukung mengalokasikan 
sumber daya TN 

Anggaran Indikatif $ 9.000 

Tahun ke-2  Rekaman pelatihan; 

 Bukti APD; 

 APD didalam biaya 
tahunan TNBBS. 

Beberapa kegiatan akan 
dilakukan pada periode 
berikutnya: 

 Mengidentifikasi risiko dan 
mengembangkan rencana 
kesehatan dan 
keselamatan kerja tentang 
patroli. 

 Penyediaan Alat Pelindung 
Diri (APD) diperlukan 
sesuai dengan risiko yang 
mungkin terjadi. 

 Memasukkan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja 
(K3) dan APD dalam SOP 
Patroli. 

PS.5: Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa 
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

Patroli dan penegakan 
hukum menyebabkan 
kurangnya/ hilangnya mata 
pencaharian karena 
masyarakat tidak dapat 
memanfaatkan lahan, hasil 
hutan, dan satwa liar di 
dalam TNBBS. 

Mengembangkan Proyek 
Rencana Aksi Pemukiman 
Kembali/ Resettlement 
Action Plan (RAP), 
berdasarkan data lokal dan 
populasi spesifik, 
keterlibatan dengan 
pemerintah untuk 
memperkuat PPTKH atau 
komite dan pedoman 
terkait lainnya untuk skema 
kehutanan sosial dan 
penanganan perpindahan 
ekonomi dan fisik. 

Sebagai kegiatan tambahan 
atau perluasan (untuk 
ESMP), sumber daya 
tambahan mungkin 
diperlukan untuk 
mendukung pengumpulan 
data, perencanaan dan 
dokumentasi RAP. 
Kelayakan dikonfirmasi 
berdasarkan ketersediaan 
sumber daya, contoh yang 
relevan, dan keterlibatan 
sebelumnya dengan para 
pemangku kepentingan 
tentang topik ini. 

Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat 

Anggaran indikatif $ 30.000 

Staf proyek (WWF) 
khususnya Koordinator 
Proyek dan Koordinator Mata 
Pencaharian. 

Tahun ke-2 (rencana 
dikembangkan) 

Tahun ke-2 – 6 
(pelaksanaan) 

 Dokumen RAP, dengan 
data rujukan awal dan 
konsultasi masyarakat 
/FPIC; 

 Rekaman/notulensi 
pertemuan tentang/ 
dengan PPTKH provinsi; 

 Pedoman (draft atau final); 

 Bukti advokasi tentang 
penanganan pemukiman 
kembali); 

 Rekaman proses 
pemukiman kembali di 
wilayah proyek selama 
tahun 2019 (data 
pemantauan rumah tangga 
yang terkena dampak 
proyek per desa) 

Proses mempersiapkan 
program untuk rencana 
pembangunan ekonomi, 
lembaga desa, serta 
konservasi dan pemulihan 
ekosistem sedang berlangsung 
bersama masyarakat. 

Menyediakan fasilitator 
masyarakat jangka panjang 
dan program pendukung 
untuk mata pencaharian 
alternatif (termasuk 
mengembangkan 
Kesepakatan Konservasi 
Masyarakat dan 
memfasilitasi proses lain 
untuk mengatasi kebutuhan 
masyarakat perihal 
konservasi TNBBS); 
memastikan fasilitator 
dilatih untuk komunikasi 
yang efektif dan masalah 
pengelolaan. Juga 
termasuk advokasi dan 
dukungan kemitraan 
dengan pemerintah daerah 
dan koperasi masyarakat. 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

 Mensosialisasikan komponen 
IPZ dari rencana pengelolaan 
TN kepada pemangku 
kepentingan lokal, dengan 
pembaruan kemajuan. 

 Melaksanakan program 
penjangkauan untuk melibatkan 
perambah dan tokoh 
masyarakat dalam diskusi 
tentang perambahan dan 
membangun kesadaran akan 
alasan ekologis dan ekonomi 
untuk Taman Nasional. 

Tahun ke-1 fasilitator 
direkrut 

Tahun ke-2 – 6 dilatih dan 
ditempatkan di desa-desa. 

 Rekaman pelatihan 
fasilitator; 

 Rencana dan evaluasi 
kerja fasilitator; 

 Rekaman kegiatan desa 
(notulensi rapat, foto, dll.); 

 CCA. 

Sama dengan atas 

 

Fasilitator masyarakat telah 
ditempatkan di salah satu desa 
sasaran dan bertanggung 
jawab untuk bekerja dengan 1-
2 desa sasaran proyek. 

Mereka semua telah dilatih 
dengan teknik fasilitasi dan 
metodologi SLA (penilaian 
mata pencaharian 
berkelanjutan). 

 

Proses penilaian desa 
partisipatif sedang dilakukan 
untuk mengembangkan 
program pembangunan 
ekonomi di desa. 

Perubahan opsi mata 
pencaharian, termasuk 
peningkatan ekowisata dan 
strategi mata pencaharian 
beragam lainnya. 

Program mata pencaharian 
termasuk melakukan 
penilaian, mengembangkan 
instrumen, menyediakan 
program pelatihan (sekolah 
petani), penilaian 
kelayakan usaha kecil dan 
pelatihannya (beragam 
komoditas dan ekowisata). 
Program untuk 
memasukkan perhatian 
pada dampak tersier 
potensial dari kegiatan ini. 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

 Mengembangkan strategi 
tingkat resor untuk keterlibatan 
masyarakat 

 Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat. 

 Kerangka kerja politik untuk 
konservasi spesies dan habitat 
ditingkatkan, pembiayaan 
berkelanjutan dan praktik-
praktik yang baik ditingkatkan 
secara nasional dan 

Staf proyek (WWF) 
khususnya Koordinator 
Matapencaharian. 

  Laporan penilaian (hasil 
kelayakan komoditas dan 
ekowisata utama); 

 Rencana pelaksanaan 
program (secara rinci); 

 Materi dan rekaman 
pelatihan 

Penilaian partisipatif masih 
dilakukan untuk program mata 
pencaharian (termasuk 
ekowisata, sekolah lapangan 
petani, pengembangan unit 
bisnis, dan alternatif mata 
pencaharian). 
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

internasional. 

Analisis partisipatif sistem 
kuota dan LAC (Limit of 
Acceptable Changes) untuk 
menentukan titik-titik kritis 
komponen ekosistem, 
margasatwa, sosial, dan 
infrastruktur di destinasi 
wisata. 

 Mengembangkan strategi 
tingkat resor untuk keterlibatan 
masyarakat 

 Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat. 

 Kerangka kerja politik untuk 
konservasi spesies dan habitat 
ditingkatkan, pembiayaan 
berkelanjutan dan praktik-
praktik yang baik ditingkatkan 
secara nasional dan 
internasional. 

 Laporkan kelayakan 
pariwisata termasuk analisis 
LAC; rekaman pertemuan 
masyarakat dan pemerintah 
lokal 

Belum ada Batas Perubahan 
yang Dapat Diterima (Analisis 
Partisipatif Sistem Kuota) untuk 
kegiatan ekowisata di TNBBS. 
Penilaian yang sedang 
direncanakan saat ini dalam 
versi draft rencana kerja baru. 

Pendekatan wisata edukasi 
masyarakat melalui 
pengembangan materi dan 
sistem pemandu 
pengunjung, koordinasi 
dengan agen-agen tentang 
apa yang dilakukan dan 
tidak oleh wisatawan. 

 Mengembangkan strategi 
tingkat resor untuk keterlibatan 
masyarakat 

 Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat. 

 Kerangka kerja politik untuk 
konservasi spesies dan habitat 
ditingkatkan, pembiayaan 
berkelanjutan dan praktik-
praktik yang baik ditingkatkan 
secara nasional dan 
internasional. 

   Materi edukasi 
pengunjung; 

 Sistem pemandu; Materi 
promosi 

 Panduan turis (termasuk 
kode etik) 

 Laporan rencana 
pengelolaan pariwisata 

Kegiatan pengembangan 
ekowisata yang telah dilakukan 
adalah pembentukan kelompok 
ekowisata, pelatihan pemandu 
wisata, dan bantuan 
kelembagaan, serta pembuatan 
materi promosi. 

Untuk rencana kerja yang baru 
dikembangkan kami bertujuan 
untuk mengembangkan strategi 
ekowisata dan beberapa 
investasi dalam infrastruktur 
ekowisata (untuk didefinisikan 
dan disempurnakan). 

Ini mencakup proses 
perencanaan, paket wisata, 
dan pedoman dan tentu saja 
juga langkah-langkah mitigasi 
jika ada potensi bahwa 
pariwisata juga dapat 
menyebabkan efek negatif. 
Proses pemantauan untuk 
mengevaluasi semua tindakan 
yang disebutkan di atas 
direncanakan akan dibentuk 

Melibatkan sektor swasta 
dan mitra lainnya dalam 
akses pasar untuk 
mendukung 
pengembangan komoditas 
alternatif (penjangkauan 
untuk mengedukasi 
pembeli, dll.) 

Investasi dan tenaga kerja desa 
untuk skema bertujuan untuk 
menghargai kinerja dalam 
memantau batas-batas dan 
regenerasi dalam perambahan yang 
ditinggalkan. 

Staf proyek (WWF dan WCS) Tahun ke-2 – 6  Rekaman pertemuan 
/workshop dengan sektor 
swasta 

Untuk komoditas kopi dan 
kakao, diskusi intensif dengan 
sektor swasta telah dilakukan 
untuk akses pasar, 
pembentukan petani, dan 
dukungan untuk konservasi. 

Pemindahan fisik, 
kehilangan tempat tinggal 
(rumah) di dalam kawasan 

Seperti di atas (RAP, 
advokasi dan dukungan 
kemitraan dengan 

Sebagai kegiatan tambahan 
atau perluasan (untuk 
ESMP), sumber daya 

Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat. 

Staf proyek (WWF) 
Koordinator Proyek  

Tahun ke-2 (rencana 
dikembangkan) 

Tahun ke-2 – 6 

 Dokumen RAP, dengan 
data rujukan awal dan 
konsultasi masyarakat 

Kegiatan data dasar tentang 
pihak yang berada di TNBBS 
akan dilakukan oleh Tim di 
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

taman nasional dan daerah 
penyangga. 

pemerintah daerah dan 
koperasi masyarakat, 
fasilitator masyarakat 
jangka panjang, dan 
program mata 
pencaharian). 

tambahan mungkin 
diperlukan untuk 
mendukung pengumpulan 
data, perencanaan dan 
dokumentasi RAP, dan 
pengawasan/perhatian 
untuk pelaksanaan 
pemukiman kembali secara 
fisik (hasil pemantauan 
membutuhkan sumber daya 
tambahan. 

 

Anggaran indikatif $ 30.000; 

 

Pengumpulan data RAP $12.000; 

Keterlibatan ekstra pada pemerintah 
dalam pemukiman kembali $ 12.000 

(pelaksanaan) /FPIC; 

 Rekaman/notulensi 
pertemuan tentang/ 
dengan PPTKH provinsi; 

 Pedoman (draft atau final); 

 Bukti advokasi tentang 
penanganan pemukiman 
kembali); 

 Rekaman proses 
pemukiman kembali di 
wilayah proyek selama 
tahun 2019 (data 
pemantauan rumah tangga 
yang terkena dampak 
proyek per desa) 

Desa yang didukung oleh Tim 
pemerintah daerah dan 
TNBBS. 

Hasil dari data ini akan 
digunakan untuk melakukan 
konsultasi untuk menemukan 
solusi terbaik. 

 

Tidak ada dokumen RAP yang 
tersedia. Pengembangan telah 
direncanakan dalam versi draft 
rencana kerja dan rencana 
anggaran baru (akan diajukan 
pada awal 2019). 

Perlakuan kepada 
masyarakat yang terkena 
dampak proyek yang tidak 
adil menyebabkan 
kecemburuan sosial dan 
memicu konflik di antara 
masyarakat, dan antara 
masyarakat dan petugas. 

Seperti di atas (Merancang 
dan memberikan strategi 
komunikasi multi-metode 
yang proaktif dengan 
pesan, metode, dan materi 
khusus tentang: undang-
undang, patroli, kegiatan 
proyek, perubahan yang 
harus diantisipasi dalam 
penegakan hukum, peran 
konservasi masyarakat). 

Kegiatan tambahan 
(ESMP), kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
sumber daya yang ada, 
kapasitas dan ketersediaan 
contoh lokal dan 
internasional. 

 Mensosialisasikan komponen 
IPZ dari rencana pengelolaan 
TN kepada pemangku 
kepentingan lokal, dengan 
pembaruan kemajuan. 

 Melaksanakan program 
penjangkauan untuk melibatkan 
perambah dan tokoh 
masyarakat dalam diskusi 
tentang perambahan dan 
membangun kesadaran akan 
alasan ekologis dan ekonomi 
untuk Taman Nasional. 

Anggaran indikatif $ 30.000 untuk 
desain strategi dan materi 
berdasarkan penelitian; dan $ 
45.000 untuk produksi materi) 

Staf proyek dibawah Manajer 
Komunikasi PMU dan WWF 
(fasilitator mata pencaharian 
desa). 

Tahun ke- 2 
(mengembangkan strategi); 
Tahun ke-2 – 6 
Memberikan/ menggunakan 
metode yang lebih luas;  

Tahun ke-3 dan ke-5 
memonitor KAP. 

