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KATA PENGANTAR

K

ALIMANTAN FORESTS AND CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP) merupakan salah satu program kerja sama
antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang perubahan iklim. Program KFCP ditujukan untuk
menguji coba cara pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan
(REDD+), di hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Intervensi tersebut diantaranya melalui penutupan/
penabatan tatas (kanal kecil), reforestasi, pembuatan palisade, dan sebagainya. Selain itu, KFCP juga
mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi warga desa yang tinggal di area program KFCP.
Program REDD+ dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, maupun masyarakat
yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum kegiatan REDD+ dimulai, dampak positif dan negatif di
tingkat pelaksanaan program (misalnya di desa) perlu diidentifikasi agar risiko dapat dikelola dan dikurangi,
serta manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dapat ditingkatkan. Safeguards merupakan salah satu
alat yang dapat digunakan untuk mengelola risiko dan manfaat tersebut.
Pada saat program KFCP baru diperkenalkan, yaitu pada pertengahan 2009, belum terbentuk
kebijakan safeguards Indonesia di tingkat nasional. Namun demikian, KFCP telah menerapkan standar
safeguards dengan menggunakan beberapa instrumen lain, yang akan didiskusikan dalam laporan ini.
Pada saat safeguards REDD+ yang spesifik mulai dirancang/diujicobakan di Indonesia, KFCP berupaya
mengintegrasikannya dengan instrumen safeguards yang ada untuk tingkat program. Kerangka operasional
safeguards ini dikembangkan agar ada referensi tunggal untuk berbagai standar, untuk mempermudah
pelaksanaan safeguard di lapangan.
Berdasarkan pengalaman KFCP, selain dari safeguards yang masih berkembang tersebut, menyusun
indikator yang mudah dipahami dan dipraktikkan oleh warga desa merupakan tantangan lain dalam
menerapkan safeguards di tingkat kegiatan. Sebagian dari prinsip dan standar safeguards merupakan
hal yang tidak biasa bagi masyarakat, sehingga diperlukan waktu dan tenaga yang lebih besar untuk
mengenalkannya. Belajar dari kondisi tersebut, kedepannya penyelenggaraan inisiatif REDD+ perlu
didahului oleh uji coba pelaksanaan safeguard. Hal ini dilakukan agar tersedia ruang pembelajaran,
baik bagi masyarakat maupun program. Masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk mempelajari
safeguard, sementara program dapat mencari cara yang sesuai untuk melaksanakan safeguard tersebut.
Laporan ini membahas pembelajaran yang diperoleh dari praktik penerapan safeguard di tingkat kegiatan
oleh desa dan KFCP, dari pertengahan 2011 hingga pertengahan 2013. Pembelajaran dari penerapan dan
verifikasi safeguard ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan pelaksanaan sistem safeguards
dalam program REDD+ di Indonesia.
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SINGKATAN DAN ISTILAH

Bappenas		

: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

BeRT 		: Benefits and Risks Tool (Instrumen pengkajian/analisa manfaat dan risiko)
Beje 		

: Kolam ikan tradisional

BoP 		: Basis of Payment (dasar pembayaran)
BPD 		

: Badan Permusyawaratan Desa

CCBA		: Climate, Community and Biodiversity Alliance (Aliansi perubahan iklim, masyarakat,
keanekaragaman hayati)
CER			: Certified Emissions Reductions (Pengurangan emisi bersertifikat)
COP			: Conference of the Parties (Konferensi para pihak)
ESMF		 : Environmental and Social Management Framework (Kerangka pengelolaan lingkungan
dan sosial)
FCPF 		: Forest Carbon Partnership Facility
FPIC			: Free and Prior, Informed Consent
FPI-Con		 : Free and Prior, Informed Consultation
GRK			

: Gas Rumah Kaca

Gemor		

: Sejenis kayu yang kulitnya dapat digunakan sebagai bahan obat anti nyamuk

HuMa 		

: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis

IAFCP		 : Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership
ICRAF		 : World Agroforestry Centre
Jamsostek		

: Jaminan Sosial Tenaga Kerja

KK			

: Kepala Keluarga

KFCP			: Kalimantan Forests and Climate Partnership
LEI			

: Lembaga Ekolable Indonesia

LSM 		

: Lembaga Swadaya Masyarakat

Mantir adat		

: Kelapa adat Dayak di desa

Musdes		

: Musyawarah desa

MRV 		: Measurement, Reporting and Verification (Pengukuran, pelaporan dan verifikasi)
PADIATAPA		

6

: Pelaksanaan Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
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Pemdes		

: Pemerintah Desa

PCI 		: Principle, Criteria, Indicator (Prinsip, Kriteria dan Indikator)
PGA			: Participatory Governance Assessment (Kajian tata kelola partisipatif)
PLG			

: Pengembangan Lahan Gambut

PRISAI		

: Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguards Indonesia

RAB			

: Rencana Anggaran Biaya

REDD+		 : Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation. The ‘+’ includes
the role of conservation, sustainable management of forests and the enhancement of forest carbon
stocks (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, tanda ‘+’ mencakup peranan
konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon).
REDD+ SES		

: REDD+ Social and Environmental Standards

REDD+ SIS		

: REDD+ Safeguards Information System

RESA 		

: Regional Environmental and Social Assessment

RPJM-Desa		

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Satgas REDD+

: Satuan tugas REDD+

SESA			: Strategic Environmental and Social Assessment (Kajian lingkungan dan sosial strategis)
SSL 		

: Standar Sosial Lingungan, contoh: Tim Persiapan REDD+ SSL Kalimantan Tengah

Tatas

: Kanal berukuran kecil yang dibangun oleh masyarakat setempat

TP			

: Tim Pengawas

TPK			

: Tim Pengelola Kegiatan

UNDRIP		

: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

UNFCCC		

: United Nations Framework Convention on Climate Change

UNPAR		

: Palangkaraya University

UPL			

: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

UKL			

: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

UKP4		

: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

VER 			: Verified Emissions Reductions (Pengurangan emisi bersertifikat)
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LEMBAR PENGAKUAN

Laporan ini disusun oleh Lis Nurhayati, Barbara Howard, Rachael Diprose, Benjamin Tular, dan Risa Yudhiana. Berbagai
data dan informasi juga diperoleh dari Community Engagement Team KFCP (Trianovy, M. Nasir, Agustinus Leppe, Aris
Yohanes, Dena, M. Rafi’i, Yeyet Suryatno, Rano Andino, dan Suseno Senjaya). Panduan teknis diberikan oleh Rachael
Diprose dan Tom Walsh, sedangkan penyuntingan dilakukan oleh Farrah Mardiati dan Lis Nurhayati. Publikasi, desain,
dan tata letak dilakukan oleh unit Communication IAFCP, yaitu Nanda Aprilia, Stella Pongsitanan, dan James Maiden.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Namun
demikian, temuan dan analisis yang tercantum di dalam laporan mewakili pandangan dari para penulis dan tidak
mencerminkan pandangan dari kedua pemerintah tersebut. Laporan ini merupakan laporan kerja mengenai
pembelajaran praktis dari pelaksanaan kegiatan KFCP di lapangan. Kedepannya, dimungkinkan perbaikan-perbaikan
untuk mengakomodir masukan, umpan balik, serta bukti dan pengalaman baru untuk menyempurnakan isi laporan.
Berbagai kesalahan dan kekurangan yang mungkin muncul dalam laporan ini berasal dari penulis.
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M

itra utama KFCP adalah Kementerian Kehutanan
(Kemenhut), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dan
Pemerintah Australia.

Tujuan utama KFCP adalah
mengadakan uji coba berbagai
pendekatan untuk mengetahui
metode pengurangan emisi dengan
menggunakan pendekatan REDD+.
Secara bersamaan, KFCP juga
mendukung penyediaan sumber
mata pencaharian yang lebih
baik dengan menerapkan prinsip
pengelolaan sumber daya alam
yang berkelanjutan, khususnya bagi
masyarakat yang sebagian besar
sumber mata pencahariannya
bergantung dari hutan. Selain
itu, KFCP juga membantu
mengintegrasikan REDD+ ke dalam
perencanaan dan pengelolaan,
khususnya ditingkat lokal, melalui
pengembangan kapasitas lokal dan
pengujian model untuk kelembagaan,
kebijakan, dan kerangka hukum
REDD+.

Tujuan utama KFCP
adalah mengadakan
uji coba berbagai
pendekatan untuk
mengetahui metode
pengurangan
emisi dengan
menggunakan
pendekatan REDD+.
Sebagai upaya untuk melaksanakan
safeguard, KFCP telah
menginvestasikan berbagai sumber
daya guna memastikan keterlibatan
kelompok rentan di desa. Hal ini telah
dilakukan sebelum safeguard REDD+
diadopsi dalam UNFCCC (United
Nation Framework Convention on

Climate Change) yang diadakan di
konferensi Cancun pada NovemberDesember 2010, dan sebelum
beberapa standar safeguard lainnya
diperkenalkan secara resmi (lihat di
bawah).
Pada tahun 2010, dilakukan uji
coba penerapan REDD+ SES (Social
and Enviromental Standards atau
Standar Sosial dan Lingkungan)
dalam program yang diinisasi oleh
pemerintah di beberapa negara.
Meskipun mulanya REDD+ SES
dirancang untuk penerapan di
tingkat nasional, di beberapa negara
(seperti Brazil dan Indonesia) REDD+
SES dipertimbangkan relevan untuk
penerapan safeguards di tingkat
sub-nasional, karena REDD+ SES
seharusnya dapat diaplikasikan di
tingkat yurisdiksi. Pada akhir 2010,
Pemerintah Kalimantan Tengah
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menyetujui uji coba penerapan
REDD+ SES di wilayahnya. Namun
demikian, pada pertengahan
2012, Jarrah (2012) menyatakan
proses uji coba penerapan tersebut
belum berkembang jauh di
tingkat provinsi. Versi perbaikan
REDD+ SES dikeluarkan di akhir
2012. Selama laporan ini ditulis,
Provinsi Kalimantan Tengah tetap
melanjutkan uji coba yang dimaksud.
Penting dijadikan catatan, REDD+
SES tidak dirancang untuk program
seperti KFCP. Hanya beberapa kriteria
yang relevan untuk tingkat yurisdiksi
dan program.
Pemerintah Indonesia mulai
menginterpretasikan dan
mengadopsi safeguards dari
prinsip Cancun-UNFCCC dalam
konteks Indonesia, melalui Satgas
REDD+ di bawah UKP4 (Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan).
Pada 2011, Satgas REDD+ mulai
merancang PRISAI (Prinsip Kriteria,
Indikator Safeguards Indonesia). Dari
akhir tahun 2011 hingga sepanjang
tahun 2012, Satgas REDD+ mulai
mengkonsultasikan PRISAI dengan
para pemangku kepentingan di
tingkat nasional dan sub-nasional.
PRISAI relevan untuk safeguards
di tingkat proyek/program yang
mungkin akan diterapkan oleh Badan
REDD+ Indonesia1 pada program
REDD+ di masa mendatang. Pada
saat laporan ini ditulis, PRISAI
masih dalam tahap uji coba dan
belum difinalkan sebagai kerangka
safeguards resmi untuk REDD+ di
Indonesia.
Namun, KFCP dirancang dan
dikembangkan pada awal 2009
di Kalimantan Tengah, sebelum
terjadinya berbagai perkembangan

formulasi safeguards REDD+ untuk
Indonesia seperti dijelaskan di atas.
Oleh karena itu, program berupaya
mengembangkan safeguards dengan
mengambil berbagai instrumen dari
praktik-praktik terbaik pembangunan
partisipatif yang digunakan oleh CARE
dan lainnya. Hal tersebut termasuk
pelibatan masyarakat, konsultasi,
pemetaan partisipatif, serta berbagai
kajian dan instrumen lainnya. KFCP
juga melakukan kajian dampak
lingkungan yaitu UPL/UKL (Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup/
Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup) sebagaimana disyaratkan oleh
hukum Indonesia. Selain itu, selama
18 bulan dari 2011-12, KFCP juga
melakukan kajian lingkungan dan
sosial tingkat regional atau Regional
Environmental and Social Assessment
(RESA), untuk memastikan bahwa
program memenuhi standar World
Bank melalui delapan instrumen yang
berbeda. RESA mencakup prinsip
Free and Prior Informed Consultation
(FPI-Con)2.
Pada tahun 2012, bersamaan
dengan pengembangan safeguards
nasional, KFCP berupaya menguji
coba rancangan safeguards khusus
untuk REDD+ yang baru saja
muncul. Namun hal tersebut dapat
menimbulkan risiko, yaitu tidak
efisiennya penggunaan sumber
daya. Selain itu, juga berpotensi
menambah beban masyarakat.
Hal ini muncul dikarenakan
ketersediaan waktu dan sumber
daya yang telah dialokasikan
untuk menerapkan standar dan
pendekatan pembangunan dan
lingkungan, serta tumpang tindihnya
berbagai standar yang telah ada
dan yang baru muncul (beserta
kesenjangan diantaranya). Oleh
karena itu, KFCP mengembangkan