 Strategi didokumentasikan 
dan dilaksanakan; 
tersedianya materi; 

 Rekaman pelatihan 
(menargetkan orang-orang 
garis depan); 

 Hasil survei KAP dan 
analisis terarah pada 
metode komunikasi efektif 
dalam mengubah KAP/ 
perilaku kelompok 
sasaran; 

 Log Keluhan. 

Strategi komunikasi baru saja 
dikembangkan, termasuk 
penyebaran implementasi 
patroli di TNBBS kepada 
masyarakat 

Revisi dan penerapan strategi 
akan terjadi pada 2019 dan 
sedang berlangsung. 

Akses yang berkurang atau 
hilang ke wilayah yang 
digunakan untuk tujuan 
sosial/ budaya (nilai-nilai 
non-ekonomi). 

Sebagai bagian dari RAP, 
pengumpulan data dan 
konsultasi untuk 
memasukkan investigasi 
nilai-nilai sosial dan budaya 
yang mungkin terpengaruh 
untuk masyarakat terkena 
dampak termasuk 
Masyarakat Adat. Opsi 
akses yang terkontrol 
(termasuk memberikan 
informasi tentang opsi yang 
sudah ada dalam undang-
undang) dan langkah-
langkah lain yang akan 
disepakati dengan 
masyarakat terkena 
dampak dan  
didokumentasikan dalam 

Seperti diatas; Kegiatan 
tambahan (ESMP); 
kelayakan dikonfirmasi. 

Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat. 

 

Anggaran RAP indikatif $ 30.000; 
tambahan 

Pengumpulan data $ 12.000; dan 
tambahan keterlibatan pemerintah $ 
12.000) 

Staf proyek (WWF) Tahun ke-2 Dokumentasi konsultasi dan 
kesepakatan masyarakat 
adat; Materi yang termasuk 
dalam RAP dan masyarakat 
adat pada bagian CCA jika 
diperlukan. 

Pemahaman dasar tentang 
masyarakat adat yang terkena 
dampak kegiatan proyek kami 
tersedia melalui lokakarya dan 
survei (mengikuti prinsip 
Padiatapa). 

 

RAP tidak tersedia dan belum 
direncanakan dalam rencana 
kerja dan rencana anggaran 
saat ini. Namun telah 
dimasukkan ke dalam versi 
konsep baru yang akan 
diajukan awal 2019. 
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

RAP. 

PS.6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan 

Kegiatan reboisasi dapat 
memperkenalkan atau 
meningkatkan penyebaran 
spesies tanaman invasif 
(mantangan / Merremia sp 
dan pakisan/ Ceratoptoris 
sp). 

Mengembangkan prosedur 
dan pelatihan untuk semua 
pihak terkait. Aspek-aspek 
tertentu untuk mencakup: 
konfirmasi daftar spesies 
yang dapat diterima, 
melakukan perawatan 
dalam penggunaan 
Spesies Pohon Multiguna, 
dan memberikan perhatian 
pada sumber bibit, karena 
ini dapat secara tidak 
sengaja memperkenalkan 
spesies invasif. 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

 

 

 Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat 

 Peningkatan kapasitas dan 
penyelarasan kebijakan 

Staf proyek (WCS dan WWF) 
bersama TNBBS. 

Tahun ke-2 – 6  Daftar spesies; 

 Dokumentasi prosedur; 

 Bukti pemesanan/ 
perjanjian pemasok yang 
menyatakan sumber lokal; 

 Dokumentasi pelatihan; 

 Foto-foto kegiatan 
lapangan. 

Prosedur Operasi Standar 
(SOP) belum dikembangkan. 
Tindakan tersebut akan 
memasukkan pengadaan benih 
untuk menghindari 
perkembangan spesies invasif 
yang tidak disengaja. 

Keterlibatan personil 
masyarakat dan taman 
nasional dalam 'kampanye' 
lokal untuk menghilangkan 
kelompok spesies invasif 
juga direncanakan sebagai 
tindakan sesekali. 

Sama dengan atas. Hingga semester ini, belum ada 
perencanaan untuk menangani 
spesies invasif secara 
partisipatif dengan masyarakat. 
Juga melatih cara menangani 
spesies invasif ke komunitas 
lokal. 

Kegiatan restorasi yang 
berhasil akan meningkatkan 
populasi satwa liar yang 
dapat menimbulkan risiko 
meningkatnya konflik antara 
manusia dan satwa liar. 

Seperti di atas (program 
kesadaran, memperluas 
penyebaran bahan dan 
prosedur yang ada, 
mendukung sistem/ tim 
cepat tanggap). 
Tergantung jika konflik 
dengan Harimau atau 
Gajah, menerapkan 
tindakan mitigasi tertentu; 
menggunakan pelajaran 
yang diambil dari proyek 
lain di Sumatra; 
memperbaharui dokumen 
ini secara teratur 

Kegiatan proyek; Kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
praktik dan contoh yang 
ada. 

 

Desain dan rencana manajemen 
IMZ, dana melalui WWF 

Rekaman dan materi 
peningkatan kesadaran; 

Rekaman konflik (data dan 
analisis); 

Hasil survei KAP; Rekaman 
pelatihan RRT. 

Mitigasi Konflik Manusia-Satwa 
Liar saat ini tidak terwakili 
dengan baik dalam rencana 
kerja dan rencana anggaran. 

 

Mitra proyek saat ini 
menggunakan dana kecil 
lainnya untuk secara khusus 
berinvestasi dalam kegiatan 
kecil (seperti collar GPS untuk 
mendapatkan data yang lebih 
baik tentang pergerakan) untuk 
mengatasi Konflik Manusia-
Gajah di wilayah ini. 

Mitra proyek saat ini sedang 
mendiskusikan untuk 
memasukkan beberapa 
langkah mitigasi ke dalam 
rencana kerja dan anggaran 
baru yang akan diserahkan 
awal 2019. 

PS. 7: Masyarakat Adat 

Wilayah dampak proyek 
dapat mempengaruhi 
kepentingan historis, 
ekonomi, dan budaya 

Memastikan konsultasi dan 
pelaksanaan kegiatan 
berjalan konsisten dengan 
FPIC khususnya di Penal 

Kegiatan tambahan 
(ESMP), kelayakan 
dikonfirmasi berdasarkan 
sumber daya yang ada, 

 Mendukung Taman Nasional 
untuk merencanakan dan 
mengoperasionalkan IPZ. 

 Mengembangkan strategi 

Staf proyek dibawah Manajer 
Komunikasi PMU dan 
Koordinator Mata 
Pencaharian; WWF (fasilitator 

Tahun ke-1 – 6 Dokumentasi konsultasi dan 
perjanjian dengan 
masyarakat adat; Materi 
yang termasuk dalam RAP 

Survei masyarakat adat 
(wawancara dan Diskusi 
Kelompok Fokus) untuk 
memiliki pemahaman yang 
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 ESMP Pemantauan ESMP 

Dampak/Risiko 
Lingkungan dan Sosial 

Tindakan mitigasi21 Kelayakan mitigasi22 Sumber Tanggung jawab Jadwal Pengelolaan Bukti penyelesaian 
Status Penyelesaian: 

bukti/tanggal/nama staf 

masyarakat adat lokal. Laay, Labuhan Mandi, 
Paku Negara, desa Ulok 
Mukti, dan dengan 
perwakilan atau organisasi 
masyarakat adat di 
Lampung dan secara 
nasional (jika relevan). 

kapasitas dan ketersediaan 
contoh lokal dan 
internasional. 

tingkat resor untuk keterlibatan 
masyarakat 

 Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat 

 Insentif berbasis kinerja untuk 
perlindungan dan restorasi 
Taman Nasional 

mata pencaharian desa). dan masyarakat adat 
bagian CCA jika diperlukan. 

lebih baik tentang budaya 
Masyarakat Adat (Saibatin 
Lampung) di sekitar IPZ di 
TNBBS terkait dengan 
pengelolaan sumber daya alam 
telah dilakukan. Sejauh ini tidak 
ada kegiatan khusus dengan 
masyarakat adat. 

Kepemilikan lahan 
masyarakat adat dan 
penggunaan hutan yang 
terkena dampak (berkurang 
atau diperkuat) oleh kegiatan 
penegakan hukum dan 
program mata pencaharian. 

Termasuk elemen-elemen 
khusus untuk Masyarakat 
Adat dalam CCA, rencana 
kegiatan proyek dan proses 
pemantauan, termasuk 
pelaporan khususnya 
tentang keterlibatan 
dengan, dan dampak pada, 
Masyarakat Adat di seluruh 
kegiatan proyek utama 
(peningkatan kesadaran, 
kegiatan ekonomi alternatif 
dan penegakan hukum). 

 Mendukung Taman Nasional 
untuk merencanakan dan 
mengoperasionalkan IPZ. 

 Mengembangkan strategi 
tingkat resor untuk keterlibatan 
masyarakat 

 Kapasitas untuk mendukung 
pemantauan perambahan dan 
reboisasi berbasis masyarakat 

 Insentif berbasis kinerja untuk 
perlindungan dan restorasi 
Taman Nasional 

Tahun ke-2 – 6  Dokumentasi masalah 
FPIC dan masyarakat 
adat,  dimasukkan 
kedalam konsultasi 
Departemen Kehutanan; 

 Perjanjian Konservasi 
Masyarakat (dokumen); 

 Rencana Pembangunan 
Desa dan/atau rencana 
pelaksanaan perhutanan 
sosial mencakup hutan 
adat atau kepentingan 
yang disepakati dengan 
masyarakat. 

Belum dimulai dan diterapkan 
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Appendix A7   Pra-penilaian Resiko Potensial dan Kategorisasi Proyek IPZ 

Masalah lingkungan dan social secara umum dan karakteristik dampak lingkungan dan sosial dinilai untuk menentukan kategorisasi sosial dan lingkungan. 

Masalah lingkungan dan sosial yang umum didefinisikan sesuai dengan IFC Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines (secara umum dan 

berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga termal), Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Karakteristik dampak lingkungan dan sosial didefinisikan sesuai dengan IFC Interpretation Note on Environmental and Social Categorization (2012). 

Karakteristiknya adalah: 

 Potensi risiko/dampak negatif: 

o Dampak penting, untuk Kategori A 

o Dampak terbatas, untuk Kategori B 

 Irreversibel/tidak dapat kembali. 

 Belum pernah terjadi sebelumnya. 

 Wilayah dampak. 

 Kesiapan mitigasi yang terukur. 

Tabel A7.1 Dasar kategorisaasi sosial dan lingkungan. 

No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

1 Kualitas Udara & 
Emisi 

Berdasarkan dari kegiatan proyek 
yang diusulkan, kualitas emisi dan 
udara ambien tidak menjadi 
dampak. 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

2 Kebisingan Tidak terdapat sumber dampak - - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

kebisingan yang potensial dari 
kegiatan proyek, contoh: boiler, 
turbin uap, dan generator. 

Tidak terdapat dampak kebisingan 
dalam kegiatan proyek ini. 

3 Kebauan Tidak terdapat sumber dampak 
bau yang potensial dari kegiatan 
proyek, contoh: cerobong asap 
dari kawasan industri. 

Berdasarkan usulan kegiatan 
proyek, tidak terdapat dampak 
kebauan dalam kegiatan proyek 
ini 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

4 Kualitas Air & Air 
Limbah 

Pengolahan air limbah domestik 
(air hitam dan abu-abu) belum 
disebutkan dalam dokumen apa 
pun. Secara umum, air limbah 
domestik diolah menggunakan 
septic tank secara 
terpisah/individu. 

Berdasarkan usulan kegiatan 
proyek, tidak terdapat dampak air 
limbah dan kualitas air dalam 
proyek ini. 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

5 Konsumsi & 
Konservasi Air 

Tidak terdapat dampak komsumsi 
air yang potensial dari kegiatan 
proyek 

Berdasarkan usulan kegiatan 
proyek, tidak terdapat dampak 
konsumsi dan konservasi air 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

dalam kegiatan proyek ini. 

6 Pengelolaan 
Bahan 
Berbahaya 

Berdasarkan usulan kegiatan 
proyek, tidak terdapat dampak 
dalam pengelolaan bahan 
berbahaya. 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

7 Pengelolaan 
Limbah 

Berdasarkan usulan kegiatan 
proyek, tidak terdapat dampak 
pada pengelolaan limbah dalam 
proyek ini. 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

8 Tanah & Lahan Berdasarkan usulan kegiatan 
proyek, tidak terdapat dampak 
pada tanah dan lahan dalam 
proyek ini. 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

9 Konsumsi & 
Konservasi 
Energi 

Secara umum, sebagian besar 
konsumsi energi berkaitan dengan 
fase operasi dengan aktivitas dari 
proses pemanasan dan proses 
pendinginan; dan berkaitan 
dengan sistem bantuan, 
menghasilkan udara terkompresi; 
Sistem Heating, Ventilation and 
Conditioning (HVAC); atau sistem 
pencahayaan. 

Berdasarkan usulan kegiatan 
proyek, tidak terdapat dampak 
pada konsumsi dan konservasi 
energi dalam proyek ini. 

- - - Tidak 
berlaku. 

Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

10 Kondisi Pekerja 
dan Lingkungan 
Kerja 

Proyek akan mempekerjakan atau 
mendukung perekrutan anggota 
masyarakat dalam fungsi patroli, 

- - Y Tidak berlaku Belum pernah 
terjadi 
sebelumnya 

Wilayah Proyek 
(Proyek Utama 
dan Fasilitas 

Kerangka 
kebijakan 
(Kebijakan, 
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

dan meningkatkan efektivitas 
kerja BBSNP; proyek juga 
berinteraksi dengan industri-
industri utama yang memengaruhi 
tenaga kerja di kawasan (mis. 
Kopi) dengan jaringan 
internasional, sehingga 
perlindungan hak-hak pekerja 
dapat disorot melalui upaya 
proyek, misalnya dalam tidak 
memperkerjakan anak dibawah 
umur dalam produksi kopi. 

 

Namun terdapat potensi dampak 
sosial negative, seperti 
perselisihan atau ketegangan 
antar masyarakat terkait 
penegakan hukum, persepsi 
kesetaraan dalam peluang kerja. 

Berdasarkan wawancara dengan 
para mitra, selama proyek tidak 
terdapat masalah pada kondisi 
tenaga kerja dan lingkungan kerja. 

Di sisi lain, untuk mengatasi 
masalah tenaga kerja dan proses 
kerja akan dilakukan oleh masing-
masing mitra. 

Berdasarkan uraian di atas, 
masalah kondisi tenaga kerja dan 
lingkungan kerja diperkirakan 
sebagai dampak tidak penting. 

Pendukung) 
dan Fasilitas 
Terkait, dan 
desa-desa 
sekitarnya. 

Pedoman, 
Rencana, 
Prosedur) 
berkaitan dengan 
kondisi pekerja 
dan lingkungan 
kerja. 
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

11 Kesehatan, 
Keselamatan & 
Keamanan 
Masyarakat 

Proyek ini mencakup kegiatan 
yang melibatkan tenaga kerja 
dalam:  

 Patrol hutan;  

 Memediasi konflik antara 
hewan liar dan masyarakat 
lokal; 

 Penegakan hukum dalam 
situasi yang berpotensi 
konfrontatif (perburuan); dan 

 Kemungkinan penggunaan 
pestisida atau produk lain 
(untuk menghilangkan 
spesies tanaman invasif di 
hutan) yang mungkin 
berbahaya jika 
disalahgunakan.  

Semua kegiatan ini memiliki unsur 
risiko, yang dapat diantisipasi 
untuk menghindari adanya 
dampak. 

Tidak terdapat masalah pada 
kesehatan, keselamatan, dan 
keamanan masyarakat dalam 
proyek ini. 

Berdasarkan wawancara dan 
tinjauan dokumen, masalah 
kesehatan, keselamatan dan 
keamanan masyarakat 
diperkirakan sebagai dampak 
tidak penting. 

- - Y Tidak 
berlaku 

Belum 
pernah 
terjadi 
sebelumnya 

Wilayah 
Proyek 
(Proyek 
Utama dan 
Fasilitas 
Pendukung) 
dan Fasilitas 
Terkait, dan 
desa-desa 
sekitarnya. 

Kerangka 
kebijakan 
(Kebijakan, 
Pedoman, 
Rencana, 
Prosedur) 
berkaitan 
dengan 
masyarakat, 
kesehatan 
dan 
keselamatan. 
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

12 Kesehatan & 
Keselamatan 
Kerja 

Berdasarkan wawancara dan 
tinjauan dokumen dengan para 
mitra, tidak terdapat masalah 
pada kesehatan dan keselamatan 
kerja untuk Proyek. 

Di sisi lain, masalah kesehatan 
dan keselamatan kerja perlu 
dikembangkan pada proyek dan 
kegiatan sub-proyek ini. 

Berdasarkan uraian diatas, 
masalah kesehatan dan 
keselamatan kerja diperkirakan 
sebagai dampak tidak penting. 

- - Y Tidak 
berlaku 

Belum 
pernah 
terjadi 
sebelumnya 

Wilayah 
Proyek 
(Proyek 
Utama dan 
Fasilitas 
Pendukung) 
dan Fasilitas 
Terkait, dan 
desa-desa 
sekitarnya. 

Kerangka 
kebijakan 
(Kebijakan, 
Pedoman, 
Rencana, 
Prosedur) 
berkaitan 
dengan 
kesehatan 
dan 
keselamatan 
kerja. 

13 Pengadaan 
Lahan & 
Pemukiman 
Kembali/ 
Resettlement 

Proyek ini bekerja sama dengan 
BBSNP dan masyarakat untuk 
memfasilitasi relokasi tempat 
tinggal perambah dan 
kebun/tanaman dari kawasan 
hutan, baik di zona konservasi 
maupun area lain dari kawasan 
hutan di bawah BBSNP. Meskipun 
kehadiran dan kegiatan anggota 
masyarakat (bertani, memanen 
HHBK dan berburu) sebagian 
besar merupakan kegiatan ilegal, 
peningkatan penegakan peraturan 
berarti pembatasan akses ke 
beberapa sumber mata 
pencaharian untuk kelompok 
tertentu. 

 

- Y Tidak 
berlaku 

Tidak 
berlaku 

Belum 
pernah 
terjadi 
sebelumnya 

Wilayah 
Proyek 
(Proyek 
Utama dan 
Fasilitas 
Pendukung) 
dan Fasilitas 
Terkait. 

Kerangka 
kebijakan 
(Kebijakan, 
Pedoman, 
LARAP, 
Prosedur). DRAFT
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

Sejauh ini, tidak ada pemindahan 
atau pemukiman kembali secara 
paksa sejak Proyek menyewa 
tanah. 

14 Keanekaragaman 
Hayati & Sumber 
Daya Alam 

Kegiatan proyek terkonsentrasi di 
taman nasional dan kawasan 
lindung. Dampak yang diantisipasi 
tergolong positif dan bertujuan 
untuk menyeimbangkan tujuan 
konservasi dengan mendukung 
kebutuhan pembangunan 
manusia. Kegiatan utamanya 
meliputi reboisasi, dengan 
pertimbangan pemilihan spesies 
yang sesuai; dampak utamanya 
adalah meningkatnya satwa liar 
dan jasa ekosistem. 

Tidak ada risiko negatif yang 
teridentifikasi dan/atau dampak 
negatif berkaitan dengan 
keanekaragaman hayati dan 
sumber daya alam. Kemungkinan 
besar berkaitan dengan dampak 
positif. 

- - - Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku 

15 Jasa Ekosistem Pengaturan lingkungan dari HHBK 
digunakan oleh masyarakat 
sekitar, mis .: damar resin. 

Pemerintah telah menetapkan 
kawasan hutan di mana 
masyarakat mengambil resin 
Damar, untuk menjadi kawasan 

- - Y Tidak 
berlaku 

Belum 
pernah 
terjadi 
sebelumnya 

Wilayah 
Proyek 
(Proyek 
Utama dan 
Fasilitas 
Pendukung) 
dan Fasilitas 
Terkait, dan 

Tidak berlaku 
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

Hutan Produksi Terbatas. 

Dampak negatif potensial dari 
pengembangan ekowisata juga 
ditandai untuk dipertimbangkan 
selama analisis dampak. 

Berdasarkan uraian di atas, 
masalah jasa ekosistem dapat 
diantisipasi sebagai dampak tidak 
penting. 

desa-desa 
sekitarnya. 

16 Masyarakat Adat Di beberapa desa sasaran serta 
wilayah pengaruh yang lebih luas. 
Sementara pembatasan akses 
berlaku untuk semua orang, 
masyarakat adat tertentu mungkin 
lebih terpengaruh. Namun perlu 
dicatat bahwa peraturan lokal 
memungkinkan akses dan 
pemanfaatan sumber daya untuk 
tujuan tradisional tertentu 
(berkaitan dengan identitas, 
kesehatan, dll.); ini secara efektif 
melindungi mereka tetapi juga 
dapat menciptakan sistem ganda 
yang dapat menghasilkan 
ketegangan lokal. 

 

Tidak ada potensi risiko atau 
dampak negatif yang 
teridentifikasi berkaitan yang 
dengan masyarakat adat. 

- - Y Tidak 
berlaku 

Belum 
pernah 
terjadi 
sebelumnya 

Tidak 
berlaku 

Tidak berlaku 

17 Mata Penurunan mata pencaharian - - - Tidak Belum Tidak Tidak berlaku 
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No. 
Masalah Umum 

E&S 
Deskripsi 

Potensi Dampak Negatif 

Irreversibel 
Belum Pernah 

Terjadi 
Sebelumnya 

Wilayah 
Dampak 

Kesiapan 
Mitigasi yang 

Terukur Penting Terbatas 
Tidak 

Penting 

pencaharian tidak teridentifikasi dalam 
penilaian awal ini. Kemungkinan 
besar berkaitan dengan dampak 
positif. 

berlaku pernah 
terjadi 
sebelumnya 

berlaku 

18 Warisan Budaya Tidak ada potensi risiko atau 
dampak negatif yang 
teridentifikasi berkaitan dengan 
warisan budaya. 

- - - Tidak 
berlaku 

Tidak 
berlaku 

Tidak 
berlaku 

Tidak berlaku 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka Proyek dikategorikan sebagai: 
 

Tabel A7.2 Kategorisasi proyek. 

Jenis Proyek 
Kategorisasi 

Proyek 
Catatan Masalah E&S yang Relevan Dasar Kriteria 

Sedang: Proyek dengan 
dampak negatif yang 
diperkirakan tidak penting 
terhadap lingkungan dan 
sosial. 

B Proyek Kategori B akan memerlukan 
persiapan Pemeriksaan Lingkungan Awal/ 
Initial Environmental Examination (IEE) 
dengan program mitigasi dan pemantauan 
lingkungan yang diperlukan untuk 
mendapatkan izin lingkungan. 

Pengadaan lahan dan 
pemukiman kembali. 

Risiko/dampak negatif potensial 
yang terbatas dengan wilayah 
dampak berskala kecil dan 
kesiapan mitigasi yang terukur 
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Sebagai bagian dari tinjauan risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang diusulkan, 

IFC menggunakan proses kategorisasi lingkungan dan sosial untuk mencerminkan besarnya risiko 

dan dampak. Kategori yang dihasilkan juga menentukan persyaratan kelembagaan IFC untuk 

memberitahukan sesuai dengan Kebijakan Akses ke Informasi IFC. Kategori-kategori tersebut 

adalah: 

Kategori A: Kegiatan bisnis dengan potensi risiko dan/atau dampak lingkungan atau sosial yang 

penting, yaitu beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya. 

Kategori B: Kegiatan bisnis dengan potensi risiko dan/atau dampak lingkungan atau sosial yang 

terbatas, yaitu jumlahnya sedikit, umumnya spesifik pada lokasi tertentu, sebagian 

besar dapat dipulihkan, dan siap ditangani melalui langkah-langkah mitigasi. 

Kategori C: Kegiatan bisnis dengan risiko dan/atau dampak lingkungan atau sosial kecil atau tidak 

penting. 

Kategori FI: Kegiatan bisnis yang melibatkan investasi di lembaga keuangan/ Financial Institution 

(FI) atau melalui mekanisme yang melibatkan intermediasi keuangan.  

Kategori ini dibagi lagi menjadi: 

FI–1: ketika portofolio FI yang ada atau yang diusulkan mencakup, atau yang 

diharapkan mencakup, paparan keuangan substansial untuk kegiatan bisnis 

dengan potensi risiko atau dampak lingkungan atau sosial yang merugikan 

beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya. 

FI–2: ketika portofolio FI yang ada atau yang diusulkan terdiri dari, atau yang 

diharapkan terdiri dari, kegiatan bisnis yang memiliki potensi risiko atau dampak 

lingkungan atau sosial yang merugikan terbatas yang jumlahnya sedikit, 

umumnya spesifik di lokasi tertentu, sebagian besar dapat dipulihkan, dan siap 

ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; atau memasukkan sejumlah kegiatan 

bisnis yang sangat terbatas dengan potensi risiko atau dampak lingkungan atau 

sosial yang merugikan beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi 

sebelumnya. 

FI–3: ketika portofolio FI yang ada atau yang diusulkan mencakup paparan keuangan 

untuk kegiatan bisnis yang sebagian besar memiliki dampak lingkungan atau 

sosialnya kecil atau tidak berdampak negatif. 
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Lampiran A8 Panduan Penilaian Partisipasi Sosial 

Konsultasi masyarakat akan didasarkan pada konsultasi tanpa paksaan untuk mengukur dukungan 

untuk sub-proyek yang diusulkan. Tujuan konsultasi masyarakat adalah untuk: (i) memberikan 

informasi latar belakang kepada berbagai pemangku kepentingan dan populasi yang berbeda; (ii) 

menerima umpan balik dari organisasi masyarakat (Ormas) termasuk lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), organisasi berbasis masyarakat, kepemimpinan lokal dan publik lainnya mengenai masalah 

dan kekhawatiran yang dirasakan; dan, (iii) mendiskusikan metode dan sumber daya untuk 

memaksimalkan inisiatif dan kegiatan sub-proyek yang diusulkan serta kinerja lingkungan dan sosial. 

Pertemuan partisipatif dan konsultatif ini akan memberi PPID peluang untuk membahas mekanisme 

penanganan pengaduan dan pemantauan bagi berbagai populasi dan masyarakat yang mungkin 

terkena dampak negatif dari pelaksanaan sub-proyek yang diusulkan. 