Pada tahun
2012, KFCP mulai
mengembangkan
kerangka operasional
safeguards yang
terintegrasi sebagai
upaya untuk
mengintegrasikan dan
mengujicoba prinsip
safeguards.

kerangka operasional safeguards
yang terintegrasi, sebagai upaya
untuk mengintegrasikan dan menguji
coba berbagai prinsip safeguards
yang tercantum dalam Perjanjian
Cancun, kriteria REDD+ SES, kriteria
dalam draf PRISAI, dengan RESA dan
berbagai pendekatan yang muncul di
tingkat kegiatan KFCP di desa.
Berdasarkan pengalaman KFCP,
mempraktikkan safeguards di
lapangan tidak semudah teorinya.
KFCP harus menyusun indikator
yang relevan dan mudah dipahami
serta dipraktikkan oleh warga
desa. Indikator-indikator tersebut
perlu beberapa kali diujicoba
untuk memperoleh umpan balik
dari warga. Setiap desa memiliki
kondisi yang berbeda, sehingga
pemenuhan prinsip-prinsip
safeguards akan berbeda-beda pula.
Namun demikian, sebagai salah satu
program uji coba REDD+, KFCP tetap
harus menguji coba penerapan dan
verifikasi safeguards.
Laporan ini bertujuan untuk
menjelaskan pembelajaran yang
diperoleh dari uji coba penerapan

Dana awal untuk Badan REDD+ kemungkinan besar diperoleh dari dana Norwegia, di bawah Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dan
Norwegia untuk moratorium hutan primer di Indonesia.
2
FPI-Con berkaitan dengan konsultasi bermakna dan didasari niat baik, serta partisipasi yang didahului pemberian informasi, yang dilakukan selama
persiapan dan pelaksanaan sebuah program. FPI-Con berupaya mencari dukungan luas dari masyarakat terhadap program.Penjelasan lebih lanjut
mengenai FPI-Con dapat dilihat dalam panduan operasional World Bank yang diperuntukkan bagi Indigenous People’s Plan (Rencana bagi Masyarakat
Asli dan Lokal): www.worldbank.org
1
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safeguards REDD+ oleh desa
dan KFCP. KFCP merancang agar
safeguards diterapkan dan diawasi
secara mandiri oleh desa, sementara
staf KFCP memberikan bantuan
teknis dan peningkatan kapasitas.
Untuk memudahkan pembaca,
laporan ini dibagi menjadi empat
bagian. Bagian pertama merupakan
pendahuluan yang menjelaskan
latar belakang dan pengembangan

sistem dan standar safeguards.
Bagian kedua meringkaskan tentang
upaya KFCP dalam menyusun
standar dan merancang kerangka
operasional safeguards. Lalu, pada
bagian tiga akan dijelaskan mengenai
cara-cara yang dilakukan desa
dalam memenuhi dan melakukan
verifikasi safeguards. Terakhir,
bagian empat meringkaskan
seluruh proses penyusunan dan

perancangan safeguards dan
pembelajaran yang diperoleh dari
proses tersebut. Seluruh informasi
yang diperoleh dalam laporan ini
berasal dari publikasi luar tentang
REDD+ dan safeguards, data dan
dokumen internal KFCP, serta
wawancara dengan staf KFCP dan
warga desa yang tinggal di wilayah

kerja KFCP. Program KFCP mencakup wilayah kerja seluas kurang lebih 120.000 hektar pada kawasan bekas proyek
Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Kegiatan KFCP diantaranya adalah sekolah lapang petani,
dukungan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, reforestasi dan rehabilitasi hutan skala
kecil, peningkatan kapasitas desa agar dapat mengelola kegiatan KFCP secara mandiri, pengelolaan dan pengawasan
kebakaran, serta pengembangan mata pencaharian alternatif. KFCP juga menghimpun banyak data seperti vegetasi
lahan gambut, hidrologi, dan kebakaran lahan dan hutan. Data tersebut digunakan untuk analisa, dan sebagai
kontribusi KFCP terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait hutan rawa gambut dan emisi Gas Rumah Kaca
(GRK). Sebagian dari kegiatan KFCP dilakukan di lahan gambut yang umumnya berstatus Hutan Lindung. Sebagian
kegiatan lainnya, misalnya pengembangan mata pencaharian alternatif dan sekolah lapang petani diselenggarakan
di lahan mineral dan di gambut rendah milik penduduk atau milik masyarakat setempat. Manfaat kegiatan KFCP bagi
desa, diantaranya adalah untuk pembelajaran, pengembangan dan peningkatan pendapatan yang dapat digunakan
oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar program.
Kegiatan KFCP ditujukan sebagai
upaya uji coba “REDD+ dalam skala
kecil” yang memungkinkan untuk
dilakukannya perbaikan pendekatan
dan metode pelaksanaan secara
terus menerus. Pembelajaran yang
diperoleh dari uji coba ini merupakan
kontribusi terhadap pengembangan
REDD+ baik di tingkat lokal, nasional,
maupun internasional. Selain itu,
pembelajaran tersebut juga dapat
membantu dalam mengujicoba
seberapa jauh kontribusi REDD+
terhadap kerangka mitigasi
perubahan iklim di tingkat global
melalui upaya-upaya yang dilakukan
di tingkat lokal dengan melibatkan

Kegiatan KFCP
ditujukan sebagai
upaya uji coba
“REDD+ dalam
skala kecil” yang
memungkinkan
untuk dilakukannya
perbaikan pendekatan
dan metode
pelaksanaan secara
terus menerus.

masyarakat yang tinggal di dalam dan
di sekitar hutan serta memasukkan
pengetahuan dan kearifan lokal.
Lebih lanjut, pembelajaran juga
menunjukkan pendekatan dan
metode yang diuji di Kalimantan
Tengah agar dapat dikembangkan
atau direplikasi di tempat lain, baik di
Indonesia maupun di negara lain.
Kegiatan KFCP mencakup sembilan
desa3 dengan total 14 permukiman
yang berada di sepanjang
Sungai Kapuas, di Kabupaten
Kapuas. Berdasarkan data dari
socio-economic baseline 2009,
91% penduduk yang mendiami

Mulanya terdiri dari tujuh desa, namun pada Juli 2013 dua dusun berubah menjadi dua desa.

3
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permukiman tersebut adalah Dayak
Ngaju. Di tingkat desa, masyarakat
adat Dayak memiliki tokoh adat yang
disebut sebagai Mantir Adat (kepala
adat dayak di desa). Namun, saat
KFCP baru memulai programnya
(2009-10), di sebagian besar desa
Mantir Adat belum terpilih.
Permukiman penduduk tersebar di
dua areal utama PLG, yaitu bagian
utara (Blok E) dan bagian selatan
(Blok A). Kedua areal tersebut
memiliki ekosistem yang berbeda;
Blok A merupakan area yang telah
banyak kehilangan tutupan lahan
dan hutan, sedangkan Blok E masih
memiliki banyak tutupan lahan dan
hutan. Perbedaan keanekaragaman
ekosistem di kedua areal tersebut
menimbulkan perbedaan kegiatan
pengelolaan lahan (misalnya
pertanian) yang signifikan, antara
lain: dalam penyusunan strategi
pengembangan sumber mata
pencaharian, dimana kegiatan REDD+
harus disesuaikan dengan ekosistem
yang dimaksud. Selain itu, perbedaan
tingkat tutupan hutan di kedua
blok tersebut juga disebabkan oleh
drainase (di Blok A terdapat kanalkanal besar, sedangkan di Blok E lebih
banyak terdapat kanal-kanal kecil)
dan tanah. Jumlah pemukiman juga
lebih banyak dan terkonsentrasi di
Blok A.
Selama tahun 2009-10, fokus
kegiatan KFCP adalah merancang
dan menetapkan program dengan
Pemerintah Indonesia, membentuk
kelompok dan unit kerja lain yang
diperlukan, sistem pengadaan serta
mekanisme pelaksanaan program.
Selain itu, upaya penting yang juga
dilakukan adalah kajian awal dan
asesmen kebutuhan, misalnya
asesmen kesesuaian dan kebutuhan
mata pencaharian masyarakat.
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Di akhir tahun 2010 dan di tahun
2011, berbagai kegiatan dilakukan
di desa untuk menguji coba REDD+,
diantaranya mencakup: perencanaan
bersama antara program dan
warga desa, pelatihan, konsultasi,
pemetaan sosial dan lingkungan yang
partisipatif, asesmen kesesuaian,
serta fasilitasi desa untuk menyusun
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Desa).
Pada tahun tersebut, KFCP juga
melakukan upaya-upaya untuk
merumuskan cara yang paling
sesuai untuk merencanakan
dan mengelola kegiatan, serta
melakukan pembayaran kolektif
kepada desa yang melakukan uji
coba REDD+. Melalui skema REDD+,
manfaat dari pencegahan emisi
GRK dan rehabilitasi lahan gambut
didistribusikan kepada masyarakat
secara kolektif. Oleh karena itu,
sebagai bentuk uji coba REDD+,
KFCP berusaha mencari berbagai
pendekatan guna membantu
masyarakat agar memiliki kesiapan
dalam menerima manfaat secara
kolektif dibandingkan secara
individual. Manfaat yang dimaksud
berasal dari keterlibatan warga dalam
kegiatan untuk menghindari emisi
atau yang berkontribusi terhadap
rehabilitasi lahan gambut di wilayah
KFCP. Guna melengkapi pendekataan
kolektif tersebut, KFCP memberikan
dukungan terhadap pengembangan
mata pencaharian alternatif. Dalam
program tersebut, manfaat program
dialokasikan kepada tiap-tiap
individu (diwakilkan oleh Kepala
Keluarga). Perjanjian Desa atau
Village Agreement (akan dijelaskan
di bawah) dan paket pekerjaan atau
Work Package merupakan instrumen
utama dalam melakukan uji coba
metode dan pendekatan REDD+ yang
dilaksanakan oleh desa dan KFCP.