Memastikan bahwa penilaian dampak sub-proyek mencakup analisis sosial partisipatif dan responsif 

gender yang merupakan elemen penting dari setiap tahap atau tingkat siklus hidup proyek. Titik awal 

untuk pengarusutamaan gender yang efektif dalam sub-proyek infrastruktur adalah melakukan 

analisis gender yang diperlukan begitu inisiatif sub-proyek yang diusulkan dan/atau lokasi kegiatan 

telah diidentifikasi. Analisis gender biasanya meliputi pemeriksaan dampak potensial dari intervensi 

proyek terhadap perempuan dan laki-laki dan mungkin termasuk pengumpulan data terpilah 

berdasarkan jenis kelamin atau sensitif gender. Analisis gender meneliti perbedaan peran, hak, dan 

peluang laki-laki dan perempuan dan hubungan di antara mereka (yaitu, hubungan ekonomi dan 

sosial antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan diperkuat oleh lembaga sosial). Analisis ini 

juga mengidentifikasi kesenjangan, memeriksa mengapa kesenjangan tersebut ada, menentukan 

apakah mereka merupakan hambatan potensial untuk mencapai hasil, dan melihat bagaimana 

mereka dapat diatasi (USAID 2011). Langkah-langkah proses harus diusulkan untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut, bersama dengan indikator spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan 

terikat waktu (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound/SMART) untuk memantau 

manfaat sosial yang diharapkan dan hasil pembangunan serta risiko sub-proyek. 

Melakukan analisis gender ketika merancang proyek atau kegiatan baru akan membantu untuk: 

 Menganalisis peran gender dalam desain proyek; 

 Mengidentifikasi akar penyebab ketidaksetaraan gender yang ada dalam konteks yang 

dimaksud sehingga dapat diatasi dalam desain proyek; 

 Mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan prioritas laki-laki dan perempuan baik dalam jangka 

pendek maupun panjang; 

 Mengumpulkan data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin; 

 Menghindari tindakan yang mempertahankan ketidakseimbangan kekuatan tradisional; dan 

 Meningkatkan kemungkinan hasil proyek yang kuat dan berkelanjutan. 

Sebagaimana yang dijelaskan, proyek ini bertujuan untuk mengurangi tekanan antropogenik pada 

area prioritas di TNBBS, meningkatkan pengelolaan taman nasional dan zona konservasi termasuk 

membangun Zona Manajemen Intensif (Intensive Management Zone/IMZ), dan dengan demikian 

secara efektif melindungi habitat spesies yang terancam punah (badak Sumatra, harimau Sumatra, 

dan gajah Sumatra) dilindungi secara efektif. Tujuan dari proyek ini adalah: 
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Konservasi hutan hujan tropis yang sangat terancam di TNBBS sebagai habitat 

prioritas bagi spesies dan penyerap karbon yang terancam punah melalui konsep 

pengelolaan inovatif dan pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan bekerja sama 

dengan masyarakat lokal dan otoritas taman nasional.  

 

Komponen 2 dari proyek ‘Pembentukan dan Penerapan IMZ’ akan membantu meningkatkan populasi 

badak Sumatra di TNBBS. Terkait, Komponen 3 dari proyek ‘Tekanan penggunaan lahan pada IPZ 

berkurang melalui peningkatan pengelolaan penggunaan lahan dan pengembangan masyarakat 

'akan membantu mengurangi perburuan liar dan risiko perambahan dan mendukung pendekatan 

yang kuat yang dapat diukur untuk meningkatkan keanekaragaman hayati yang ditemukan dalam 

TNBBS.   

Selama periode interim awal sebelum proyek, tidak ada perubahan ekonomi atau politik yang penting 

terjadi di tingkat nasional atau provinsi, yang mungkin dipandang sebagai risiko utama terhadap hasil 

proyek yang direncanakan.  

Sebagai bagian dari proses sosialisasi IPZ, Kepala TNBBS akan menyebarkan materi yang 

menjelaskan tujuan dan fungsi IPZ. Kegiatan sosialisasi IPZ yang spesifik akan diperbarui 

sebagaimana diperlukan selama pengembangan strategi pengelolaan IPZ. 

Saat ini, dua pendekatan utama untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dengan otoritas TNBBS 

telah diprioritaskan untuk diperhatikan sejak awal. Pendekatan tersebut yaitu: 

 Memastikan kelancaran penyerahan peran dan tanggung jawab mitra LSM dan secara 

bertahap kepada TNBBS khususnya untuk sistem patroli SMART di TNBBS. Bagian integral 

dari proses ini adalah dukungan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan yang diberikan 

WCS dan YABI. Dukungan tersebut akan mencakup penyediaan silabus pelatihan 

terakreditasi yang khusus diproduksi untuk masing-masing komponen utama SMART. Bagian 

akreditasi penting karena artinya pegawai negeri sipil yang terlatih akan menerima poin karir. 

 Memastikan penyelesaian analisis pembiayaan kawasan lindung yang komprehensif untuk 

TNBBS pada tahun 2018 yang memberikan argumen kuat untuk mengalokasikan dana yang 

cukup untuk menutupi biaya perlindungan hutan dan satwa liar dan kegiatan terkait termasuk 

pendidikan dan peningkatan kesadaran dan inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 

Setelahnya, WCS akan bekerja menuju transisi dari pendanaan proyek ke pemerintah untuk 

kegiatan inti. 
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Lampiran A9 Pemangku Kepentingan Utama 

KLHK mendukung proyek ZPI dan tindakan untuk meningkatkan partisipasi, konsultasi publik dan 

pengungkapan informasi. Pelaksanaannya bergantung pada strategi, perundang-undangan dan 

prosedur nasional dan akan ditambahkan – jika perlu – oleh Standar Kinerja IFC untuk partisipasi, 

konsultasi dan pengungkapan mengenai aspek-aspek upaya perlindungan dari sub-proyek 

sebagaimana dijelaskan dalam ESMF.  

Komponen 3, 4 dan 5 akan mengikuti proses konsultasi dan keterlibatan yang bermakna yang 

melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Demikian pula dengan 

sub-proyek, setelah didefinisikan, akan mendukung pengambilan keputusan konsultatif dengan 

memastikan akses publik ke informasi tentang aspek lingkungan dan sosial. Selain memastikan 

bahwa kegiatan konsultasi tanpa paksaan dilaksanakan dalam kaitannya dengan potensi dampak 

lingkungan dan sosial, proses konsultasi juga akan menginformasikan dan menjelaskan inisiatif sub-

proyek yang diusulkan kepada masyarakat yang terkena dampak, mengumpulkan informasi dari 

populasi yang terkena dampak, dan melakukan peningkatan kesadaran sensitif akan gender.  

Tabel A9.1 daftar lembaga pemerintah tingkat nasional dan lokal, pemangku kepentingan utama, 

berbagai entitas publik dan populasi yang berbeda yang mungkin terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung dalam Komponen 3, 4, dan 5.  

Tabel A9.1 Pemangku Kepentingan dan berbagai lembaga public. 

No. Entitas Pemangku Kepentingan utama 

1 Lembaga 
pemerintah dan 
hukum 

KLHK, BBSNP, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), Badan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (BKSDAE), Badan 
Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Layanan Umum (BLU), Badan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), OPD, dan PPID. 

2 Perusahaan 
swasta 

Perusahaan sektor swasta dengan keahlian teknis dan kapasitas, kemampuan teknik 
untuk melaksanakan sub-proyek. Kemungkinan termasuk perusahaan nasional dan 
internasional. 

3 Organisasi 
masyarakat sipil 

Organisasi non pemerintah internasional, nasional, dan daerah (seperti, Korut, 
Yasasan Alas Indonesia, Lembaga Konservasi 21, dan Repong Indonesia). 

4 Pemangku 
kepentingan 
lokal 

Organisasi masyarakat sipil lokal termasuk organisasi berbasis masyarakat, komite 
tingkat desa dan daerah, komite budi daya, komite adat dan daerah, 30 Kepala Rumah 
Tangga, 10 Kepala Rumah Tangga, komite pengelolaan jalan, lembaga keagamaan 
dan kelompok lokal lainnya. 

5 Institusi 
akademik dan 
penelitian 

Kelompok penelitian lingkungan, universitas, dan lembaga teknis (mis. Universitas 
Lampung, Universitas Indonesia) 

6 Penerima 
manfaat dan 
masyarakat 
serta kepala 
keluarga yang 
terkena dampak 

Penerima manfaat sub-proyek akan dikonsultasikan di tingkat masyarakat selama 
tahap persiapan. Selain itu, kepala keluarga potensial yang terkena dampak proyek 
akan dikonsultasikan mengenai dampak potensial dan langkah-langkah mitigasi. 
Perhatian khusus akan diberikan kepada populasi yang berbeda (mis., Etnik minoritas 
dan kelompok rentan - perempuan dan remaja perempuan/laki-laki dan anak-anak, 
laki-laki, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, dll.) Untuk meningkatkan 
manfaat para pihak terdampak dan menghindari atau mengurangi dampak buruk. 

7 Masyarakat 
etnis 

Jika inisiatif sub-proyek yang diusulkan direncanakan di daerah-daerah di 
mana komunitas kelompok etnis berada maka, proses konsultasi tanpa 
paksaan akan dilakukan dengan masyarakat di wilayah yang terkena dampak. 
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Lampiran A10   Daftar pemangku kepentingan yang dikonsultasikan. 

Tanggal Pemangku kepentingan Metodologi  Lokasi  

1 Oktober 
2019 

  

Masyarakat yang terdiri dari dua 
perempuan, dua laki-laki dan dua remaja 
dari Desa Bumi Hantatai 

Observasi secara visual, 
wawancara dan diskusi 
informasi pribadi, pengetahuan 
proyek ZPI, kondisi saat ini dan 
dampak potensial aspek sosial  

Desa Bumi 
Hantatai  

Masyarakat yang terdiri dari dua laki-laki 
dan dua remaja dari Desa Penengahan 

Observasi secara visual, 
wawancara dan diskusi 
informasi pribadi, pengetahuan 
proyek ZPI, kondisi saat ini dan 
dampak potensial aspek sosial 

Desa 
Penengahan  

2 Oktober 
2019 

Masyarakat yang terdiri dari dua 
perempuan, dua laki-laki, dan dua remaja 
dari Desa Sukabanjar 

Observasi secara visual, 
wawancara dan diskusi 
informasi pribadi, pengetahuan 
proyek ZPI, kondisi saat ini dan 
dampak potensial aspek sosial 

Desa 
Sukabanjar  

Masyarakat yang terdiri dari dua 
perempuan, dua laki-laki, dan dua remaja 
dari Desa Pemerihan 

Observasi secara visual, 
wawancara dan diskusi 
informasi pribadi, pengetahuan 
proyek ZPI, kondisi saat ini dan 
dampak potensial aspek sosial 

Desa 
Pemerihan  

3 Oktober 
2019 

Diskusi Kelompok Terarah dengan dua 
perempuan, dua laki-laki dari Desa Bumi 
Hantatai, dua perempuan dan dua laki-
laki dari Desa Penengahan, dua 
perempuan dan dua laki-laki dari Desa 
Sukabanjar dan dua perempuan dan dua 
laki-laki dari Desa Pemerihan. 

Staf TNBBS dan staf mitra proyek (WCS, 
WWF, dan YABI) juga bergabung dalam 
diskuni ini. 

Tujuan utama dilakukannya diskusi ini 
adalah untuk mengumpulkan pendapat 
masyarakat berkaitan dengan kegiatan 
proyek ZPI. 

Diskusi Kelompok Terarah 
dilakukan dalam tiga sesi 
terpisah: 

1. Konsultasi dengan 
perempuan 

2. Konsultasi dengan laki-laki 

3. Konsultasi gabungan 
antara perempuan, laki-laki, 
staf TNBBS dan perwakilan 
mitra proyek 

 

Sunset Beach 
Hotel, Krui, 
Kabupaten 
Pesisir Barat, 
Provinsi 
Lampung  
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Lampiran A11  Tujuan Konsultasi Pemangku Kepentingan 

Pentingnya Konsultasi Pemangku Kepentingan 

Konsultasi publik terjadi pada semua tahap persiapan sub-proyek dan perencanaan studi kelayakan 

dan rancangan yang terperinci. Partisipasi dan konsultasi publik dilakukan melalui pertemuan 

individu, kelompok atau pertemuan komunitas. Selain itu, berbagai media dapat digunakan (mis., 

Papan pengumuman publik, surat undangan resmi, komunikasi elektronik termasuk situs web 

internet, email atau ponsel) untuk menyebarkan informasi. Untuk memastikan bahwa kebijakan 

konsultasi dan pemberitahuan dalam IFC dipatuhi, individu dan masyarakat yang terdampak akibat 

proyek di wilayah pengaruh dilibatkan melalui konsultasi tanpa paksaan untuk mengukur dukungan 

untuk sub-proyek yang diusulkan. Dengan cara ini, para pemangku kepentingan, berbagai publik dan 

populasi yang berbeda dikonsultasikan selama beberapa tahap persiapan sub proyek, termasuk: 

 Identifikasi Proyek: konsultasi awal dilakukan selama identifikasi Komponen 1 di mana 

otoritas pemerintah daerah dikonsultasikan untuk memastikan bahwa proyek IPZ selaras 

dengan kebijakan nasional dan kerangka kerja hukum, rencana dan strategi sektoral dan 

lokal. Pemangku kepentingan yang relevan dikonsultasikan selama pengembangan ESMF. 

Rekaman keterlibatan dan konsultasi didokumentasikan dalam Lampiran A11 dan A12: 

Konsultasi Pemangku Kepentingan. Konsultasi serupa akan diadakan untuk setiap sub-

proyek ketika hal ini diidentifikasi.  