Oleh karena itu,
sebagai bentuk uji
coba REDD+, KFCP
berusaha mencari
berbagai pendekatan
guna membantu
masyarakat agar
memiliki kesiapan
dalam menerima
manfaat secara
kolektif dibandingkan
secara individual.
Lebih lanjut, di tahun 2010-11,
KFCP mengadakan percontohan
beberapa kegiatan dalam skala
kecil. Percontohan dilakukan agar
masyarakat mengetahui cara
menjalankan kegiatan tersebut
sebelum melakukannya dalam
skala besar. Percontohan juga
dimaksudkan untuk menguji
beberapa metode, karena sebagian
dari metode masih baru baik bagi staf
KFCP maupun warga desa. Kegiatan
percontohan diantaranya adalah
penanaman kembali hutan dengan
spesies tanaman hutan rawa gambut.
Kebutuhan bibit untuk penanaman
ini dipenuhi oleh desa dengan
mendirikan sejumlah persemaian
bibit di desa yang dibantu oleh
program. Bersamaan dengan
kegiatan tersebut, KFCP melakukan
diskusi dan konsultasi dengan warga
desa untuk menyusun perjanjian
kerjasama untuk melakukan kegiatan
dalam skala lebih besar. Perjanjian
ini dinamakan ‘Perjanjian Desa’ yang
menjelaskan prinsip dan mekanisme
kerjasama antara desa dan KFCP.
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Perjanjian Desa
Awal tahun 2012, KFCP memasuki periode penyusunan kerjasama secara legal dan formal dengan masyarakat di
tujuh desa yang terlibat dalam program. Kesepakatan kerjasama yang dimaksud dinamakan Perjanjian Desa, yang
dapat menjadi langkah awal pembentukan lembaga lokal jangka panjang untuk mengelola REDD+ dan menyediakan
dasar pengelolaan keuangan. Selain itu, perjanjian juga dapat mendukung upaya-upaya masyarakat lokal agar
dapat melanjutkan pengelolaan REDD+ secara mandiri. Sebagian besar kegiatan REDD+ yang dijalankan oleh KFCP
tidak secara langsung dikelola oleh staf KFCP. Desa mengelola dan menyelenggarakan kegiatannya secara mandiri,
sementara KFCP menyediakan pendanaan dan bantuan peningkatan kapasitas.
Perjanjian Desa terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan tujuan dan prinsip kerjasama.Bagian kedua
menerangkan kondisi atau persyaratan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembiayaan kegiatan, beserta standar
dan perlindungan (safeguards) yang harus diikuti. Bagian ketiga menerangkan petunjuk teknis, jadwal dan anggaran
untuk kegiatan REDD+ yang akan dijalankan oleh desa. Bagian ketiga memberikan fleksibilitas untuk menambahkan
atau menyesuaikan kegiatan yang akan diselenggarakan di desa (jika diperlukan) berdasarkan kesepakatan antara desa
dan program, yang dilakukan setelah Perjanjian tertandatangani oleh desa dan KFCP. Kegiatan REDD+ di tingkat desa
ini dinamakan ‘Paket Pekerjaan’, yang terdiri dari beberapa kegiatan, seperti pembibitan, reforestasi di lahan gambut
terdegradasi, penutupan/penabatan tatas (kanal kecil yang dibangun oleh penduduk setempat) untuk merehabilitasi
lahan gambut, dan pengembangan mata pencaharian. Pengembangan mata pencaharian alternatif (karet, beje/kolam
ikan tradisional, dan agroforestri) dilakukan pada 2013-14. Partisipasi warga desa dalam paket pekerjaan merupakan
bentuk akses bagi mereka dalam memperoleh manfaat finansial dari KFCP. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di
fase awal, seperti penyusunan RPJMDes dan sekolah lapang petani (bagian dari mata pencaharian alternatif), tidak
dilakukan di bawah perjanjian paket pekerjaan karena pada fase tersebut program terfokus pada penguatan kapasitas
dan perencanaan, yang waktunya bersamaan dengan negosiasi penyusunan perjanjian desa.
Proses penyusunan Perjanjian Desa diselaraskan dengan RPJMDes agar kegiatan KFCP sejalan dengan kebutuhan
masyarakat. Perjanjian dikembangkan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan diskusi dengan warga desa, yang
sebagian besar dilakukan sepanjang tahun 2011. Proses ini juga dilakukan bukan hanya saat penyusunan Perjanjian
Desa, tetapi juga untuk setiap penyusunan paket pekerjaan. Tiap- tiap paket pekerjaan didiskusikan dan direncanakan
bersama dengan warga desa, disesuaikan dengan masukan dari desa, lalu didiskusikan dan difinalisasi dalam
Musyawarah desa (Musdes), dimana Musdes merupakan forum pengambilan keputusan yang utama di desa.
Periode pertama Perjanjian Desa berlaku efektif dari Januari 2012 hingga Juni 2013. Selanjutnya, para pihak
menyetujui perpanjangan pelaksanaan sebagian dari program KFCP hingga Juli 2014 di beberapa desa. Oleh karena
itu, KFCP kembali melakukan rangkaian konsultasi dengan masyarakat untuk perpanjangan Perjanjian Desa, yang
dikhususkan untuk menyelesaikan program pengembangan mata pencaharian.
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Pengelolaan Kegiatan Melalui Paket ‘Pekerjaan’
Pelaksanaan paket pekerjaan dan
distribusi manfaat di desa dikelola
oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
dan diawasi oleh Tim Pengawas
(TP), dengan bantuan dan dukungan
dari KFCP. Kedua tim tersebut
beranggotakan warga desa yang
dipilih oleh warga. Strategi ini
diterapkan untuk membantu desa
agar dapat mengelola kegiatan secara
mandiri dan transparan, dan hasil
dari kegiatan yang dimaksud mampu
mencegah emisi atau menambah
tutupan lahan dan hutan. Hal ini juga
merupakan bagian dari pendekatan
partisipatif yang digunakan KFCP
untuk mendemonstrasikan REDD+
dan mendorong kepemilikan program
oleh desa. Oleh karena itu, staf KFCP
tidak secara langsung melakukan
kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa
kegiatan dilakukan berulang hingga
dua atau tiga kali, atau secara
bertahap agar masyarakat dapat
memperoleh pembelajaran dengan
lebih baik. Sebagai bagian dari
pembelajaran, beberapa ‘kesalahan’
dan tantangan yang ditemui selama
pelaksanaan kegiatan fase pertama
tersebut diperbaiki, dan ditingkatkan
pada fase selanjutnya.
‘Paket Pekerjaan’ yang dikelola
oleh desa terdiri dari jenis kegiatan
dan anggaran biaya, seperti biaya
pembelian atau pengadaan material,
tranpsortasi, tenaga kerja dan
sebagainya. Biaya-biaya tersebut
digunakan untuk mengupayakan
tercapainya hasil yang disepakati
dalam paket pekerjaan. ‘Paket
Pekerjaan’ merupakan pengelolaan
‘usaha’ desa yang menyediakan
jasa lingkungan, dan tidak diartikan
sebagai pembayaran untuk
tenaga kerja yang terlibat dalam
program. Warga desa berpartisipasi
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didalamnya melalui berbagai cara/
kegiatan. Partisipasi warga terdapat
pada hampir seluruh tahapan
program, mulai dari penilaian (survey
dan assessment), perencanaan,
pelaksanaan, pengelolaan
pertemuan, fasilitasi penyebaran
informasi, hingga pelaporan proses
penyelenggaraan program kepada
masyarakat secara luas. Selain
itu, mereka juga ikut serta dalam
menyediakan material, melakukan
pembibitan, menyiapkan area tanam,
menanam bibit, serta mengawasi
dan melaporkan kebakaran lahan.
Proses penyelenggaraan paket
pekerjaan yang dinaungi oleh
Perjanjian Desa ini merupakan upaya
KFCP untuk membantu desa agar
memiliki kesiapan dalam menerima
dan mengelola manfaat REDD+
melalui sistem berbasis kinerja
(performance).
Anggaran paket pekerjaan juga
mencakup anggaran kontijensi
sebesar 5%. Jika seluruh capaian

Selain membiayai
kegiatan, KFCP tidak
‘menjadi pemilik’
dari hasil atau
capaian kegiatan
yang dilaksanakan di
desa. Keluaran atau
capaian tersebut
dimiliki dan dikelola
sepenuhnya oleh
desa.

paket pekerjaan terpenuhi dan
anggaran kontijensi tidak terpakai,
desa dapat menggunakan dana
tersebut untuk mendukung program
pembangunan desa seperti yang
tercantum dalam RPJM-Desa.
Selain itu, pengalokasian dana
tersebut merupakan uji coba
pembayaran REDD+ berbasis kinerja
(performance). Pembayaran ke
desa untuk paket pekerjaan dibuat
berdasarkan beberapa termin
pembayaran. Proses monitoring
dan verifikasi dilakukan oleh Tim
Pengawas bersama dengan KFCP
secara regular, sebelum termin
pembayaran dilakukan. Melalui
verifikasi, desa belajar mengenai cara
memonitor kegiatan dan mengukur
keberhasilan berdasarkan dengan
capaian yang disepakati, yang
mungkin diperlukan pada uji coba
REDD+ berikutnya. Proses ini juga
menguji coba beragam indikator
sosial safeguards dan tata kelola
yang relevan di tingkat kegiatan
lapangan. Progres kegiatan dimonitor
dan diverifikasi berdasarkan standar
yang disepakati dalam Perjanjian
Desa dan paket pekerjaan, dengan
menggunakan indikator proksi untuk
melihat capaian kinerja. Pengalaman
penerimaan pembayaran untuk
kegiatan lingkungan dengan
menggunakan indikator proksi
tersebut diharapkan akan membuat
masyarakat paham dan siap dalam
pembayaran berbasis kinerja di
bawah skema pembayaran REDD+
di masa depan. Selain membiayai
kegiatan, KFCP tidak ‘menjadi
pemilik’ dari hasil atau capaian
kegiatan yang dilaksanakan di desa.
Keluaran atau capaian tersebut
dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh
desa.
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Situasi yang Mempengaruhi
Perkembangan Safeguards
KFCP

S

afeguards dilaksanakan
pada fase awal perencanaan
program untuk menjalankan
sebuah sistem monitoring
dan evaluasi yang meminimalkan
atau mengurangi dampak negatif
(Murphy 2011). Adapun dampak
negatif yang mungkin disebabkan
oleh kegiatan REDD+ diantaranya
(Moss, et.al. 2010) adalah:
•

Perubahan hutan alami menjadi
areal perkebunan dan jenis
penggunaan lahan lainnya yang
memiliki nilai keanekaragaman
hayati dan resiliensi yang
rendah dapat mengarah kepada
kerusakan ekosistem dan
kehilangan keanekaragaman
hayati.

•

Hilangnya kawasan tradisional
dapat menyebabkan relokasi dan
penggusuran masyarakat yang
bergantung dari hutan.

•

Erosi atau hilangnya hak atas
tanah, kawasan dan sumbersumber.

•

Hilangnya pengetahuan ekologi.

•

Terganggunya dan hilangnya
mata pencaharian tradisional
dan lokal.

•

Timbulnya kontradiksi atau
kompetisi diantara kerangka
kebijakan nasional.

•

Pertukaran atas manfaat lain
hutan sebagai bentuk dari
pemaksimalan manfaat karbon.

•

Diskriminasi dalam pemberian
manfaat.

•

Kebocoran dan kurangnya
kestabilan penurunan dan
pengurangan emisi.

Di satu sisi, rancangan
sistem safeguards
yang tepat dapat
mengidentifikasi dan
memaksimalkan
manfaat positif
dari kegiatan
REDD+ (selain dari
pengurangan emisi).
Manfaat tersebut
dapat mendukung
pembangunan
yang berkelanjutan,
penurunan
kemiskinan dan
manfaat dari
peningkatan
keanekaragaman
hayati (Murphy 2011;
UNREDD+ 2013).

Di satu sisi, rancangan sistem
safeguards yang tepat dapat
mengidentifikasi dan memaksimalkan
manfaat positif dari kegiatan REDD+
(selain dari pengurangan emisi).
Manfaat tersebut dapat mendukung
pembangunan yang berkelanjutan,
penurunan kemiskinan dan manfaat
dari peningkatan keanekaragaman
hayati (Murphy 2011; UNREDD+
2013). Namun, sejauh mana
safeguards REDD+ dapat digunakan
untuk meminimalkan risiko dan
memaksimalkan manfaat masih
menjadi perdebatan diantara para
pembuat kebijakan, tergantung
dari pendekatan kebijakan
nasional dan sumber-sumber
pengambilan keputusan dari para
pembuat kebijakan REDD+ dan
para pengembang. Di dalam draf
Strategi REDD+ Indonesia, jelas
terlihat bahwa pendekatan yang
digunakan Indonesia ditujukan untuk
memaksimalkan manfaat (lihat Kotak
1).
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Selain itu, pelaksanaan REDD+
juga berpotensi menimbulkan
kerumitan yang dapat timbul dari
beberapa isu seperti hak tanah, skala
dan rancangan program, tingkat
pendidikan masyarakat, kurangnya

ketersediaan informasi dan teknologi,
mekanisme pengambilan keputusan
yang telah ada di antara masyarakat,
dan sumber daya yang tersedia untuk
menjalankan program dengan tepat.
Konsekuensinya, isu-isu tersebut

dapat menimbulkan ketegangan yang
perlu dikelola antara akses terhadap
sumber daya untuk mengurangi emisi
GRK, kepastian akan hak atas tanah
dan penyimpanan karbon (Anderson
2011).

Kotak 1: Kerangka Minimum Safeguards REDD+ Indonesia
Kriteria dan indikator kerangka pengaman secara minimum:
1.

Jaminan atas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat dan lokal untuk; (i)
menyatakan keputusannya atas sebuah kegiatan REDD+ di wilayah mereka; (ii) berpartisipasi; (iii) hak mendapatkan
informasi; (iv) hak mengajukan keberatan atas keputusan public yang terkait proyek REDD+; (v) hak masyarakat
adat/lokal atas sumber daya alam yang tidak hanya pada bukti formal tetapi juga penguasaan dan klaim secara
historis; (vi) hak atas pembagian manfaat yang adil;

2.

Jaminan kesetaraan gender dan kelompok rentan untuk berperan serta dalam pelaksanaan REDD+;

3.

Jaminan dipenuhinya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan tata administrasi yang baik yang mencakup
transparansi dan akuntabilitas publik;

4.

Jaminan yang memastikan REDD+ tidak bertentangan dengan upaya penyelamatan keanekaragaman hayati dan
standar lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5.

Jaminan adanya tindakan pemulihan bila terjadi pelanggaran atau pengabaian terhadap hak maupun standar
lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan

6.

Jaminan tersedianya mekanisme penyelesaian konflik apabila timbul konflik dan untuk mengatasi apabila terjadi
konflik di masa yang akan datang.

STRANAS REDD+ juga menyertakan persyaratan mengenai:
1.

Formulasi prosedur evaluasi dan pelaksanaan safeguards berdasarkan nilai-nilai lokal, diantaranya melalui prosedur
dan sistem FPIC bersama dengan kerangka safeguards yang dapat diakses masyarakat luas;

2.

Memasukkan kerangka safeguards ke dalam instrumen MRV (Measurement, Reporting and Verification) untuk
peninjauan berkala.

3.

Pengembangan Sistem Informasi untuk REDD+ SIS (Safeguards Information System) diamanatkan oleh COP
(Conference of Parties)-16 UNFCCC.

Strategi pembagian manfaat yang adil didasarkan pada:
1.

Setiap pemegang hak atas kawasan/wilayah tapak yang berada pada lokasi program/proyek/kegiatan REDD+
berhak mendapatkan pembayaran;

2.

Jasa yang diberikan kepada individu selain sebagai pekerja yang dibayar oleh penyelenggara program/proyek/
kegiatan REDD+. Manfaat yang didasarkan pada pendekatan ‘service-based’ ini dapat juga diberikan secara kolektif,
apabila jasa itu diberikan secara kolektif pula;

3.

Komunitas yang berkontribusi bagi pencapaian VER/CER di wilayah keberadaannya dalam bentuk kepemilikan
kolektif atas lahan dan/atau penyediaan jasa pemeliharaan hutan secara kolektif di mana komunitas tidak
mendapat pembayaran sebagai pekerja; dan

4.

Sistem dan mekanisme pendistribusian manfaat dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar terhindar dari
kesalahan alokasi manfaat.

*sumber: STRANAS REDD+, Juni 2012
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Seperti dijelaskan sebelumnya, kerangka safeguards khusus untuk REDD+ di Indonesia baru berkembang beberapa
saat setelah KFCP dijalankan. Namun demikian, sejak dari awal program, beberapa prinsip yang tercantum dalam
safeguards tersebut telah teridentifikasi dalam prinsip pembangunan, serta tercantum dalam program, Perjanjian Desa
dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Prinsip safeguards REDD+ baru
dikembangkan dan diujicobakan
setelah penandatanganan Perjanjian
Cancun (2010), yang meliputi definisi,
cakupan dan metodologi untuk
mengukur dan/atau memonitor.
Standar safeguards yang dimaksud
diantaranya UN-REDD Social and
Environmental Principles and Criteria,

REDD+ Social and Environmental
Standards (REDD+ SES), World Bank’s
Social and Environmental Safegards,
dan beberapa lainnya. Selain itu,
terdapat pula prinsip konsultasi
Free and Prior Informed Consent
(FPIC)4 dari UNDRIP (yang fokus
dalam pelibatan masyarakat asli).
Namun demikian, perdebatan terjadi

mengenai hal-hal apa saja yang telah
disetujui dari prinsip tersebut, dan
apakah Perjanjian Cancun secara
eksplisit menyimpulkan FPIC dan cara
mengoperasionalkannya. Berbagai
safeguards yang mungkin dapat
diterapkan dalam program, proyek
dan inisiatif REDD+ dapat dilihat pada
Kotak 2 di bawah ini.

Kotak 2: Berbagai Standar Internasional Safeguards
yang dapat diterapkan pada REDD+
•

Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) dan Environmental and Social Management Framework
(ESMF) yang dikembangkan oleh Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang juga melibatkan mekanisme
inspeksi.

•

RESA, yang dikembangkan oleh World Bank untuk program/proyek yang berdampak kepada masyarakat dan
lingkungan yang dapat diterapkan pada REDD+ pada saat SESA dan ESMF dikembangkan.

•

REDD+ SES yang dikembangkan oleh Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International,
termasuk indikator dan sepuluh langkah proses implementasi SIS.

•

Kriteria dan prinsip sosial dan lingkungan dari UN-REDD yang mencerminkan Safeguards dalam Perjanjian Cancun
yang juga bertujuan untuk meningkatkan potensi distribusi manfaat sosial. Ini akan diterapkan di negara-negara
yang akan menerima bantuan dana REDD+. Namun, belum ada referensi spesifik untuk isu seperti tenurial maupun
mekanisme akuntabilitas. Termasuk juga Participatory Governance Assessments (PGA) dan program Benefits and
Risks Tool (BeRT).

•

Standar Climate, Community and Biodiversity (CCB) untuk proyek berbasis pasar sukarela.

Di tingkat nasional dan
internasional, REDD+SES telah
menjadi perbincangan dan memicu
pengembangan PRISAI (Prinsip,
Kriteria, Indikator, Safeguards
Indonesia), yang dikenal sebagai
safeguards REDD+ di Indonesia.
Pada saat strategi REDD+ Indonesia

dan PRISAI sedang dikonsultasikan,
KFCP mengembangkan kerangka
safeguards dengan mengintegrasikan
beberapa safeguards yang relevan
yang sudah pernah digunakan seperti
RESA, UKL/UPL, draf PRISAI dan
lain lain. Pengintegrasian berbagai
safeguards tersebut ke dalam

satu kerangka diperlukan untuk
mempermudah pelaksanaan dan
pengawasan meskipun sebagian
dari safeguards tersebut masih
dalam tahap pengembangan.
Safeguards-safeguards yang masih
berkembang tersebut disertai
dengan pembelajaran yang

Pelaksanaan Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), lihat STRANAS REDD+ Juni 2012.

4
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diperoleh KFCP dari lapangan, telah
mempengaruhi perkembangan,
adaptasi dan modifikasi safeguards
yang diterapkan oleh KFCP dalam
penyelenggaraan uji coba REDD+.

Namun demikian, mulai dari
pelaksanaan program, KFCP telah
mengupayakan berbagai pendekatan
dan metode untuk menerapkan FPICon dari RESA.

Berbagai kerangka safeguards yang
disebutkan dalam bagian ini akan
dijelaskan pada bagian berikut.

2.2. Prinsip dan Standar Safeguards di Tingkat
Internasional dan Nasional
Beberapa prinsip dan standar
safeguards yang berkembang di
tingkat internasional dan nasional
diantaranya adalah Perjanjian
Cancun, PRISAI dan REDD+ SES.
Safeguards-safeguards tersebut
berkembang mulai tahun 2011
hingga sekarang. Tidak seluruh

prinsip dan standar dari safeguards
tersebut sesuai untuk penerapan
di tingkat proyek ataupun kegiatan.
Beberapa lebih cocok diterapkan di
tingkat wilayah yurisdiksi. Semenjak
kemunculannya, KFCP telah
berupaya untuk mengakomodasi
dan mengintegrasikan safeguards

yang relevan untuk program
kedalam perencanaan dan
pelaksanaan program, dan secara
berkelanjutan menyesuaikan dengan
perkembangannya. Di bawah ini,
dijelaskan secara singkat mengenai
safeguards-safeguards yang
dimaksud.

UNFCCC/Perjanjian Cancun
Pada tahun 2009, deklarasi Indigenous Peoples’ Global Summit on Climate Change mendorong pihak-pihak pembuat
keputusan di UNFCCC untuk membentuk struktur dan mekanisme formal bagi partisipasi penuh dan efektif (Full
and Efective Participation/FEP) masyarakat asli. Hasilnya, pada konferensi UNFCCC di Meksiko tahun 2010, muncul
rekomendasi untuk mengadopsi safeguards guna ‘memastikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat asli dan
lokal dalam pengembangan dan pelaksanaan program’ (Jarrah 2012).
Safeguards UNFCCC bukanlah prinsip-prinsip yang mengikat. Namun, safeguards tersebut menjadi referensi bagi
pengembangan safeguards untuk REDD+, karena UNFCCC adalah lembaga yang menciptakan konsep tersebut, dan
yang akan menyetujui syarat-syarat pengoperasiannya. Syarat-syarat tersebut akan diterapkan kepada pihak-pihak yang
terlibat di dalam konvensi, seperti pemerintah nasional5. Pada saat safeguards telah disetujui secara internasional,
Pemerintah Indonesia akan perlu mengumpulkan dan menggabungkan data dari berbagai proyek, kabupaten, dan
provinsi guna memperoleh gambaran secara menyeluruh. Prinsip-prinsip safegurds UNFCCC merupakan prinsip tingkat
tinggi yang lebih relevan untuk tingkat nasional, bagi negara yang setuju mengadopsinya. Beberapa prinsip tersebut
mendefinisikan cakupan beberapa safeguards yang dapat dilaksanakan dan dilaporan di tingkat program. Beberapa
safeguards yang dimaksud meliputi tata kelola, sosial, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan, seperti dijelaskan
dalam Kotak 3.

Pernyataan definitive dari UNFCCC dapat ditemukan dalam lampiran 1 Perjanjian Cancun, FCCC/CP/2010/7/Add.1, lihat http://unfccc.int/resource/
docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2.
5
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Kotak 3: UNFCCC- Safeguards REDD+ berdasarkan
Perjanjian Cancun
Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana tercantum dalam paragraf 70 dari keputusan ini (kegiatan REDD+), perlu
mendukung dan mempromosikan safeguards:
a.

Tindakan tersebut melengkapi atau konsisten dengan tujuan program hutan nasional dan relevan dengan konvensi
dan perjanjian internasional;

b.

Struktur pengelolaan hutan yang transparan dan efektif, dan mempertimbangkan legislasi dan kedaulatan
nasional;

c.

Menghargai pengetahuan dan hak masyarakat asli dan lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional
yang relevan, kondisi dan hukum nasional, dan mencatat bahwa United Nations General Assembly telah
mengadopsi UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples);

d.

Partisipasi yang penuh dan efektif dari stakeholder yang relevan, khususnya masyarakat asli dan lokal, dalam aksi
yang mengacu pada paragraph 70 dan 72 dari keputusan ini;

e.

Tindakan konsisten dengan konservasi hutan alami dan keanekaragaman hayati, memastikan bahwa aksi yang
mengacu pada paragraph 70 dari keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alami, tetapi digunakan
untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alami dan jasa ekosistemnya, dan untuk
meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya;

f.

Tindakan untuk mengatasi risiko timbal balik; dan

g.

Tindakan untuk mengurangi pemindahan emisi.

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)
UPL/UKL merupakan rencana pengelolaan lingkungan yang fokus pada safeguards lingkungan yang disyaratkan secara
hukum oleh Pemerintah Indonesia. Kajian ini juga memenuhi persyaratan kajian dampak lingkungan yang diminta
oleh World Bank. Lebih lanjut, safeguards tersebut lebih sesuai diterapkan di tingkat perencanaan program dan hanya
beberapa yang dapat dijadikan panduan untuk tahap pelaksanaan.

World Bank’s Environmental and Social Safeguards dan RESA
Safeguards World Bank tidak secara spefisik ditujukan untuk REDD+. Safeguards tersebut merupakan alat manajemen
risiko yang dirancang untuk meminimalkan risiko sosial dan ekonomi yang cenderung berkaitan dengan proyek
infrastruktur. Di dalamnya, tercantum RESA dan beberapa dokumen lainnya seperti Indigenous Peoples’ Plan (IPP atau
rencana masyarakat lokal) dan Access Restriction Process Framework (APRF atau kerangka proses pembatasan akses),
yang cenderung berkaitan berkaitan dengan komponen sosial dari program (Jarrah 2012).
Pada dasarnya, beberapa Safeguards World Bank bertumpang tindih dengan safeguards REDD+ lainnya, yaitu pada
perbedaan penekanan. Lebih lanjut, safeguards tersebut lebih sesuai diterapkan di tingkat perencanaan program dan
hanya beberapa yang dapat dijadikan panduan untuk tahap pelaksanaan.
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REDD+ Social and Environmental Safeguards (REDD+ SES)

REDD+ menyediakan
panduan bagi negara
yang berpartisipasi
untuk menghormati
hak masyarakat
asli dan lokal, serta
memberikan manfaat
sosial dan lingkungan
yang signifikan
(REDD+ SES, 2010).

REDD+SES tidak dirancang untuk diterapkan pada tingkat program, namun
lebih relevan untuk tingkat yurisdiksiStandar-standar yang tercantum di
dalamnya merupakan hasil dari inisiatif berbagai pihak untuk menjalankan
safeguards yang melampaui safeguards UNFCCC. Standar-standar ini telah
diujicobakan di beberapa negara baik di tingkat nasional maupun sub
nasional, seperti di Ekuador, Brazil, Tanzania, Nepal dan Indonesia, dimana
di Indonesia salah satunya berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah6 (Jarrah
2012).
Inisiasi REDD+ SES telah dikembangkan melalui proses inklusif yang
melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah dan organisasi
masyarakat lainnya, organisasi masyarakat lokal, kebijakan internasional
dan lembaga penelitian, serta pihak swasta. Hal tersebut dilakukan untuk
membangun dukungan bagi REDD+ yang dipimpin oleh pemerintah yang
memberikan kontribusi pada hak asasi manusia, pengurangan kemiskinan,
dan konservasi keanekaragaman hayati. Dengan kata lain, REDD+
menyediakan panduan bagi negara yang berpartisipasi untuk menghormati
hak masyarakat asli dan lokal, serta memberikan manfaat sosial dan
lingkungan yang signifikan (REDD+ SES 2010).