 Persiapan Proyek: konsultasi akan dilakukan selama persiapan studi kelayakan dan desain 

untuk: (i) memperoleh informasi latar belakang yang terperinci; (ii) melakukan survei 

lingkungan dan sosial; dan, (iii) memberi informasi serta mengumpulkan pendapat dari 

pemangku kepentingan utama, berbagai publik dan populasi yang berbeda tentang potensi 

dampak lingkungan dan sosial; 

 Pelaksanaan Proyek: untuk sub-proyek di bawah IFC Kategori A yang mungkin kontroversial 

secara nasional, Rencana Komunikasi termasuk mekanisme penanganan pengaduan akan 

dikembangkan untuk sub-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan sebelum penerapan. 

Partisipasi pemimpin lokal dalam menyebarluaskan informasi dan menyelesaikan 

perselisihan akan menjadi penting. Namun, perlu dicatat bahwa sub-proyek yang diusulkan 

dapat dikategorikan dalam IFC Kategori B; Proyek-proyek Kategori A tidak akan didanai oleh 

proyek IPZ. 

 Pemantauan dan Pelaporan: pemerintah tingkat nasional dan lokal, pemangku kepentingan, 

berbagai publik dan populasi yang berbeda harus berpartisipasi di sepanjang masa 

pengembangan, pelaksanaan, dan masa operasi sub-proyek yang diusulkan. Mekanisme 

partisipasi harus dinilai selama tahap kelayakan dan desain.  

Informasi Gender Kontekstual Khusus pada Situs 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengenai 

Pengarusutamaan Gender (INPRES No. 9/2000) bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara 

perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, 

serta untuk meningkatkan partisipasi dalam dan kendali atas proses pengembangan. Panduan dalam 

peraturan ini menciptakan momentum bagi kemajuan perempuan dan promosi kesetaraan gender, 

yang baru-baru ini meluas ke perencanaan dan penganggaran inklusif gender. Telah terjadi 

pergeseran norma dan nilai sosial-budaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan laki-laki dengan 

lebih baik sebagaimana tercermin dalam beberapa undang-undang yang telah direvisi. Namun ada 
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juga tanda-tanda munculnya undang-undang diskriminatif yang diilhami oleh agama di tingkat lokal. 

Tantangannya sekarang adalah untuk memperkuat implementasi pengarusutamaan gender dengan 

meningkatkan kerangka kerja legislatif dan kebijakan, untuk menegakkan koordinasi upaya 

pengarusutamaan gender di antara kementerian nasional dan semua tingkat lembaga publik, dan 

untuk mereplikasi praktik-praktik baik yang ditunjukkan di seluruh Indonesia. 

Indeks Pembangunan Gender Indonesia menunjukkan bahwa masih ada tantangan untuk mencapai 

kesetaraan gender. Human Development Report (HDR) 2010, yang ditugaskan oleh United Nations 

Development Programme, menempatkan Indonesia di peringkat 108 dari 182 negara menurut Indeks 

Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI), yang mengukur pembangunan dengan 

menggabungkan indikator harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan. Laporan ini juga 

menyoroti Indonesia sebagai negara dengan kemajuan terbesar dalam beberapa dekade terakhir, 

bersama dengan Tiongkok, Nepal, Laos, dan Korea Selatan. Namun, HDI tidak mengukur tingkat 

kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembangunan ini. Indeks Pembangunan Gender 

(Gender Development Index/GDI) bertujuan untuk menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan 

perempuan dalam bidang-bidang berikut: kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan. Meskipun 

Indonesia berada pada peringkat 93 dari 155 negara pada tahun 2009, telah ada peningkatan yang 

konsisten dalam peringkat GDI Indonesia meskipun negara tersebut masih menghadapi tantangan 

dalam mencapai kesetaraan gender dalam semua indikator pembangunan utama. [Catatan: GDI 

adalah HDI yang disesuaikan ke bawah untuk ketidaksetaraan gender. Ini berarti bahwa GDI 

menurun ketika perbedaan antara tingkat pencapaian pria dan wanita meningkat. Jika tidak ada 

ketimpangan, maka IPM dan GDI akan setara (UNDP.org, 2010)]. 

Putaran awal konsultasi pemangku kepentingan untuk pengembangan ESMF diadakan di Krui, 

Kabupaten Pesisir Barat, pada 3 Oktober 2019. Untuk memastikan persoalan proyek yang spesifik 

pada gender teratasi, diskusi dengan warga dipisahkan berdasarkan gender. Secara umum, 

responden perempuan mendukung dan menyambut proyek dan percaya itu akan meningkatkan 

kualitas hidup mereka. Konflik manusia-satwa liar di dekat musim panen sering terjadi walaupun 

mungkin terjadi sepanjang tahun. Kelompok perempuan khawatir tentang suami dan anak-anak 

mereka yang bekerja di dan bermain di sekitar tanah pertanian. Responden perempuan juga 

mengatakan bahwa mereka memiliki cukup ruang dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat 

mereka di masyarakat. 

Temuan-temuan terkait gender yang disebutkan di atas dapat ditafsirkan lebih lanjut dan dimasukkan 

ke dalam rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk sub-proyek, termasuk: 

 Disertakannya pertimbangan gender dalam tahap awal proyek sangat dianjurkan. Ini dapat 

dilakukan dengan melibatkan ahli gender pada desain proyek dan sebagai bagian integral 

dari tim pelaksana. Tautan dan pertukaran informasi antara Mitra Proyek IPZ dan titik fokus 

gender dari entitas pemerintah nasional dan sub-nasional dan organisasi berbasis 

masyarakat harus diperkuat. Setelah lokasi sub-proyek yang diusulkan diidentifikasi, waktu 

dan anggaran yang memadai harus disisihkan untuk melakukan analisis terkait gender 

secara menyeluruh; 

 Memastikan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan 

tetap menjadi kunci untuk pengembangan sub-proyek yang terinformasi. Konsultasi dengan 

masyarakat harus ditangani untuk menghindari meningkatnya harapan. Masyarakat harus 

mendapat informasi tentang bagaimana sub-proyek akan dilaksanakan, apa hasilnya dan apa 

manfaat yang diharapkan (yaitu, alasan untuk melakukan sub-proyek); 
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 Pergeseran dalam pengambilan keputusan dan keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan 

perempuan adalah proses bertahap yang menuntut upaya untuk diinvestasikan dalam 

pengembangan kapasitas lebih lanjut, pengetahuan dan peningkatan kesadaran di antara 

perempuan dan, yang harus dilakukan dengan melibatkan laki-laki untuk mendapatkan hak 

mereka. dukungan untuk pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Sub-proyek dapat 

berkontribusi pada proses pengarusutamaan gender ini dan pemberdayaan perempuan secara 

bertahap; dan 

 Menyarankan peran pemantauan dan pelaporan masyarakat (khususnya, potensi keterlibatan 

perempuan) harus tercermin dengan baik dalam kerangka acuan dan dokumen tender untuk 

memastikan masalah masyarakat ditangani. 
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Lampiran A12  Tanggapan Konsultasi Pemangku Kepentingan – Diskusi Kelompok Terarah 

Diskusi kelompok terarah (focus group discussions/FGD) bersama masyarakat dilakukan selama empat jam pada tanggal 3 Oktober 2019 di Desa Krui, 

Kabupaten Pesisir Barat (Tabel A11.1). Para peserta yang berkonsultasi selama FGD berasal dari etnis Jawa, Melayu, dan Sunda. 

Tabel A12.1 Tanggapan pemangku kepentingan selama pelaksanaan FGD. 

Isu Proyek 
Tanggapan 

Kelompok Perempuan (delapan peserta) Kelompok Laki-laki (delapan peserta) Kelompok Gabungan (25 peserta) 

Isu yang 
berkaitan 
dengan 
penegakan 
batas TNBBS. 

 Kami khawatir bahwa kami akan 
kehilangan tanah pertanian kami. 

 Kami takut bahwa di masa mendatang, 
kami tidak lagi dapat mempertahankan 
pertanian kami di lokasi lahan saat ini. 

 Batas IPZ harus disosialisasikan dengan 
baik. 

 Kami khawatir bahwa kami akan kehilangan 
tanah pertanian kami. 

 Batas IPZ harus disosialisasikan dengan 
baik. 

 Setuju bahwa masyarakat tidak diperbolehkan 
memiliki tanah di kawasan taman nasional. 

 Berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia, 
siapa pun yang memiliki tanah harus membayar 
pajak kepemilikan tanah. Bagaimana mereka 
harus membayar pajak atas tanah yang dimiliki 
di taman nasional? 

 Polisi hutan tidak dapat disalahkan tentang 
kurangnya kejelasan pada garis batas taman 
nasional karena ada beberapa batas tanpa 
rambu. 

Isu yang 
berkaitan 
dengan 
perubahan 
kondisi 
ekonomi. 

 Sebagian besar penduduk desa 
melakukan kegiatan berkebun di dalam 
taman nasional sebagai sumber 
pendapatan utama mereka. Kegiatan 
proyek akan berdampak pada mata 
pencaharian mereka. 

 Penghasilan akan berkurang. 

 Meningkatnya pengangguran karena 
hilangnya lahan pertanian. 

 Sebagian besar penduduk desa melakukan 
kegiatan berkebun di dalam taman nasional 
sebagai sumber pendapatan utama mereka. 
Kegiatan proyek akan berdampak pada 
mata pencaharian mereka. 

 Penghasilan akan berkurang. 

 Hilangnya tempat tinggal. 

 Transmigrasi untuk PAC. 

 Proyek akan memberikan pelatihan tentang 
program ekonomi alternatif. 

 Komunitas berharap solusi dan alternatif akan 
ditawarkan jika mereka harus pindah. 

 Masyarakat mencari solusi sehingga di masa 
depan, penduduk setempat tidak akan memiliki 
tanah di taman nasional tetapi masih 
diperbolehkan untuk mengumpulkan hasil hutan 
non-kayu. 

Isu yang 
berkaitan 
dengan 
perubahan 
ekosistem dan 
konservasi. 

 Sebenarnya, kami senang dengan 
implementasi IPZ. 

 Kami memiliki keinginan kuat agar anak-
anak kami tetap dapat melihat hewan yang 
dilindungi di masa depan. 

 Konflik manusia-satwa liar akan 
meningkat. 

 Kami akan merasa takut dan khawatir 

 Konflik manusia-satwa liar akan meningkat. 

 Di Desa Pemerihan, kami masih 
menggunakan pemakaman kami 
sebelumnya yang terletak di dalam Taman 
Nasional. 

 Secara tidak langsung, kegiatan IPZ akan 
meningkatkan populasi satwa liar dan itu 
akan membuat kami takut dan khawatir 

 Perlu pemberitahuan publik tentang program 
konflik manusia-satwa liar di semua komunitas. 

 Masyarakat di sekitar batas taman nasional 
memerlukan informasi tentang langkah-langkah 
mitigasi untuk konflik/penghindaran manusia-
satwa liar. 

 Ada forum atau kelompok masyarakat - Forum 
Sahabat Gajah - yang melihat konflik manusia-
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Isu Proyek 
Tanggapan 

Kelompok Perempuan (delapan peserta) Kelompok Laki-laki (delapan peserta) Kelompok Gabungan (25 peserta) 

ketika kami berada di sekitar atau dekat 
dengan Taman Nasional atau garis batas 
IPZ 

ketika berada di sekitar atau dekat dengan 
Taman Nasional atau garis batas IPZ. 

 Baik untuk proses reboisasi 

 Populasi satwa liar akan meningkat. 

gajah di Desa Pemerihan. 

Kebijakan 
seperti apa 
yang Anda 
harapkan dari 
hadirnya 
kegiatan proyek 

 Proses kompensasi lahan yang tepat dan 
transparan. 

 Akan ada kesepakatan bahwa kami masih 
bisa mengumpulkan HHBK di dalam 
taman nasional 

 Kami masih akan diizinkan untuk tinggal di 
dalam wilayah Taman Nasional. 

 Masyarakat berharap untuk dimasukkan 
dalam kegiatan konservasi yang 
diselenggarakan oleh tim. 

 Proses kompensasi lahan yang tepat dan 
transparan. 

 Disediakannya pemukiman kembali . 

 Patroli penjaga yang lebih intensif di TNBBS 
secara menyeluruh dan juga desa-desa 
sekitarnya. 

 Peningkatan kolaborasi dengan para pemangku 
kepentingan. 

 Restorasi ekosistem akan melibatkan 
masyarakat dalam prosesnya. 

 Proses kompensasi lahan yang tepat dan 
transparan. 
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Lampiran A13 Tanggapan Pemangku Kepentingan saat Konsultasi-Wawancara 

Konsultasi dilakukan selama program lapangan dan kunjungan lapangan di minggu 30 September 

hingga 04 Oktober 2019. Selama konsultasi ini, pertemuan, diskusi dan wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan persepsi masyarakat tentang proyek IPZ. Proyek IPZ telah mempekerjakan sejumlah 

Petugas Masyarakat untuk melakukan keterlibatan secara rutin dengan para pemangku kepentingan 

di lokasi proyek. Proses wawancara yang diikuti oleh tim konsultan ini bersifat fleksibel, terbuka dan 

tidak terstruktur sebagai pengaturan formal. Wawancara pertanyaan difokuskan pada informasi 

individu seperti riwayat kehidupan pribadi, kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, tempat suci 

atau warisan budaya lokal dan pengetahuan tentang program konservasi serta konservasi flora dan 

fauna. Wawancara bersama masyarakat ini terdiri dari dua perempuan, dua laki-laki dan dua 

pemuda/i. 