Negara yang berpartisipasi akan memperoleh manfaat dari pengakuan pencapaiaan kinerja sosial dan lingkungan
yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Lebih lanjut, di tingkat global, standar
tersebut bertujuan untuk membangun dukungan guna mengembangkan pendekatan REDD+ yang lebih efektif, adil dan
berkelanjutan (REDD+ SES 2010).
REDD+ SES terdiri dari prinsip, kriteria dan indikator yang dirancang untuk program REDD+ yang dilaksanakan di
tingkat nasional/provinsi dan program yang didanai oleh donor maupun oleh pembiayaan berbasis pasar7. SES juga
menyediakan kerangka yang komprehensif untuk membantu negara dalam merancang, melaksanakan dan mengkaji
aspek sosial dan lingkungan dari program REDD+, serta dalam mendukung dan melengkapi persyaratan mandat
safeguards (REDD+ SES 2010).
Ringkasnya, beberapa komponen REDD+ SES tidak dapat di terapkan di tingkat proyek, karena kerangka tersebut
ditujukan untuk skala yuridis formal.

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Safeguards Indonesa (PRISAI)
PRISAI adalah upaya yang dilakukan oleh Indonesia8 untuk mengembangkan safeguards program REDD+. Upaya ini
memperoleh dukungan dari Kementerian Kehutanan dan UKP4. PRISAI banyak mengambil prinsip-prinsip REDD+SES.
Terdapat delapan prinsip dalam REDD+ SES pada saat sedang dikembangkan, sementara PRISAI memiliki sepuluh.
PRISAI bertujuan untuk menjadi kacamata dalam menganalisa, menyetujui, mendaftarkan dan mungkin mendanai
program REDD+ diseluruh Indonesia. Kemungkinan pendanaan yang dimaksud dapat diperoleh khususnya dari dana
senilai 1 milyar dolar dari Pemerintah Norwegia kepada Indonesia untuk moratorium konsesi hutan primer. Standarstandar PRISAI masih dalam tahap penyempurnaan dan beberapa kriteria belum difinalkan. Namun, draf versi final
PRISAI kemungkinannya mirip dengan draf yang tengah disebarkan dan didiskusikan. Setidaknya, kemiripan tersebut
terdapat dalam konten atau -paling tidak- dalam bentuk (Jarrah 2012).

Di Indonesia, inisiatif ini difasilitasi oleh Climate Initiative: Clinton Foundation, CCI Forestry National Coordinator,
REDD+SES telah mengalami dua kali revisi dan diharapkan dapat difinalkan pada proses berikutnya dengan sedikit perubahan prinsip.
8
Proses multi-stakeholder yang dipimpin oleh HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis).
6
7
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2.3. Safeguards KFCP dalam Perjanjian Desa
KFCP telah melakukan berbagai inisiatif dan diskusi dengan berbagai pihak (pemerintah, LSM, NGO, Lembaga
internasional) baik di tingkat nasional maupun sub nasional, untuk mengintegrasikan safeguards ke dalam persiapan
dan perencanaan program. Setelah itu, di tingkat kegiatan, KFCP berupaya untuk menguji coba penerapan safeguards.
Hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengenalkan safeguards kepada masyarakat desa, sehingga kedepannya,
mereka memiliki kesiapan untuk terlibat dalam kegiatan REDD+.
Di tingkat kegiatan, KFCP
memperkenalkan safeguards melalui
standard-standar pencapaian yang
harus dipenuhi oleh desa. Safeguards
tersebut tercantum didalam
Perjanjian Desa. Banyak dari standarstandar tersebut yang relevan dengan
RESA, UKL/UPL, PRISAI dan lainnya,
khususnya prinsip-prinsip yang sesuai
di tingkat kegiatan di desa dan yang
sesuai dengan kesepakatan antara
desa dan KFCP. Namun, KFCP tetap
berupaya untuk menerapkan prinsipprinsip safeguards lainnya diluar dari
yang harus dipenuhi oleh desa.

Standar-standar safeguards yang
diterapkan untuk aplikasi dan
verifikasi Perjanjian Desa terdiri dari
tiga kategori, yaitu:

•

Standar teknis (umur bibit,
tinggi bibit, dsb.) – standar ini
lebih berkaitan dengan kualitas
kinerja yang perlu dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan daripada
dengan safeguards.

•

Tata kelola (safeguards yang
fokus pada kegiatan yang
dilaksanakan dan dikelola oleh
desa).

•

Sosial (safeguards yang fokus
pada kegiatan yang dilaksanakan
dan dikelola oleh desa).

Dalam membangun kerangka
operasional safeguards di tingkat
kegiatan, KFCP mengundang
konsultan khusus untuk mengkaji
dan menganalisa berbagai kerangka
safeguards yang sudah ada dan yang
sedang berkembang. Dari kajian
dan analisa tersebut, konsultan
menyusun rekomendasi prinsipprinsip safeguards untuk KFCP dan
membandingkannya dengan standar
safeguards dalam PRISAI, RESA dan
REDD+ SES.

Tabel 1: Prinsip Safeguards KFCP dibandingkan dengan Standar PRISAI, RESA dan REDD+ SES

Prinsip KFCP yang direkomendasikan

Prinsip PRISAI

Tercantum dalam RESA
dan dokumen terkait

Diindikasikan oleh REDD+SES
Versi 2

Tata Kelola
1.

Hak atas tanah

X

2.

Partisipasi yang efektif

X

3.

Resolusi keluhan

X*

4.

Manajemen keuangan

5.

Pembagian manfaat yang adil

6.

Perbaikan mata pencaharian

7.

Kesetaraan gender

X
X

X

X

X
(terdapat di bawah dua prinsip
diatas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(cross-cutting)

Sosial

X

Lingkungan
8.

Lingkungan

9.

Keanekaragaman hayati

X
X

X

X

Sumber: Jarrah (2012)
*Ditambahkan ke dalam kerangka dari Jarrah sebagaimana tercantum sebagai kriteria dalam prinsip-prinsip draf PRISAI versi terakhir.
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Tabel 1 menunjukkan bahwa prinsipprinsip yang direkomendasikan oleh
konsultan untuk digunakan oleh
KFCP telah mengakomodasi berbagai
kerangka safeguards yang ada dan
tengah berkembang. Seluruh prinsip
tata kelola dan sebagian besar

prinsip sosial sesuai dengan standar
PRISAI karena PRISAI ditujukan
untuk safeguards di tingkat proyek
atau program, sehingga dapat
dikembangkan untuk safeguards di
tingkat kegiatan.

Dari berbagai kajian dan analisa
terhadap safeguards yang dijelaskan
sebelumnya, konsultan menyusun
prinsip-prinsip yang dapat diterapkan
dalam kerangka operasional
safeguards KFCP yang terintegrasi di
tingkat kegiatan.

Tabel 2: Prinsip-Prinsip dalam Kerangka Operasional Safeguards KFCP

Tata Kelola
1.

Hak atas tanah: hak
tanah, teritorial dan
sumber daya yang ada di
wilayah proyek diakui dan
dihargai.

2.

Partisipasi: Seluruh
kelompok masyarakat
berpartisipasi secara
penuh dan efektif
dalam pengambilan
keputusan yang
akan mempengaruhi
mereka.

3.

Keluhan: Keluhan
terkait pelaksanaan
kegiatan KFCP
diselesaikan dengan
tepat waktu.

6.

Mata Pencaharian:
Kegiatan KFCP
meningkatkan
keamanan
penghidupan dalam
jangka panjang bagi
laki-laki, perempuan
dan anak-anak di
area yang terkena
dampak program.

7.

Gender: Kegiatan yang
dipromosikan KFCP
melibatkan praktikpraktik sensitif gender
dan memberdayakan
perempuan.

9.

Keanekaragaman
hayati: KFCP
memelihara dan
meningkatkan
keanekaragaman
hayati di tingkat
lokal.

4.

Integritas: Pembiayaan
yang dimungkinkan
dari program dikelola
dengan integritas dan
transparan.

Sosial
5.

Kesetaraan: Manfaat yang
muncul dari program KFCP
dibagikan secara merata
diantara pemangku
hak dan pemangku
kepentingan.

Lingkungan
8.

Lingkungan: Kegiatan
KFCP tidak menimbulkan
dampak yang merusak/
menurunkan kondisi
lingkungan di tingkat lokal.

Sumber: Jarrah (2012)

Berdasarkan prinsip-prinsip pada
tabel 2, staf KFCP menyusun
indikator-indikator pencapaian
safeguards untuk kegiatan di desa
(lihat lampiran). Desa, melalui
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TPK, berupaya untuk menerapkan
indikator-indikator tersebut dalam
pengelolaan kegiatan KFCP di desa.
Sementara itu, verifikasi safeguards
dilakukan oleh TP yang dilakukan

dan dilaporkan secara berkala.
Untuk lebih jelasnya, penerapan dan
verifikasi safeguards diuraikan lebih
lanjut pada Bab 4.
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Rancangan dan Instrumen
Kerangka Kerja Safeguards
untuk Program KFCP

PELAKSANAAN SAFEGUARDS DI DALAM PROGRAM perlu terintegrasi dengan
penerapan safeguards di tingkat kegiatan. Berbagai pemenuhan indikator safeguards di
tingkat kegiatan akan memberikan input untuk menilai penerapan prinsip safeguards
di tingkat program. Bagian ini akan menjelaskan rancangan dan instrumen yang
digunakan oleh KFCP dalam mengintegrasikan safeguards ke dalam program, yang
terdiri dari berbagai kajian, analisis, diskusi, dan perencanaan program.

Selain itu, bab ini juga akan
menjelaskan mengenai penyusunan
safeguards di tingkat kegiatan
di desa. KFCP dirancang pada
tahun 2009 dengan menggunakan
instrumen kebijakan safeguards yang
ada pada saat itu. Instrumen yang
digunakan oleh KFCP merupakan

praktik-praktik terbaik dari program
pembangunan yang dikembangkan
oleh CARE/GRM/ICRAF, diantaranya
seperti pelibatan masyarakat,
konsultasi dan pemetaan partisipatif,
dan sebagainya. Seluruh upayaupaya tersebut menunjukkan
bahwa KFCP telah berupaya untuk

menerapkan safeguards sejak
awal program melalui kerjasama
dan konsultasi dengan berbagai
lembaga, serta dengan masyarakat
secara partisipatif. Rancangan dan
instrumen safeguards dalam program
KFCP dapat dilihat pada bagianbagian berikut ini.

Pada fase ini, KFCP berupaya
menerapkan safeguards di tingkat
program melalui berbagai kajian,
studi, diskusi, dan perencanaan. Hal
tersebut dilakukan untuk memastikan
program sesuai dengan kebutuhan
lokal yang disepakati dan disetujui
oleh para pemangku kepentingan
setempat. Pada permulaan program
(2009-10), KFCP -melalui CARE/GRM/
ICRAF- telah melakukan berbagai

kajian, analisis dan diskusi untuk
mengidentifikasi kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat di wilayah yang
berpotensi menjadi wilayah kerja
KFCP. Kegiatan tersebut diantaranya
adalah kunjungan ke desa sebagai
kajian awal program, lokakarya
dengan para ahli, kajian kelembagaan
REDD+ dan mekanisme pembayaran,
survei socio-economic baseline,
kajian mata pencaharian, serta

pemetaan partisipatif dan UPL/UKL.
Langkah-langkah tersebut, termasuk
kajian awal dan konsultasi diberbagai
tingkat, merupakan bagian dari
safeguards guna memastikan
pemahaman yang baik mengenai
wilayah terkait program dan
memastikan pelibatan masyarakat
dalam proses pengambilan
keputusan.
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Kunjungan Desa dan Lokakarya
Kunjungan ke desa dan lokakarya para ahli dilakukan secara paralel. Hasil dari kunjungan ke desa
dipresentasikan dan didiskusikan dengan para ahli yang berasal dari Universitas Palangkaraya, perwakilan LSM,
pemerintahan daerah dan kelembagaan adat (tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa), serta lembaga
masyarakat lainnya. Kunjungan tersebut memberikan gambaran, diantaranya mengenai9: 1) Kepemilikan lahan/
sistem pertukaran, 2) Kelompok sosial masyarakat, 3) Aksesibilitas, lahan dan penggunaan lahan, serta 4)
Metode resolusi konflik.

Kajian Kelembagaan dan Distribusi Pembayaran Untuk REDD+
Melalui pemetaan kelembagaan REDD+, KFCP memperoleh gambaran mengenai program terkait REDD dan
pengelolaan hutan yang ada di area kerja KFCP dan sekitarnya. Dari pemetaan tersebut, KFCP dapat mengetahui
mekanisme dan pendekatan program yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Beberapa poin
penting yang dibahas dalam pemetaan ini adalah rekomendasi bentuk lembaga yang sesuai untuk mengelola
REDD+ di Kalimantan Tengah, mekanisme pembayaran, serta kesetaraan dan efisiensi10.

Survei Socio Economic Baseline
Survei ini menghasilkan informasi mengenai status dan kondisi sosial dan ekonomi warga yang tinggal di area
program sebelum program dijalankan. Pada dasarnya, survei ini dimaksudkan sebagai tolak ukur pelaksanaan
dan pencapaian program. Isu yang tergali dalam survei ini memberikan informasi yang penting untuk
pengembangan safeguards. Beberapa isu digali dalam survei ini, diantaranya mengenai11: 1) Penggunaan
lahan, 2) Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, dan 3) Jenis-jenis mata pencaharian penduduk dan
pengelolaan sumber daya.

Kajian Mata Pencaharian
Guna mendukung pengembangan mata pencaharian alternatif, sebagai bagian dari mekanisme distribusi
manfaat, KFCP melakukan berbagai studi dan kajian mengenai potensi mata pencaharian yang dapat
ditingkatkan bagi penduduk di wilayah kerja KFCP. Dasar informasi yang digunakan adalah laporan kondisi sosial
dan ekonomi yang tercantum dalam survei socio-economic baseline, yang kemudian dikembangkan ke dalam
beberapa kajian, yaitu diantaranya: 1) Analisa mata pencaharian lokal, 2) Studi rantai nilai Karet dan Gemor, 3)
Analisa kesempatan dan kebutuhan12. Selain melalui analisis dan studi, pengembangan mata pencaharian juga
disusun melalui lokakarya dengan para pelaku pasar dan diskusi dengan masyarakat desa untuk memperoleh
masukan dan pandangan mengenai strategi pengembangan mata pencaharian.

Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif
Pada tahun 2010, dengan bantuan teknis dari CARE dan beberapa organisasi lain, KFCP berupaya melakukan
pemetaan partisipatif yang dijadikan acuan untuk mengintegrasikan perencanaan kegiatan KFCP dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pemetaan tersebut mencakup beberapa tema, yaitu:
•

Praktik umum pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan dan secara bersamaan dapat mengurangi
emisi.

•

Inisiatif rehabilitasi yang berkelanjutan dan efektif secara finansial.

•

Pelibatan masyarakat dalam penutupan kanal tatas.

•

Pencegahan kebakaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Setelah itu, KFCP mendukung desa untuk mengembangkan perencanaan pembangunan desa.

Untuk lebih jelasnya, lihat laporan ‘Village Reconnaissance Report’ di www.iafcp.co.id .
Untuk lebih jelasnya, lihat laporan ‘Assessment of the institutional setting and payment distribution for REDD in the Province of Central Kalimantan’
(Sakuntaladewi et al. 2009) di www.iafcp.co.id .
11
Untuk lebih jelasnya, lihat laporan ‘KFCP Socio-Economic Baseline Report’ (CARE 2009a) di www.iafcp.co.id .
12
Lihat GRM (2010a; 2010b; 2010c). Berbagai laporan tersebut juga dapat di akses di www.iafcp.co.id
9

10
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Pemetaan Kelompok Warga
Sebagai langkah pertama untuk mengembangkan Perjanjian Desa, pada 2011, KFCP memetakan berbagai
kelompok formal maupun informal dimana warga biasa berkumpul dan berdiskusi, serta kelompok kepentingan
lainnya yang ada di desa. Pemetaan kelompok-kelompok tersebut memberikan kesempatan bagi KFCP untuk
menyebarkan informasi ke sebanyak mungkin warga dan memperoleh berbagai masukan dari mereka. Jumlah
dan jenis kelompok di setiap desa berbeda. Umumnya, kelompok formal yang teridentifikasi diantaranya adalah
unit-unit pemerintahan desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta adat. Sedangkan kelompok informal
diantaranya adalah arisan, kelompok nonton (seperti menonton pertandingan bola), dan kelompok warung
(sekelompok warga yang biasa berkumpul di warung-warung).

UPL/UKL
Seperti dijelaskan sebelumnya , UPL/UKL merupakan bagian dari upaya KFCP untuk mengikuti safeguards
lingkungan. Proses penyusunan UPL/UKL mulai dilakukan pada tahun 2010. Laporan ini menyediakan informasi
mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan kepada masyarkat dan lingkungan di wilayah program. Laporan
ini juga menyediakan perencanaan mengenai pengelolaan program sehingga dapat melindungi lingkungan dan
masyarakat. Lebih lanjut, laporan juga mengemukakan beberapa dampak potensial dari beberapa kegiatan
terhadap masyarakat, diantaranya: 1) kompetisi dan implikasi sosial dari penggunaan tenaga kerja dan persepsi
masyarakat, serta 2) besar aliran dana tunai kepada masyarakat dari program melalui skema output dan
performance (URS 2012). Kedua isu tersebut dapat menimbulkan perselisihan sosial jika tidak didistribusikan
dan ditangani secara adil dan merata diantara masyarakat.
Berbagi temuan tersebut berkontribusi pada perencanaan program, khususnya mengenai pelibatan perempuan
di dalam program, peningkatan mata pencaharian bagi masyarakat di wilayah kerja KFCP, tata kelola lahan,
transparansi, efisiensi, distribusi manfaat serta pengelolaan dampak lingkungan. Hal-hal tersebut merupakan
prinsip-prinsip safeguards yang diupayakan oleh KFCP untuk digali, dikaji dan dianalisis, serta dijadikan dasar
dari perencanaan program. Selain itu, upaya-upaya tersebut juga menunjukkan usaha pelibatan masyarakat
lokal yang dimulai dari persiapan dan perencanaan program, sebagaimana dimandatkan dalam safeguards
REDD+, seperti REDD+ SES dan draf PRISAI.
Hasil dari berbagai kajian, studi, diskusi, dan perencanaan tersebut di atas, dijadikan dasar untuk merencanakan dan
melaksanakan kegiatan di tingkat desa secara partisipatif. Selain itu, safeguards dicantumkan dalam kerangka kerja
sama antara desa dan program untuk mengelola kegiatan yang dimaksud, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian
bawah ini.

Selama fase formulasi Perjanjian
Desa, ada dua hal yang penting, yaitu
penyusunan perjanjian desa yang
melibatkan konsultasi dan negosiasi
dengan berbagai kelompok di desa,

dan Social Wealth Rank (SWR).
Perjanjian Desa merupakan kerangka
kerja sama yang mencantumkan
safeguards sebagai salah satu
prinsip utama pengelolaan kegiatan.

Sedangkan, SWR memberikan data
dan informasi terkait kelompok
rentan di desa. Kedua hal tersebut
dijelaskan sebagai berikut:
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Perjanjian Desa
Seperti telah dijelaskan dalam latar belakang KFCP (lihat: Bagian 1), kegiatan-kegiatan KFCP di tingkat desa
dikelola oleh desa. Kerjasama antara KFCP dan desa dalam melaksanakan kegiatan tersebut tertuang dalam
dokumen bernama Perjanjian Desa. Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk
mengelola dan mengorganisasikan seluruh kegiatan KFCP di desa, dan Tim Pengawas (TP) yang bertugas untuk
memonitoring pengelolaan kegiatan oleh TPK. Kedua tim tersebut beranggotakan warga desa yang dipilih
melalui forum desa.
Sebagai salah satu cara untuk memastikan penerapan safeguards oleh desa, safeguards13 dicantumkan dalam
beberapa klausul dalam Perjanjian Desa. Beberapa prinsip safeguards yang tercantum dalam perjanjian
tersebut adalah (Jarrah 2012):
•

KFCP tidak akan pernah mengubah status legal dan hak masyarakat asli terhadap tanah dan sumber daya
alam.

•

KFCP menghormati dan mengenali hukum adat termasuk yang terkait dengan sumber daya alam.

•

Manfaat dari kegiatan KFCP akan dibagikan secara adil diantara para pemangku kepentingan, termasuk
perempuan dan kelompok rentan.

•

Kegiatan KFCP mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan yang selaras dengan rencana
pembangunan desa.

•

Seluruh warga desa memiliki hak secara penuh dan efektif untuk berpartisipasi dalam program.

•

Warga desa memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kegiatan KFCP guna
memastikan pengelolaan program yang baik.

•

Pelaksanaan program harus sejalan dengan kebijakan dan hukum lokal dan nasional (termasuk hukum
adat), dan juga konvensi internasional.

Social Wealth Rank (SWR)
Di akhir tahun 2011, sebelum Perjanjian Desa ditandatangani (Januari 2012), KFCP mengadakan pemetaan
partisipatif mengenai Social Wealth Rank atau peringkat kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut dilakukan
bersama dengan warga desa agar mereka dapat mengidentifikasi berbagai tipe kerentanan. Selain itu juga agar
warga dapat mengawasi partisipasi dari berbagai kelompok warga dalam kegiatan program serta memastikan
dilakukannya berbagai cara untuk melibatkan kelompok-kelompok rentan. Maka dari itu, melibatkan warga
desa dalam praktik pemetaan seluruh desa sebelum kegiatan dilaksanakan memungkinkan untuk mengetahui
kelompok-kelompok yang tidak atau belum dilibatkan (misalnya tidak diundang ke pertemuan-pertemuan)
serta dapat melihat perubahan yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pemetaan dimaksudkan untuk
memperoleh daftar rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Daftar ini dapat membantu pelaksana
safeguards guna melibatkan sebanyak mungkin kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan dan
pemerataan manfaat.
Pembelajaran kunci dari proses ini tidak hanya mengenai besaran sumber daya yang diperlukan untuk
melibatkan warga dalam pemetaan secara partisipatif. Terkadang, diperlukan juga sumber daya yang besar
untuk entri data, pembersihan data dan sintesis dengan seperangkat data lainnya guna memastikan data yang
diperoleh dapat diterapkan dan digunakan dengan benar.

Safeguards yang tercantum dalam Perjanjian Desa dikhususkan untuk tingkat kegiatan. Safeguards tersebut diambil dari sejumlah instrumen dan
kebijakan yang saat itu tersedia, seperti berbagai prinsip pembangunan (contohnya: pelibatan gender; partisipasi yang penuh dan efektif), kriteria
dari naskah awal REDD+ SES (beberapa yang relevan di tingkat program), dan berbagai kebijakan organisasi pembangunan internasional. Selain itu,
termasuk juga beberapa prinsip yang khusus diminta oleh warga desa, seperti: KFCP tidak akan mengubah status maupun kepemilikan lahan.
13
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RESA
Sepanjang tahun 2011, KFCP juga melakukan kajian lingkungan dan sosial yang disebut sebagai RESA (Regional
Environmental and Social Assessment). Selain itu, RESA juga dimaksudkan untuk melengkapi kajian UPL/
UKL untuk program KFCP (URS 2012). Draf RESA dikeluarkan di akhir tahun 2011 sebelum penandatanganan
Perjanjian Desa, guna memastikan perjanjian tersebut memenuhi standar RESA. Pertengahan tahun 2012, hasil
kajian antara RESA dan Perjanjian Desa diperiksa ulang dan dibagikan kepada warga desa melalui pertemuanpertemuan dan konsultasi. RESA merupakan kajian terhadap pendekatan-pendekatan KFCP dan beserta
perencanaannya. Laporan rangkuman dan tujuh laporan tambahan dihasilkan oleh konsultan, yaitu:
1) RESA;
2) Kajian Sosial/Social Assessment;
3) IPP;
4) ARPF;
5) Kajian Sumber Budaya Fisik/Physical Cultural Resources Assessment (PCRA);
6) Kode Praktik Lingkungan/Environmental Code of Practice (ECOPS) untuk penutupan kanal;
7) ECOPS untuk reforestasi; dan
8) UPL/UKL.
RESA menemukan bahwa KFCP memiliki dampak positif yang berimbang terhadap lingkungan dan masyarakat
lokal. Dampak tersebut berasal dari berbagai kegiatan, khususnya dalam penyediaan mata pencaharian dan
proses konsultasi yang digunakan. Selain itu, RESA juga menemukan bahwa KFCP telah memenuhi prinsip FPICon. Laporan ini juga menginformasikan bahwa kegiatan KFCP hanya menimbulkan risiko minimal terhadap
keterbatasan akses dan KFCP tidak berupaya untuk mengubah status lahan.
RESA merekomendasikan agar KFCP memperbaiki pendokumentasian kegiatan agar program dapat
menunjukkan bukti-bukti kepada pihak luar. Bukti tersebut juga dapat digunakan untuk proses evaluasi. Selain
itu, direkomendasikan juga untuk mengevaluasi mekanisme keluhan dalam perjanjian desa guna memastikan
bahwa mekansime tersebut digunakan. Kajian dan upaya-upaya lanjutan untuk mengembangkan mekanisme
keluhan juga disarankan guna memastikan bahwa mekansime yang dimaksud tetap relevan dan sebagai salah
satu cara untuk terus memberdayakan perempuan. Lebih lanjut lagi, rekomendasi juga mencakup penyusunan
kerangka kerja safeguards yang terintegrasi guna mengakomodasi pengawasan kegiatan di tingkat desa dan
mengintegrasikan perkembangan safeguards khusus untuk REDD+. Kerangka operasional safeguards yang
didiskusikan sebelumnya dibangun berdasarkan rekomendasi ini.