Konsultasi pemangku kepentingan di Desa Bumi Hantatai 

Konsultasi ini dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019 di Desa Bumi Hantatai (Tabel A13.1). 

Tabel A13.1 Komentar pemangku kepentingan di Desa Bumi Hantatai. 

Topik Tanggapan 

Indentitas warga  Para responden termasuk tiga perempuan, dua laki-laki dan dua 
pemuda/i yang memiliki pengetahuan tentang sejarah desa ini. 

 Sebagian besar responden memiliki pendidikan sekolah menengah. 

Kekerabatan dengan desa 
tempat masyarakat tinggal 

 Penduduk di Desa Bumi Hantatai umumnya adalah campuran dari 
etnis Lampung (Melayu) dan Jawa. Etnis Jawa datang ke Lampung 
tahun 1905. 

 Para responden cukup puas dengan pengembangan infrastruktur di 
desa mereka. 

 Responden kelompok pemuda/i tidak sepenuhnya puas dengan 
pembangunan di desa karena mereka membandingkan desa mereka 
dengan pembangunan infrastruktur di daerah lain yang lebih dekat 
dengan pusat pemerintahan daerah. 

 Sebagian besar penduduk desa memiliki lahan di TNBBS dan 
beberapa rumah mereka berada di dalam batas TNBBS. Lahan ini 
telah dikelola dan ditempati oleh keluarga mereka selama empat atau 
lima generasi. 

Kondisi Sosial – Ekonomi  Sebagian besar penduduk desa adalah petani. Tanaman pertanian 
meliputi: kelapa, pala, durian, langsat, dan kakao. Beberapa 
penduduk desa juga memiliki sawah. 

 Semua responden menyatakan bahwa mereka memiliki satu hingga 
dua hektar lahan per petani. 

 Penghasilan bulanan responden berkisar dari Rp 500.000 – 
2.000.000. Beberapa memiliki pekerjaan sampingan harian paruh 
waktu atau sementara meskipun responden tidak menghitung 
pendapatan dari pekerjaan ini. 

 Para responden cukup puas dengan pengembangan infrastruktur di 
desa mereka. 

 Warga belum memiliki sumber pendapatan alternatif jika lahan 
pertanian yang mereka kelola di dalam kawasan taman nasional 
dikembalikan ke negara. 

 Mereka telah menjual produk yang mereka panen di lingkungan 
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Topik Tanggapan 

mereka sendiri, ke pasar desa dan ke perantara di desa atau dari 
desa lain. 

Keberadaan situs keramat di 
sekitar desa 

 Ada situs keramat di Desa Bumi Hantatai bernama Ngedukuk Sakti di 
Paninjauan. Salah satu situs keramat ini berupa makam orang 
pertama yang datang ke Desa Bumi Hantatai. Ada juga sebuah 
pemakaman untuk orang-orang bangsawan lokal di pinggiran desa 

 Pemakaman leluhur desa sering digunakan oleh anggota non-
keluarga untuk berdoa untuk keperluan pribadi. 

Pengetahuan program 
konservasi 

 Sebagian besar penduduk desa mengetahui program konservasi 
yang sudah diperkenalkan oleh YABI tetapi tidak menyadari bahwa 
WWF dan WCS adalah mitra proyek. 

 Semua penduduk desa berpikir bahwa IPZ tidak akan mengganggu 
mata pencaharian utama mereka karena, secara umum, mereka tahu 
bahwa kegiatan IPZ memiliki dampak positif. 

 Penduduk desa merasa bahwa tidak ada program IPZ yang 
dilaksanakan di desa Bumi Hantatai dan berharap penduduk desa 
akan dimasukkan dalam program proyek IPZ. 

Informasi lainnya  Spesies pohon utama yang dipanen di dalam Taman Nasional untuk 
kayu yang digunakan untuk keperluan konstruksi di desa adalah 
Damar dan Sengon. 

 Warga desa biasanya berkonflik dengan babi hutan tetapi tidak 
dengan satwa liar lainnya. 

 
 
Konsultasi pemangku kepentingan di Desa Penengahan 

Wawancara konsultatif di desa Penengahan dilakukan setelah kunjungan lapangan ke desa Bumi 

Hantatai (Tabel A13.2). Ketika tim konsultan tiba di malam hari, responden perempuan tidak hadir. 

Peserta konsultasi terdiri dari satu kepala desa (laki-laki), tiga laki-laki dan dua pemuda. 

Tabel A13.2 Komentar pemangku kepentingan di Desa Penengahan. 

Topik Tanggapan 

Indentitas warga  Responden termasuk empat laki-laki dan dua pemuda yang memiliki 
pengetahuan tentang sejarah desa ini. 

 Sebagian besar responden memiliki pendidikan sekolah menengah. 

Kekerabatan dengan desa 
tempat masyarakat tinggal 

 Penduduk desa di wilayah Desa Penengahan umumnya etnis 
campuran Lampung (Melayu), Jawa, Minang (Sumatera Barat) dan 
Masyarakat Adat (Laay). 

 Secara umum, penduduk desa cukup puas dengan pembangunan 
infrastruktur di desa mereka sejauh ini. 

 Beberapa penduduk desa memiliki tanah di dalam TNBBS, tetapi 
tidak ada bangunan tempat tinggal yang berada dalam batas TNBBS. 
Tanah yang mereka kelola dan tempati telah ditempati oleh keluarga 
mereka selama empat atau lima generasi. 

Kondisi Sosial – Ekonomi  Sebagian besar penduduk desa adalah penyadap getah Damar. 
Penyadap diizinkan oleh otoritas manajemen TNBBS untuk 
menyadap getah Damar di dalam batas taman nasional. Beberapa 
penduduk desa memiliki tanah pertanian di sekitar desa di luar 
wilayah TNBBS. Tanaman pertanian yang mereka tanam di tanah 
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Topik Tanggapan 

pertanian mereka termasuk kelapa, durian, petai, padi dan langsat. 

 Beberapa penduduk desa juga menanam rotan dan madu. 

 Penghasilan bulanan responden berkisar dari Rp 1.000.000 – 
3.000.000. Beberapa memiliki pekerjaan sampingan harian paruh 
waktu atau sementara meskipun responden tidak menghitung 
pendapatan dari pekerjaan ini. 

 Masyarakat berharap bahwa otoritas pengelolaan TNBBS akan 
memungkinkan penduduk desa untuk terus mengumpulkan HHBK 
dari kawasan taman nasional selain getah Damar seperti durian, 
rotan, gula merah dan langsat. 

 Semua responden menyatakan bahwa mereka memiliki satu hingga 
dua hektar lahan per petani. 

 Mereka telah menjual produk yang mereka panen di lingkungan 
mereka sendiri, ke pasar desa dan ke perantara di desa atau dari 
desa lain 

Keberadaan situs keramat di 
sekitar desa 

 Terdapat situs keramat di desa Penengahan bernama Darahi, Ulok 
Banding dan Pekon Lom. 

 Situs keramat berupa pemakaman yang dikunjungi oleh penduduk 
desa sebelum Ramadhan dan selama hari Idul Fitri untuk berziarah. 

Pengetahuan program 
konservasi 

 Sebagian besar penduduk desa mengetahui program konservasi dan 
tiga mitra proyek: YABI, WWF dan WCS. 

 Semua penduduk desa berpikir bahwa IPZ tidak akan mengganggu 
mata pencaharian utama mereka karena, secara umum, mereka tahu 
bahwa kegiatan IPZ memiliki dampak positif. 

Informasi lainnya  Beberapa penduduk desa juga memanen spesies pohon utama 
untuk kayu yang digunakan untuk keperluan konstruksi di desa 
tersebut adalah Damar dan Sengon di luar wilayah TNBBS. 

 Beberapa penduduk desa juga memasang perangkap untuk burung 
penyanyi. 

 Penduduk desa masih sering menemukan beberapa binatang liar 
termasuk babi hutan, harimau, kera ekor panjang, rusa dan banyak 
burung. 

 

Konsultasi pemangku kepentingan di Desa Sukabanjar 

Wawancara konsultatif diadakan di Desa Sukabanjar pada tanggal 03 Oktober 2019 (Tabel A13.3). 

Peserta konsultasi terdiri dari satu orang perempuan, dua laki-laki dan dua pemuda/i. Seorang 

petugas TNBBS juga bergabung dalam diskusi di rumah kepala desa dengan tim konsultan dan mitra 

proyek.  

Tabel A13.3 Komentar pemangku kepentingan di Desa Sukabanjar. 

Topik Tanggapan 

Indentitas warga  Para responden terdiri dari seorang perempuan, dua laki-laki dan dan 
dua pemuda/i yang memiliki pengetahuan tentang sejarah desa ini. 

 Sebagian besar responden memiliki pendidikan sekolah dasar. 

Kekerabatan dengan desa 
tempat masyarakat tinggal 

 Penduduk di desa Sukabanjar umumnya adalah campuran orang 
Sunda (Jawa Barat) yang berasal dari Provinsi Banten dan orang 
Jawa. Kepala desa Sukanjar adalah orang Sunda yang berasal dari 
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Topik Tanggapan 

Provinsi Banten. 

 Orang Sunda dan Jawa telah tinggal di desa Sukabanjar selama 26 
hingga 32 tahun dan kebanyakan dari mereka lahir di Lampung. 

 Secara umum, penduduk desa tidak puas dengan pengembangan 
infrastruktur di desa. 

 Para responden menyatakan bahwa desa ingin menerima lebih 
banyak program dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 
kegiatan pertanian mereka. 

Kondisi Sosial – Ekonomi  Sebagian besar penduduk desa adalah petani. Tanaman pertanian 
yang ditanam meliputi kelapa, petai, kopi, minyak kelapa sawit, kakao 
dan durian. Terdapat juga ladang sawah di desa. Madu juga 
dibudidayakan di desa. 

 Saat ini, desa memiliki program untuk memproses kelapa dan 
menghasilkan minyak kelapa dan minyak kelapa murni. 

 Penghasilan bulanan responden berkisar dari Rp 500.000 – 
3.000.000.  

 Berdasarkan wawancara diketahui bahwa masyarakat memiliki 
pendapatan alternatif sebagai pekerja konstruksi harian. Misalnya, 
jika ada warga yang akan membangun atau memperbaiki rumah 
mereka, maka mereka akan meminta tetangga terdekat untuk 
menjadi pekerja. Kegiatan pengembangan ini biasanya memakan 
waktu sekitar 1-3 bulan. 

 Semua responden menyatakan mereka memiliki 1-3 hektar lahan per 
petani. 

 Penduduk desa menjual produk yang dipanen dari tanah mereka di 
lingkungan mereka sendiri, ke pasar desa dan ke tengkulak di desa 
atau dari desa lain. 

Keberadaan situs keramat di 
sekitar desa 

 Terdapat situs keramat yang disebut Siti Rambut Panjang dan 
Monumen Syekh Jafar Sidik 

 Kedua situs ini dikunjungi oleh orang-orang dari luar desa ketika 
mereka memiliki keinginan atau menginginkan sesuatu dan berdoa di 
tempat itu. Dalam sebulan setidaknya ada satu kali yang berkunjung 
untuk berdoa ke tempat suci. 

Pengetahuan program 
konservasi 

 Sebagian besar penduduk desa mengetahui tentang program 
konservasi dan tiga mitra proyek: YABI, WWF dan WCS. 

 Semua penduduk desa berpikir bahwa IPZ tidak akan mengganggu 
mata pencaharian utama mereka karena, secara umum, mereka tahu 
bahwa kegiatan IPZ memiliki dampak positif. 

 WWF memberikan program ekonomi alternatif untuk produksi madu, 
minyak kelapa dan minyak kelapa murni. 

 Banyak responden memiliki lahan pertanian di dalam hutan TNBBS 
yang diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi terbatas. Mereka 
diizinkan untuk mengumpulkan hasil hutan dan juga menanam 
kembali tanah yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan kayu. 
Mereka menanam kembali tanah dengan spesies tanaman non-kayu. 

Informasi lainnya  Sebagian besar penduduk desa mengumpulkan HHNK termasuk 
buah rotan (Jering), damar, rotan, dan pomelo (Jabung) di hutan. 

 Para responden menyatakan bahwa beberapa penduduk desa masih 
membuat perangkap untuk babi hutan dan rusa. 

 Beberapa penduduk desa menanam kacang panjang, jagung, dan 
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tomat serta kayu untuk bahan bangunan (papan) seperti akasia, 
mahoni, dan pohon sutra. 

 Beberapa keluarga memelihara ayam dan kambing di desa. 

 Beberapa penduduk desa juga memasang perangkap untuk burung 
penyanyi. 

 Penduduk desa masih sering menemukan beberapa hewan liar 
termasuk babi hutan dan tapir. 
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Konsultasi pemangku kepentingan di Desa Pemerihan 

Wawancara konsultatif diselenggarakan di desa Pemerihan pada tanggal 03 Oktober 2019 (Tabel 

A12.4). Tim konsultan secara khusus melakukan wawancara di Desa Pemerihan karena tingginya 

insiden konflik manusia - satwa liar yang dilaporkan. Selama wawancara konsultatif, tim konsultan 

mengamati bahwa salah satu penduduk desa berdiri dengan pembuat suara jika gajah datang melalui 

desa selama kunjungan tim. Wawancara konsultatif dihadiri dua perempuan, satu laki-laki dan dua 

pemuda/i. 