3.3. Perkembangan Safeguards Setelah
Perjanjian Desa
Kajian Gender dan Pengelolaan Keluhan
Di pertengahan tahun 2012, guna memenuhi rekomendasi RESA dan kajian oleh CARE, KFCP mengundang
beberapa konsultan untuk mengkaji-ulang kerangka safeguards KFCP yang telah ada dan memberikan
rekomendasi agar dapat menjalankan safeguards yang terintegrasi dengan perkembangan safeguards REDD+
(nasional dan internasional) dengan lebih efektif. Selain itu, salah satu konsultan juga merekomendasikan
sistem yang lebih efektif dalam penanganan keluhan/masukan dari masyarakat.
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Oleh karena itu, KFCP mengadakan kajian partisipasi gender dan pengelolaan keluhan/masukan sebagai bagian
dari upaya perbaikan program dan respon terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Temuan
kunci dari kajian ini digunakan untuk membantu desa dalam menggunakan mekanisme pengaduan. Selain itu,
temuan juga dapat membantu program untuk mengawasi keluhan/masukan melalui pengecekan database
dan instrumen mekanisme pengaduan lainnya. Lebih lanjut, berdasarkan hasil kajian ini, berbagai upaya baru
diciptakan untuk terus meningkatkan akses perempuan di bidang yang jarang melibatkan perempuan di daerah
tersebut. Misal, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan publik.
Pembelajaran kunci dari partisipasi gender dan pengelolaan keluhan selama proses kajian dan pelaksanaan
diantaranya terdiri dari:
•

Memastikan desa memiliki media penyampaian seperti kotak saran, SMS, email, akses terhadap
fasilitator desa dan sebagainya. Melalui media tersebut, warga desa dapat memberikan saran,
meminta bantuan, menyampaikan keluhan dan mencari lebih banyak informasi terkait program di
desa.

•

Pelatihan untuk TPK dan TP dalam menangani keluhan, karena kegiatan di desa dikelola secara
mandiri oleh desa.

•

Membangun mekanisme keluhan ke dalam kerangka Perjanjian Desa dan menggabungkannya
dengan mekanisme lain untuk menangani isu terkait program yang berkembang di luar desa.

•

Kunjungan reguler ke desa oleh staf senior program (per tiga bulan), untuk berdiskusi dengan
warga desa, menyebarkan informasi, menyelesaikan masalah, meluruskan kesalahpahaman, dan
sebagainya

•

Membentuk forum multi-stakeholder guna meningkatkan komunikasi dengan para pengamat dan
kritikus dari luar, khususnya dengan pihak-pihak yang tidak menyetujui pendekatan REDD+.

•

Mengadakan diskusi kelompok kecil di dusun/kelompok warga sebelum Musdes agar warga yang
tidak dapat menghadiri musdes, seperti perempuan, memiliki akses dan kesempatan.

•

Menyediakan waktu bagi desa untuk belajar menerapkan indikator (dan memperbaikinya
berdasarkan masukan dari warga) agar desa dapat belajar mengawasi program secara mandiri.

•

Verifikasi kegiatan (kinerja, kualitas, fidusiari, mekanisme tata kelola, serta safeguards) dan
pelaporan kepada warga desa melalui Musdes dan forum lain sehingga mereka memiliki kesempatan
untuk meralat hasil verifikasi sebelum difinalkan.

•

Tidak menerapkan sanksi terhadap kinerja desa yang kurang baik mengenai indikator tata kelola dan
sosial. Hal tersebut dikarenakan desa masih dalam tahap belajar sehingga mereka dapat memiliki
waktu untuk beradaptasi dengan indikator-indikator tersebut.

•

Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya dalam hal safeguards dan pengelolaan
keluhan.

Pembelajaran kunci lain dari
penerapan safeguards adalah bahwa
safeguards perlu dikembangkan di
awal program, serta diterapkan dan
disempurnakan di tingkat kegiatan,
melalui berbagai kajian yang
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diselenggarakan selama perencanaan
dan pelaksanan kegiatan tersebut.
Selain itu, perlu juga disediakan
berbagai panduan dan alat
monitoring. Lebih lanjut, untuk
mendorong penerapan safeguards di

dalam kegiatan, KFCP berupaya untuk
menyusun berbagai protokol dan
petunjuk pelaksanaan (juknis) bagi
pelaksanaan program. Contoh:
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•

Selama proses pelibatan
masyarakat di dalam Perjanjian
Desa, KFCP menyusun juknis
untuk konsultasi Perjanjian Desa
yang dilakukan oleh warga desa
desa bersama dengan staf KFCP.

•

Guna membantu desa
membentuk tim pengelola
kegiatan, KFCP menyusun
petunjuk pelaksanaan untuk
pembentukkan TPK/TP. Kedua
tim tersebut merupakan tim
pengelola kegiatan KFCP di desa
yang dipilih dari dan oleh warga
desa melalui forum desa.

•

Dalam pelaksanaan kegiatan,
KFCP menyusun protokolprotokol teknis untuk rehabilitasi
hutan rawa gambut, seperti
penabatan tatas, penanaman,
pembibitan serta pengembangan
mata pencaharian. Protokolprotokol tersebut menerangkan
mengenai teknik-teknik
pelaksanaan kegiatan dan
juga dijelaskan mengenai
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).

Sebelum digunakan, protokol
dan panduan perlu dikaji terlebih
dahulu. Berbagai protokol dan

petunjuk pelaksanaan tersebut
merupakan alat bantu bagi warga
desa untuk memenuhi indikatorindikator pencapaian kegiatan
melalui penerapan teknik yang
tepat. Sehingga, kegiatan-kegiatan
rehabilitasi hutan rawa gambut yang
dilakukan oleh warga desa dapat
memperbaiki hutan rawa gambut
yang telah terdegradasi dengan cara
yang tidak menyebabkan kerusakan
signifikan terhadap lingkungan. Hal
ini merupakan upaya dari pelestarian
lingkungan, sebagai bagian dari
penerapan safeguards terkait
lingkungan, yang hasilnya dapat
dilihat dalam jangka panjang.

Pembelajaran Kunci:
1.

Kajian dan studi mengenai kondisi sosial dan lingkungan di wilayah kerja program mutlak dilakukan
sebelum safeguards dilaksanakan dalam paket-paket pekerjaan. Hal ini juga dilakukan untuk
memperoleh informasi mengenai dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan. Informasi
mengenai kondisi sosial dan lingkungan serta kemungkinan dampak dijadikan sebagai acuan untuk
menentukan baseline (tolok ukur dasar) pemenuhan prinsip-prinsip safeguards.

2.

Perencanaan dan pemetaan perlu dilakukan secara partisipatif dan melibatkan warga desa. Hal ini
dilakukan tidak hanya untuk memenuhi dan mengidentifikasi kebutuhan warga dengan lebih baik,
tetapi juga sebagai bagian dari proses pelibatan guna mengikuti safeguards.

3.

Dikarenakan belum adanya kerangka kerja safeguards bagi REDD+ yang sudah baku, pengkajian
terhadap berbagai standard safeguards yang ada (tidak hanya yang spesifik untuk REDD+ atau
draf REDD+) perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh lebih banyak masukan dalam
mengembangkan prinsip safeguards yang akan diujicobakan.

4.

Safeguards perlu dimasukkan ke dalam perjanjian kerjasama antara program dan penyelenggara
kegiatan. Hal ini ditujukan agar safeguards secara sah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh
kedua belah pihak.

5.

Safeguards perlu dikembangkan mulai dari tahap perencanaan program, lalu kemudian disaring
kedalam tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Proses ini akan memberikan kesempatan
kepada program untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan safeguards.

6.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya terkait safeguards diperlukan oleh desa.

7.

Upaya-upaya khusus perlu diberikan secara terus menerus guna melibatkan perempuan dan kelompok
rentan. Pengembangan upaya tersebut memerlukan informasi yang dapat diperloleh dari pemetaan
partisipatif bersama dengan warga desa terhadap kelompok-kelompok tersebut.

8.

SOP dan alat-alat verifikasi dapat membantu desa untuk belajar melakukan verifikasi safeguards dan
mutu pelaksanaan kegiatan, sehingga kedepannya desa dapat secara mandiri mengawasi kegiatan
yang ada di desa.

9.

Database yang dapat melacak partisipasi warga dengan informasi identitas seperti tingkat
penanda sosial ekonomi, gender, lokasi dan lain-lain akan membantu penargetan program dan
menginformasikan strategi guna meningkatkan partisipasi, khususnya dari kelompok rentan.
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Kerangka dan Metode Verifikasi
Safeguards untuk Kegiatan di
Desa di bawah Perjanjian Desa

SETELAH PERENCANAAN PROGRAM TERSUSUN, KFCP mulai melakukan uji coba
untuk menerapkan safeguards di tingkat kegiatan di desa dalam pelaksanaan kegiatan
yang tertera pada Perjanjian Desa.

K

FCP berupaya untuk
mengembangkan metode
verifikasi safeguards yang
dilakukan oleh warga desa
melalui TP, sebagai bagian dari
tim pengelola kegiatan di desa.
Hal ini dimaksudkan agar program
memperoleh pembelajaran dalam
menyusun indikator-indikator
safeguards yang dapat dipahami
dan dipraktikkan oleh warga desa.
Selain itu, hal tersebut juga dapat
membantu mempersiapkan warga
desa untuk menjalankan safeguards
di masa yang akan datang, jika desa
mengelola kegiatan secara mandiri.

Berdasarkan pengalaman KFCP,
penyusunan indikator safeguards
tidak dapat dilakukan dalam waktu
yang singkat. Dari prinsip-prinsip
yang telah direkomendasikan oleh
konsultan KFCP (lihat: Bagian 2.3),
KFCP menyusun indikator-indikator
safeguards yang akan diterapkan
oleh desa dalam pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan di desa.
Untuk menguraikan prinsip-prinsip
safeguards ke dalam indikatorindikator yang mudah dipraktikkan
oleh warga desa, diperlukan
pengulangan praktik secara terus
menerus, serta penyempurnaan.

Selain itu, beberapa prinsip yang
tercantum di dalam safeguards,
seperti pelibatan perempuan dalam
kegiatan dan tata kelola kegiatan
(untuk safeguards tata kelola),
merupakan hal yang baru bagi warga.
Oleh karena itu, sambil menerapkan
indikator dari prinsip tersebut,
warga belajar mengenai perlunya
penerapan prinsip tersebut untuk
kehidupan mereka, bukan hanya
untuk program KFCP. Membangun
pemahaman tersebut, apalagi untuk
konsep/pendekatan/metode yang
baru diperlukan alokasi waktu dan
sumber daya yang besar.

4.1. Persiapan Penyusunan Indikator
Safeguards untuk Kegiatan di Desa
Safeguards di tingkat kegiatan
mengacu pada safeguards yang
dirancang KFCP ke dalam program
(lihat: Bab 2). Setelah itu, KFCP
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menyusun indikator-indikator
safeguards yang akan diterapkan
oleh desa dalam mengelola kegiatan
di desa melalui Perjanjian Desa.

Penyusunan tersebut dilakukan
melalui beberapa upaya, yang
diantaranya adalah:
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Kajian dan Lokakarya
Mengkaji perencanaan program yang disusun berdasarkan kajian, analisa, pemetaan, dan diskusi (lihat bagian:
Rancangan dan Instrumen Kerangka Safeguards KFCP). Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2011 melalui berbagai diskusi
baik melalui lokakarya atau pun diskusi kelompok dengan berbagai pihak seperti CARE, Tim Penyusun SSL (Standar
Sosial Lingkungan REDD+ kalteng – Clinton Foundation, LEI/Lembaga Ekolable Indonesia, Universitas Palangkaraya/
UNPAR, pemerintah provinsi dan lembaga masyarakat lainnya). Di dalam lokakarya, KFCP memperoleh masukan
mengenai prinsip-prinsip safeguards yang akan diterapkan di tingkat kegiatan. Perlu dicatat bahwa pada periode ini,
prinsip dan standar safeguards untuk REDD+ baru saja dikembangkan setelah penandatangan Perjanjian Cancun di
2010 akhir. Indikator-indikator dari prinsip-prinsip safeguards dipertajam lagi mengikuti perkembangan draf PRISAI
yang juga dibahas dalam lokakarya beserta dengan kerangka safeguards yang terintegrasi di dalam program. Draf
PRISAI tidak mudah diperoleh karena draf tersebut masih belum dirilis secara resmi.

Menyusun Indikator
Berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dari kegiatan pada poin 1, KFCP berupaya untuk menyusun indikatorindikator safeguards yang mudah dipahami dan dipraktikkan oleh warga desa.

Uji coba dan Evaluasi
Melakukan uji coba terhadap beberapa indikator yang paling mudah diterapkan oleh desa, seperti tata kelola
keuangan. Tata kelola keuangan merupakan safeguards transparansi dan keterbukaan. Safeguards tersebut bersama
dengan verifikasi teknis mempengaruhi pembayaran dasar yang dialokasikan untuk membiayai operasional TPK/TP
(Basic of Payments).
Hasil uji coba kemudian di evaluasi untuk mengetahui sejauh mana indikator safeguards dapat diterapkan oleh desa.
Setelah dilakukan evaluasi, KFCP berupaya untuk membuat indikator yang lebih sederhana. Proses uji coba dan
evaluasi ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi dilakukan terus menerus hingga diperoleh indikator yang mudah
dipahami dan dipraktikkan oleh desa.