Tabel A12.4 Komentar pemangku kepentingan di Desa Pemerihan. 

Topik Tanggapan 

Indentitas warga  Para responden terdiri dari dua orang perempuan, satu laki-laki dan dua 
pemuda/i yang memiliki pengetahuan tentang sejarah desa ini. 

 Sebagian besar responden memiliki pendidikan sekolah menengah. 

Kekerabatan dengan 
desa tempat masyarakat 
tinggal 

 Penduduk di Desa Pemerihan sebagian besar adalah orang Lampung 
(Melayu) dan orang Jawa yang bermigrasi ke Lampung sekitar tahun 1905. 

 Di bagian barat desa Pemerihan, ada akses terbuka luas ke Taman Nasional. 

 Pada tahun 2010 sekitar 80 keluarga setuju untuk meninggalkan area TNBBS 
tetapi pemakaman mereka masih berada di dalam TNBBS. 

 Warga tidak puas dengan tingkat pembangunan infrastruktur di desa. 

Kondisi Sosial – Ekonomi  Sebagian besar penduduk desa mencari nafkah sebagai petani. Tanaman 
pertanian yang ditanam di pertanian termasuk lada, kopi, karet dan jagung. 
Beberapa penduduk desa juga memiliki sawah. 

 Penghasilan bulanan responden berkisar dari Rp 500.000 – 1.000.000. 
Beberapa memiliki pekerjaan sampingan harian paruh waktu atau sementara 
meskipun responden tidak menghitung pendapatan dari pekerjaan ini. 

 Semua responden menyatakan bahwa mereka memiliki setengah hingga tiga 
hektar lahan per petani. 

 Mereka biasa menjual produk yang dipanen di pertanian mereka di 
lingkungan mereka sendiri, di pasar desa dan ke tengkulak di desa atau dari 
desa lain. 

 Saat ini, penduduk desa didukung oleh program ekonomi alternatif yang 
disampaikan oleh YABI. Program ini membentuk dana usaha patungan di 
mana kelompok perempuan di desa berkontribusi dari membuat kerajinan 
tangan dan menjualnya di pameran pemerintah daerah. 

 Sebagian besar penduduk desa tidak mengumpulkan hasil hutan. 

Keberadaan situs 
keramat di sekitar desa 

 Tidak ada situs suci di Desa Pemerihan. 

Pengetahuan program 
konservasi 

 Sebagian besar penduduk desa mengetahui program konservasi dan tiga 
mitra proyek: YABI, WWF dan WCS. 

 WCS memberikan dukungan teknis kepada penduduk desa tentang 
bagaimana menangani pertemuan manusia-satwa liar dengan gajah yang 
sering (kira-kira setiap tiga bulan) masuk ke desa. 

 Semua penduduk desa berpikir bahwa IPZ tidak akan mengganggu mata 
pencaharian utama mereka karena, secara umum, mereka tahu bahwa 
kegiatan IPZ memiliki dampak positif. 

 Mereka juga dibantu oleh program TNBBS karena program ini 
memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan memotong tanaman 
spesies invasif (tanaman Mantangan) di TNBBS dan membuat sisanya 
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menjadi kerajinan dan pupuk. 

Informasi lainnya  Kayu utama yang digunakan sebagai bahan bangunan adalah Pohon Damar 
dan Pohon Sengon. 

  Penduduk desa biasanya berkonflik dengan babi hutan tetapi tidak dengan 
satwa liar lainnya. 
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Lampiran A14 

 

KUESIONER 

Bukit Barisan Selatan National Park Environmental and Social Management System 

Dusun Penelitian  

Desa/Kecamatan  

Tanggal & Jam   

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

 

101 Nama   

102 Jenis Kelamin  

103 Umur  

104 Status Perkawinan  Menikah  Belum/Tidak Menikah 

105 Agama  Islam  Hindu 

 Kristen  Konghucu 

 Katolik  Lain-lain: sebutkan 
.......................... 

 Budha   

106 Suku/Etnis  

107 Pendidikan  Tidak Sekolah  SMA 

 SD  Perguruan Tinggi 

 SMP  Lain-lain: sebutkan 
......................... 

 

2. KETERIKATAN DENGAN TEMPAT TINGGAL DAN KEKERABATAN 

 

201 Apakah bapak/ibu lahir di desa ini? Ya Tdk 

202 Berapa lama bapak/ibu tinggal di desa ini?  

203 Apakah orang tua bapak/ibu berasal dari desa ini? Ya Tdk 

204 Apakah bapak/ibu merasa nyaman tinggal di daerah ini? Ya Tdk 

205 Apakah bapak/ibu puas dengan perkembangan desa ini? Sgt 
puas 

Puas Krg 
puas 

Tdk 
puas 

206 Suku/etnis apakah yang pertama kali tinggal di desa ini?  

207 Bapak/ibu berasal dari daerah mana? Ya Tdk 

208 Apakah bapak/ibu memiliki keluarga yang tinggal di desa ini? Ya Tdk 
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3. KONDISI SOSIAL EKONOMI 

 

301 Berapa jumlah anggota keluarga yang 
tinggal di rumah saat ini? 

 

 

302 Dari mana sumber penghasilan utama bapak/ibu?  Berkebun/berladang 

 Buruh tani 

 Wiraswasta 

 PNS 

 TNI/Polri 

 Serabutan 

 Lain-lain sebutkan:................................. 

303 Rata-rata penghasilan bapak/ibu dalam satu bulan 
saat ini? 

<Dibawah UMR >Diatas UMR 

304 Apakah bapak/ibu memiliki 
sumber penghasilan yang 
lain?Jika iya, darimana sumber 
penghasilan tersebut? 

1. 

 

Rp.  

2. 

 

Rp. 

3. 

 

Rp. 

4. 

 

Rp. 

305 Apakah bapak/ibu memiliki tanah yang digunakan untuk berladang/ bertani? Ya Tdk 

306 Berapa jumlah tanah yang bapak/ibu miliki?  

 

307 Jika ya, berapa luas tanah yang bapak miliki? (hektar) Tanah 1  

Tanah 2  

Tanah 3  

Tanah 4  

308 Ditanami apakah tanah bapak/ibu 
saat ini? 

Tanah 1  

 

Tanah 2  

 

Tanah 3  

 

309 Apakah status tanah tersebut? Milik sendiri  

Sewa  

Milik bersama  

Pinjam  

Lainnya: sebutkan 
...........................  
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310 Kemana biasanya bapak/ibu menjual hasil ladang/sawah? ke rumah-rumah 
(keliling) 

 

Di pasar desa  

Di pasar kecamatan  

Ke pasar kabupaten  

Keluar daerah  

Lainnya: sebutkan 
....................... 

 

 

4. TEMPAT KERAMAT 

 

401 Apakah ada kuburan di sekitar pekarangan rumah bapak/ibu? Ya Tdk Tdk 
tahu 

402 Jika tidak ada, di manakah letak kuburannya?  

403 Apakah di sekitar desa ini masih ada tempat-tempat yang 
dikeramatkan? 

(jika tidak langsung ke pertanyaan 601) 

Ya Tdk Tdk 
tahu 

404 Jika ya, apakah nama tempat keramat 
tersebut? 

 

405 Di manakah lokasi tempat keramat tersebut?  

406 Pada saat apa masyarakat mengunjungi 
tempat keramat tersebut? 

 

 

5. RESPON TERHADAP PERUBAHAN 

 

501 Dengan adanya rencana program 
kawasan konservasi di daerah ini, 
apakah ada gangguan yang mungkin 
timbul terkait kegiatan mata 
pencaharian bapak/ibu? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

502 Bagaimana cara bapak/ibu 
mengatasi persoalan tersebut? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

503 Apakah bapak/ibu pernah terganggu oleh jenis program yang 
dilaksanakan oleh BBSNP? 
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6. LAIN-LAIN 

 

 

 

601 

Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 
apakah ada kegiatan lain yang berhubungan 
dengan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan 
warga desa ini? 

 

Ya (uraikan) Tdk 

602 Untuk tujuan pemakaian sendiri atau dijual (dari  
masing-masing kegiatan berikut ini): 

 

Berburu: ................. Pasang 
jerat/jebakan: 
..................... 

Mengambil madu: ............. Memanen rotan: 
............ 

Pemanfaatan tanaman 
untuk obat-obatan : ……. 
……… 

Untuk konsumsi 
sayur mayur : ……… 

Untuk konsumsi buah-
buahan : …………. 

Pemanfaatan kayu 
untuk bahan 
bangunan: ............ 

Lainnya (sebutkan):...........  

603 Apakah warga di desa ini melakukan budidaya ?  Kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan 

 Kebutuhan kayu untuk bahan bangunan 

 Kebutuhan protein hewani 

 Kebutuhan rotan 

 Kebutuhan madu 

604 Adakah daerah khusus di kawasan hutan yang 
dianggap keramat oleh warga di desa ini? Jika 
ada, tolong sebutkan daerahnya? 

 

Ya 

Daerahnya: 
....................................... 

Tdk 

605 Apakah ada satwa tertentu atau tumbuhan 
tertentu yang dianggap keramat oleh warga di 
desa ini? Jika ada, tolong sebutkan jenis satwa 
atau tumbuhan tersebut? 

 

Ya 

Sebutkan jenis satwa atau 
tumbuhan tersebut : 
……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Tdk 

606 Jenis tumbuhan (kayu) hutan apa yang dijadikan 
sebagai bahan bangunan warga di desa ini? 

 

 

607 Apakah anda pernah bertemu dengan hewan 
liar?hewan apa, kapan dan dimana? 
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Lampiran A16 Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaturan 
Kelembagaannya 

Mekanisme pengaduan keluhan adalah alat untuk identifikasi awal, pengkajian dan penyelesaian 

setiap keluhan atau konflik pada kegiatan dan investasi fisik dalam proyek ini. Tujuan dibentuknya 

Mekanisme Penanganan Keluhan/Grievance Redress Mechanism (GRM) ini dalam Proyek, yaitu:  

 Untuk memberikan akses yang mudah kepada publik terutama anggota masyarakat yang 

terkena dampak untuk mengajukan pengaduan dan/atau masalah pada kegiatan tertentu 

atau investasi fisik (sub-proyek);  

 Untuk mengidentifikasi dan mengkaji sifat keluhan dan/atau masalah dan menyepakati solusi 

sedini mungkin sehingga masukan yang konstruktif dapat dipertimbangkan dalam desain 

suatu kegiatan atau investasi fisik;  

 Untuk menghindari kegiatan atau investasi fisik yang terhenti pada tahap selanjutnya karena 

ketidaktahuan pengaduan atau konflik, yang mengarah pada konflik yang tidak terkelola dan 

berbiaya tinggi;  

 Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terkena dampak untuk kegiatan yang 

diusulkan atau investasi fisik; dan 

 Untuk mencapai pengembangan pariwisata berkelanjutan di mana masyarakat memiliki 

kepemilikan, partisipasi yang kuat dan mendapatkan manfaat yang adil dari pemanfaatan 

berkelanjutan tempat-tempat wisata, baik aset, budaya dan nilai-nilai buatan manusia, 

dan/atau sumber daya alam.  

GRM dalam Proyek ini akan menjadi penting untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan saran yang 

relevan disampaikan selama konsultasi publik ESMF dimasukkan pada tahap perencanaan dan 

implementasi dari setiap kegiatan dan investasi fisik di bawah Proyek. GRM yang efektif dapat 

mempercepat pencapaian dan meningkatkan kualitas hasil Proyek. Penting bagi Proyek ZPI ini untuk 

memperkuat sistem GRM saat ini yang telah ada di berbagai lembaga/ entitas di tingkat nasional, 

provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola penanganan pengaduan dan proses penyelesaian 

konflik dengan lebih baik terutama bagi masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan 

pariwisata.  

Meskipun diskusi tentang GRM dalam ESMF ini ditargetkan untuk masalah lingkungan dan sosial, 

namun tidak secara eksklusif dilaksanakan untuk dua masalah ini saja tetapi untuk setiap masalah 

yang berkaitan dengan Proyek ZPI. GRM ini mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti aspek 

teknis terkait konstruksi, masalah lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan konstruksi sub-

proyek, masalah sosial yang mungkin timbul (mis. Pemukiman kembali), dan pengaduan lainnya 

datang dari Proyek ZPI. GRM berlaku untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik 

selama persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek.   

PRINSIP-PRINSIP UTAMA MEKANISME PENGADUAN 

Prinsip-prinsip utama mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik akan didasarkan pada 

peraturan yang berlaku, yaitu: 
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 Gratis. Para pemangku kepentingan dapat mengajukan pengaduan tanpa biaya, melalui 

berbagai alur yang tersedia di setiap tingkatan yang berbeda, yaitu desa, kabupaten, provinsi 

dan nasional; 

 Adil. Pemangku kepentingan yang mengajukan pengaduan harus diperlakukan secara adil 

dan tidak mengancam aksesnya, dan pengaduan lanjutan dan penyelesaian konflik tidak 

memandang asal, etnis, agama, status kebangsaan, latar belakang sosial dan ekonomi; 

 Respon cepat. Keluhan dan konflik akan diselesaikan sedini mungkin, pada tingkat terendah. 

Kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat yang lebih rendah akan dibawa ke 

tingkat yang lebih tinggi; 

 Opsi. Para pengadu diberikan berbagai opsi untuk penyelesaian dan mereka dapat diundang 

untuk negosiasi untuk tercapainya resolusi yang disepakati dan dapat diterima oleh semua 

pihak; 

 Objektif dan Transparan. Sistem untuk menangani pengaduan akan menjaga prinsip 

objektifitas, transparansi dan keadilan, dengan memiliki Tim Penasihat Independen, yang 

akan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemauan untuk membantu pihak yang 

memberikan keluhan di tingkat mana pun. 

Bagi pihak yang memberikan keluhan, dan masih tidak puas dengan tindak lanjut atau penyelesaian 

yang diberikan, dapat terus mencari penyelesaian lain melalui proses litigasi sesuai dengan hukum 

dan peraturan Indonesia. 

STRUKTUR GRM 

GRM Proyek ini terdiri dari sistem yang memiliki empat tingkatan, yaitu tingkat desa, kabupaten/kota, 

provinsi dan tingkat nasional. Pada dasarnya, GRM proyek BBS KfW akan menggunakan mekanisme 

yang ada, yang telah diterapkan di setiap organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, tahapan dan 

periode waktu untuk menangani pengaduan akan tergantung pada mekanisme yang ada. Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di setiap tingkatan bertanggung jawab untuk menangani pengaduan dan 

penyelesaian konflik. 

Keluhan akan dibagi menjadi tiga masalah, termasuk: pengaduan terkait masalah tanah dan teritorial, 

pengaduan terkait konflik manusia-hewan, dan yang lainnya berkaitan dengan program. Oleh karena 

itu, di tingkat nasional pengajuan pengaduan dapat dilakukan melalui situs web yang telah tersedia 

dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID yang telah 

diamanatkan oleh kementerian akan bertanggung jawab untuk menangani keluhan di tingkat 

nasional. 

Semua keluhan yang disampaikan ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional akan 

didokumentasikan melalui Sistem PPID yang dikelola oleh PPID. Penanganan dan pelaporan 

pengaduan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) di setiap tingkatan. Dalam hal 

perekaman, pemantauan dan pelaporan, SEKDA akan dibantu oleh Fungsi Khusus yang direkrut dari 

Program IPZ. 

GRM in the lower level may hierarchically relates to the higher levels (and vice versa), depending on 

the nature of the grievances and at what level the follow-up. aggrieved PAP or PAH could submit their 
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grievance directly to the authorized institution (OPD) in each level or facilitated by dedicated function 

hired by IPZ Program. Dedicated function will deliver the grievance to the authorized institution to 

handle.  

GRM di tingkat bawah mungkin secara hierarkis berhubungan dengan tingkat yang lebih tinggi (dan 

sebaliknya), tergantung pada sifat keluhan dan pada tingkat apa tindak lanjutnya. Pihak yang 

memberikan aduan dapat mengirimkan pengaduan mereka langsung ke OPD di setiap tingkat atau 

difasilitasi oleh fungsi khusus yang direkrut oleh Program IPZ. Fungsi khusus nantinya akan 

mengirimkan pengaduan ke lembaga yang berwenang untuk ditangani. 

Mekanisme pengaduan telah dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan seperti 

masyarakat lokal termasuk Masyarakat Adat, OPD. 

PENGATURAN KELEMBAGAAN 

GRM telah ada di tingkat lokal hingga nasional. Ketika keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat 

terendah maka akan dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya, keluhan akan dialihkan 

ke unit terkait di KLHK yang menangani keluhan di tingkat nasional. Unit tersebut akan mengadopsi 

prinsip-prinsip utama dengan memiliki fungsi khusus yang akan tersedia untuk membantu pihak yang 

menyampaikan keluhan dan bekerja dengan semua unit. Pengaturan kelembagaan di tingkat 

Nasional akan dikoordinasikan oleh PPID. Di tingkat provinsi dan kabupaten pengaturan akan 

dikoordinasikan oleh SEKDA. SEKDA akan memiliki fungsi khusus untuk merekam, memantau, dan 

melaporkan setiap keluhan yang berkaitan dengan proyek BBS KfW. 

Konflik yang memiliki risiko tinggi akan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme berikut: 

 Pelaporan konflik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem on-line yang dikembangkan 

oleh Dirjen Penegakan Hukum (Gakum On-line), Satuan Tugas di tingkat kabupaten dan 

provinsi (Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan), dan sistem untuk melaporkan 

konflik tenurial dan hutan adat (Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan); 

 Penyelesaian konflik dilakukan oleh Dinas Perkebunan (menyelesaikan gangguan perihal 

perkebunan), dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Kelompok Kerja Kehutanan Sosial; 

 Resolusi konflik dilakukan oleh "flying team" dari KLHK (mis., Dirjen Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan – Konflik 

Tenurial dan Hutan Adat - PKTHA)   

Pengaturan kelembagaan bertanggung jawab untuk merekam keluhan, menindaklanjuti tindakan, 

memantau proses penyelesaian, dan melaporkan ke Program IPZ. 

PENGATURAN PELAKSANAAN DI TINGKAT NASIONAL 

Di tingkat nasional, GRM akan diselenggarakan di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan & Kehutanan (Ditjen PHLHK atau juga dikenal sebagai Ditjen GAKUM), Direktorat 

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), atau unit baru yang didirikan 

untuk BBS KfW-GRM di bawah PPID, di mana sistem data informasi publik ditempatkan (Table 

A16.1). 

DRAFT



4 

Tabel A16.1 Lembaga pemerintah tingkat nasional yang terlibat dalam pelaksanaan 
Program IPZ. 

Nama Lembaga Status Peran 

Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (MoEF) 

Fungsi Khusus 
Lingkungan dan 
Kehutanan tingkat 
Nasional 

 Mengelola Pendaftaran pada tingkat 
Nasional 

 Memfinalisasi dan melaksanakan rencana 
dalam upaya perlindungan 

 Memfinalisasi dan melaksanakan GRM 

 Membantu dalam hal teknis 

 Menangani proses keluhan di tingkat 
nasional; 

 Memperbarui penanganan keluhan 
berdasarkan data informasi publik. 

Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum 

Institusi 
berwenang 

 Merekam keluhan, menyaring, melakukan 
investigasi, melakukan penanganan, dan 
membuat pelaporan di bawah Yurisdiksi; 

 Publikasikan proses pengaduan dan 
hasilnya. 

Direktorat Jenderal Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan 

Institusi 
berwenang 

 Merekam keluhan, menyaring, melakukan 
investigasi, melakukan penanganan, dan 
membuat pelaporan di bawah Yurisdiksi; 

 Publikasikan proses pengaduan dan 
hasilnya. 
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PENGATURAN PELAKSANAAN DI TINGKAT PROVINSI 

Di tingkat provinsi, pihak yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek BBS KfW adalah 

Sekretaris Provinsi (Sekda Provinsi Lampung), dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi bertindak 

sebagai koordinator atau melakukan pengelolaan harian proyek BBS KfW. Selama implementasi 

proyek BBS KfW, Sekda akan dinasihati oleh PPID tingkat Provinsi. 

PPID di Lampung adalah mitra utama dalam pelaksanaan proyek BBS KfW (Tabel A16.2). Keluhan 

yang diajukan di tingkat provinsi akan mengikuti prosedur yang berlaku di setiap OPD. SEKDA akan 

mengoordinasikan semua kegiatan termasuk menangani pengaduan yang telah dan sedang 

ditangani terkait dengan proyek BBS KfW. 

Tabel A16.2 Lembaga pemerintah tingkat provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan 
Program IPZ. 

Nama Lembaga Status Peran 

Sekretaris Daerah (SEKDA) Lembaga pelaksana/Executing 
Agency (EA) di tingkat provinsi 

 Bertanggung jawab atas pelaksanaan 
dan pencapaian proyek BBS KfW di 
tingkat Provinsi 

Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) 

Penasihat  Memberikan saran dan masukan 
kepada pemerintah daerah 
sehubungan dengan proyek BBS KfW 
termasuk penanganan pengaduan; 

Dinas Lingkungan Hidup Lembaga pelaksana   Melaksanakan proyek BBS KfW 
Menangani pengaduan  

Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) 

Lembaga pelaksana  Melaksanakan proyek BBS KfW 

 Memimpin proses konsultasi dalam 
yurisdiksi masing-masing; 

 Menangani pengaduan 

Individu/Institusi Fungsi khusus tingkat provinsi  Asisten proyek, memantau, 
mencatat/merekam, dan melakukan 
pelaporan pelaksanaan proyek BBS 
KfW. 

PENGATURAN PELAKSANAAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN DESA 

Di tingkat kabupaten/kota, proyek BBS KfW akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten di bawah koordinasi SEKDA. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota akan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek BBS KfW di wilayahnya (Tabel A16.3). Pada tingkat 

desa, pemerintah desa, termasuk masyarakat setempat, bertanggung jawab atas pengurangan emisi 

di wilayah desa mereka. 

GRM berada di bawah tanggung jawab masing-masing OPD di tingkat kabupaten, kecamatan dan 

desa dan ditangani di bawah koordinasi SEKDA. 
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Tabel A16.3 Lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan desa yang terlibat 
dalam pelaksanaan proyek BBS KfW. 

Nama Lembaga Status Peran 

Sekretaris daerah (SEKDA) Lembaga 
pelaksana/Executing 
Agency (EA) di tingkat 
kabupaten/kota dan 
desa 

 Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan 
pencapaian proyek BBS KfW di tingkat 
kabupate/kota dan desa 

Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) 

Lembaga pelaksana  Melaksanakan proyek BBS KfW di tingkat 
kabupaten/kota dan desa 

 Menangani pengaduan 

Dewan Adat Mitra  Mekanisme pengaduan untuk tanah/aset 
adat/ masyarakat adat. 

Pemerintah Desa Lembaga pelaksana  Melaksanakan proyek BBS KfW di tingkat 
kabupaten/kota dan desa 

 Menangani pengaduan 

 

Seperti yang disebutkan di atas, akuntabilitas untuk pelaksanaan program, setidaknya untuk lembaga 

publik, difasilitasi melalui sistem tata kelola nasional, di mana lembaga kabupaten bertanggung jawab 

kepada provinsi, dan provinsi bertanggung jawab kepada Pusat. Kegiatan program sebagian besar 

didasarkan pada kebijakan dan komitmen yang berasal dari tingkat provinsi dan kabupaten. Ini 

termasuk perlindungan Lampung berkomitmen dalam kawasan konservasi, moratorium Gubernur 

atas penerbitan izin di hutan primer, komitmen tingkat kabupaten untuk pengembangan tanaman 

perkebunan berkelanjutan, dan upaya keberlanjutan yang berkelanjutan oleh sektor swasta. 

Di tingkat Proyek, pengaduan yang diajukan di luar wewenang kepala salah satu otoritas yang 

disebutkan di atas ditangani oleh OPD. Pengaduan biasanya mencakup keputusan tentang 

penetapan kawasan hutan negara, perubahan status kepemilikan lahan hutan, konversi kawasan 

hutan, dll. Proses mekanisme penanganan pengaduan didasarkan pada mekanisme yang ada di 

masing-masing OPD dan Peraturan Indonesia.   

Masyarakat adat yang terkena dampak, mekanisme pengaduan harus mengikuti hukum adat yang 

berlaku (jika ada) atau mekanisme apa pun yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

permintaan dari masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mereka kepada KLHK 

berdasarkan Keputusan No. 24/Menhut-II/2015 tentang Pembentukan Tim untuk Menangani 

Pengaduan Berkenaan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tingkat desa, masing-masing 

dapat membawa pengaduan mereka ke desa dan/atau pemimpin adat. Jika kepala desa/adat tidak 

dapat menyelesaikan pengaduan, prosesnya akan dialihkan ke tingkat yang lebih tinggi. 

FUNGSI KHUSUS DAN TITIK AKSES 

Organisasi pemerintah provinsi umumnya menunjuk seorang Kepala Seksi dari lembaga terkait untuk 

memantau pembaruan pelaksanaan program. Kepala Seksi juga dapat ditunjuk untuk menerima dan 

menindaklanjuti pengaduan. Kepala Seksi tersebut juga dapat meminta kepada pemerintah desa 

untuk membantu menghubungkan dengan organisasi pemerintah kabupaten terkait mengenai 

pengaduan. Titik penghubung untuk menangani pengaduan dan penyelesaian konflik adalah Dinas 

Lingkungan Kabupaten dan Provinsi yang menangani masalah lingkungan. 
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Alur Pengaduan harus mudah diakses, dan perlu diungkapkan kepada publik, terutama kepada 

kelompok masyarakat yang terkena dampak. Publikasi dilakukan melalui alur publik multi-media, 

termasuk media sosial, serta melalui kantor desa atau balai desa di desa-desa yang terkena dampak. 

Alur penerimaan ini dapat mencakup dari atau semua, seperti: telepon, whatsapps, sms, media 

sosial, halaman, atau alamat surat, yang dikelola oleh perangkat regional yang menjalankan aktivitas. 

Kotak pengaduan juga ditempatkan di Kantor Layanan Lingkungan Kabupaten, Layanan Lingkungan 

Provinsi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

The KfW BBS project will assign a person as dedicated function, which will ensure that all the 

submitted grievances from stakeholders have been resolved by the relevant working units. 

Proyek BBS KfW akan menetapkan seseorang sebagai fungsi khusus, yang akan memastikan bahwa 

semua keluhan yang diajukan dari para pemangku kepentingan telah diselesaikan oleh unit kerja 

terkait. 
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