Penyusunan SOP dan Sistem Verifikasi Serta Pelaporan
Sejalan dengan uji coba, KFCP juga berupaya untuk menyusun metode verifikasi safeguards beserta SOP verifikasi dan
sistem pelaporan.

4.2. Perkembangan Penyusunan Indikator
Safeguards untuk Kegiatan di Desa
KFCP pertama kali menerapkan safeguards pada kegiatan di desa sekitar Agustus 2011, saat dilaksanakannya berbagai
uji coba kegiatan di desa. Setelah itu, penerapan safeguards masih berlanjut hingga laporan ini tersusun, dengan
berbagai penyempurnaan dalam indikator dan pendekatan. Selama periode tersebut, prinsip maupun indikator
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safeguards yang digunakan di tingkat kegiatan terus berkembang sesuai dengan hasil pembelajaran lapangan dan
perkembangan prinsip dan standar safeguards baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa perubahan
dan perbaikan terus dilakukan oleh KFCP agar safeguards tak hanya dapat mengakomodasi perkembangan safeguards
REDD+, namun juga indikator-indikatornya mudah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat desa. Untuk lebih
jelasnya, perkembangan safeguards di tingkat kegiatan diuraikan pada bagian di bawah ini:

Periode Pertama: Pertengahan 2011 – akhir 2011
Standar/Prinsip Safeguards
Pada awal tahun 2011, KFCP
mulai mengadakan lokakarya dan
pertemuan-pertemuan lainnya
dengan berbagai pihak terkait
perkembangan safeguards di
Kalimantan Tengah, seperti dengan
tim SSL REDD+ dan CARE. Referensi
yang digunakan dalam diskusi dan
pertemuan tersebut diantaranya
terdiri dari, Perjanjian Cancun, REDD+
SES, prinsip-prinsip pengelolaan
program yang tercantum dalam KFCP
design document, dan hasil-hasil

kajian/studi/analisa KFCP (contoh:
survei socio economic baseline)14.
Pada Agustus 2011, KFCP
memperkenalkan seperangkat
indikator kepada desa, lalu
diujicobakan pada kegiatan
pembibitan tahap pertama. Dari
uji coba tersebut, KFCP berupaya
memperoleh pembelajaran terkait
kapasitas desa dalam menerapakan
safeguards yang dimaksud, yang
terdiri dari safeguards sosial-

ekonomi dan safeguards terkait
pembayaran dan tata kelola yang
terdapat dalam berbagai prinsip
sebagaimana tercantum dalam Kotak
4 di bawah. Setelah itu, berbagai
prinsip yang tercantum pada Kotak
4 diturunkan menjadi indikatorindikator, yang diujicobakan oleh
desa dalam mengelola kegiatan.
Dari uji coba ini, KFCP berusaha
memastikan seberapa jauh desa
dapat mengikuti berbagai indikator
tersebut.

Kotak 4

Sosial ekonomi:
1. Keterwakilan kelompok (miskin, perempuan,
warga tergolong cacat fisik) dalam kegiatan.
2. Dampak kegiatan terhadap kenaikan harga
di desa.

Pembayaran dan tata kelola:
1. Pro kelompok rentan (miskin, perempuan, warga tergolong cacat fisik).
Melibatkan dan mendistribusikan manfaat/pembayaran secara merata
kepada kelompok-kelompok rentan.
2. Partisipasi

3. Penguatan aspek adat (peran mantir).

3. Transparansi/keterbukaan

4. Jaminan keberlanjutan.

4. Kesetaraan gender
5. Keadilan
6. Kedisiplinan
7. Tertib administrasi

Sumber: KFCP 2010b

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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Mekanisme
Safeguards yang tersusun akan
diterapkan oleh desa. TPK, sebagai
tim pengelola yang bekerja atas
nama desa, bertanggung jawab untuk
mengikuti safeguards baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan
kegiatan15. Pengawasan penerapan
safeguards atau disebut sebagai
verifikasi safeguards dilakukan oleh
KFCP16.
Pada periode ini, safeguards menjadi
salah satu dasar pembayaran atau
Basis of payment (BoP) dalam ‘Paket

Pekerjaan’. Salah satunya mencakup
‘Paket Dasar’, yaitu dana yang
disalurkan oleh KFCP untuk membiayai
operasional TPK/TP dan desa untuk
pelaksanaan kegiatan dalam ‘Paket
Pekerajan’ tertentu. Pemenuhan
safeguards akan mempengaruhi
besaran dan waktu pembayaran
(‘Paket Dasar’ dan ‘Paket Pekerjaan’)
pembiayaan operasional tersebut.
Jika safeguards tidak terpenuhi,
pembayaran akan terhambat.
Namun demikian, KFCP tidak ingin
memberi penalti kepada desa yang

sedang dalam proses belajar. Maka
dari itu, bagian dari proses verifikasi
adalah mengadakan pertemuan
desa untuk melaporkan kembali
hasil verifikasi sehingga berbagai isu
dapat teridentifikasi, didiskusikan
dan diperoleh rencana tindak
lanjut. Besarnya pembayaran dapat
didistribusikan berdasarkan rencana
tindak lanjut, dan sebagian kecil
dana tetap ditahan guna memastikan
rencana tersebut dilaksanakan. Hal
tersebut dimonitoring pada verifikasi
berikutnya.

TP, Pemerintahan Desa, Mantir
Adat, dan warga desa yang terlibat
dalam kegiatan KFCP. Di dalam
diskusi, staf KFCP memberikan
lembar isian yang menanyakan
terlaksana atau tidaknya indikator
safeguards, dimana peserta dapat
memilih jawaban ‘Ya’ atau ‘Tidak’.
Idealnya, untuk program REDD+
di masa mendatang, kuesioner
tersebut menyediakan pilihan lain,
seperti ‘sebagian’. Setelah itu,
dilakukan penggalian lebih lanjut
mengenai alasan pemilihan jawaban

serta masukan dari mereka (KFCP,
2011a). Kemudian, hasil verifikasi
yang dihimpun oleh staf KFCP
disusun dalam laporan safeguards.
Laporan ini menjelaskan kesimpulan
pemenuhan safeguards, rekomendasi
dan kendala. Hasil verifikasi
safeguards lalu dimusyawarahkan
dalam Musdes untuk diketahui
oleh warga desa, sehingga mereka
dapat memberikan persetujuan atau
sanggahan, dan juga memberikan
masukan untuk penerapan
safeguards berikutnya17.

kenaikan harga-harga secara
umum (seperti barang dan jasa),
dinilai lebih efektif jika dianalisis di
tingkat program (terhadap berbagai
kegiatan, dibandingkan dengan pada
satu kegiatan spesifik). Lebih lanjut,
beberapa prinsip yang ada pada tata
kelola beririsan dengan safeguards
sosial-ekonomi, sehingga akan lebih
efektif jika diintegrasikan.

Dari sisi verifikasi, verifikasi yang
dilakukan di ketujuh desa dalam
waktu berdekatan juga dinilai kurang
efektif karena diperlukan waktu
dan tenaga yang cukup besar. Pada
beberapa kasus kecil, hasil verifikasi
tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
Berdasarkan temuan-temuan ini,
beberapa indikator dan proses
verifikasi safeguards perlu direvisi.

Verifikasi
Verifikasi adalah pengecekan
terhadap pemenuhan safeguards,
baik sosial ekonomi maupun
mekanisme pembayaran. Verifikasi
dilakukan untuk setiap paket
pekerjaan yang dikelola oleh desa.
Pada suatu periode, desa dapat
mengelola lebih dari satu paket
pekerjaan, sehingga konsekuensinya,
verifikasi dilakukan dalam waktu yang
berdekatan.
Staf KFCP melakukan verifikasi
dengan mengadakan diskusi terfokus
kepada lima kelompok, yaitu TPK,

Evaluasi
Hasil verifikasi safeguards yang
pertama dievaluasi di internal KFCP.
Kemudian, hasil evaluasi didiskusikan
kembali dengan CARE dan tim
penyususn SSL REDD+ Kalteng untuk
memperoleh lebih banyak masukan.
Evaluasi KFCP menunjukkan,
indikator safeguards dinilai belum
terukur dengan baik dan masih
terlalu luas. Selain itu, probabilitas
dampak kegiatan KFCP terhadap

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
16
Ibid
17
Ibid
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Periode Ke dua: Akhir 2011 - Awal 2012
Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi dengan CARE dan tim SSL REDD+ Kalteng, KFCP perlu merevisi indikatorindikator safeguards agar lebih jelas dan lebih sesuai untuk warga desa. Bersamaan dengan itu, di tingkat nasional,
draf PRISAI sudah mulai disebarkan dan didiskusikan. Maka dari itu, pada periode ini, KFCP berupaya untuk
mengakomodasi hasil evaluasi safeguards periode pertama dan juga mengintegrasikan PRISAI ke dalam uji coba
safeguards di tingkat kegiatan di desa. Periode ini cukup singkat, namun memberikan pembelajaran penting bagi
Perjanjian Desa dan pelaksanaan kegiatan dalam skala besar. Sebelum perjanjian, kegiatan yang dilakukan hanya dalam
skala kecil.

Standar/Prinsip Safeguards
Sesuai dengan hasil evaluasi
dan diskusi, ‘dampak kegiatan
pada kenaikan harga’ tidak lagi
menjadi indikator yang diukur di
tingkat kegiatan. Oleh karenanya,
safeguards sosial ekonomi berganti
menjadi safeguards sosial.

Selain itu, untuk mempermudah
penyebutan, safeguards pembayaran
dan tata kelola berubah nama
menjadi safeguards tata kelola
(good governance). Sementara
itu, sebagian besar prinsip dan
indikator yang lainnya masih sama.

Namun, terdapat perubahan kecil
yang bersifat redaksional untuk
beberapa prinsip, mengacu pada
perkembangan safeguards REDD+,
baik PRISAI maupun REDD+ SES18
(lihat kotak 5).

Kotak 5
Sosial
1.

Keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dalam kegiatan termasuk keterlibatan kelompok rentan
sebagai bagian dari masyarakat adat/lokal.

2.

Akses terhadap informasi dan pembuatan keputusan (peningkatan jumlah kuantitas perempuan dan
kelompok rentan yang berpartisipasi).

3.

Distribusi manfaat yang setara dan pemahaman risiko.

4.

Akuntabilitas dan transparansi.

5.

Mekanisme penanganan keluhan yang disepakati di tingkat desa serta akses komunitas dalam
memberikan umpan balik.

6.

Proteksi sosial.

Tata Kelola
Prinsip safeguards tata kelola masih sama dengan yang sebelumnya. Beberapa prinsip seperti pro kelompok
rentan dan kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam safeguards ‘sosial’.

Jika dibandingkan dengan safeguards
periode pertama, KFCP berupaya
untuk memasukkan lebih banyak lagi

prinsip safeguards, sebagai bentuk
dari adopsi atas berkembangnya
standar-standar safeguards baik di

tingkat nasional dan internasional,
dan juga masukan dari berbagai
pihak seperti dijelaskan di atas.

Mekanisme dan Verifikasi
Mekanisme pelaksanaan safeguards dan verifikasi pada periode ini masih sama, tidak ada perbedaan dengan periode
sebelumnya. Hasil tersebut dikarenakan pada periode ini, perbaikan fokus pada penyempurnaan indikator. Berbagai
rekomendasi evaluasi lain diambil dalam tahap implementasi berikutnya.
Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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Evaluasi
Hasil uji coba safeguards periode ini menunjukkan beberapa pembelajaran dan diperlukan perubahan dan perbaikan
terhadap indikator maupun verifikasi dan mekanisme safeguards. Beberapa temuan dari evaluasi diantaranya19:

Masih terdapat beberapa kesamaan indikator antara safeguards sosial dan tata kelola. Contohnya, safeguards sosial
dan tata kelola, sama-sama mencantumkan partisipasi dan transparansi.

Dari penerapan safeguards pada dua periode, KFCP menilai bahwa desa dapat belajar lebih jauh dalam penerapan
safeguards yaitu melalui verifikasi safeguards. Oleh karena itu, verifikasi safeguards diusulkan untuk dilakukan secara
mandiri oleh desa.

Beberapa indikator masih belum operasional. Contoh, indikator untuk mengikuti prinsip ‘distribusi yang setara dan
pemahaman risiko’ adalah ‘adanya upaya untuk menyampaikan risiko dan manfaat program’. Indikator tersebut
dimaksudkan untuk membantu penilaian upaya-upaya yang dilakukan desa dalam menjelaskan manfaat dan risiko
kegiatan. Namun, indikator belum dapat mengukur pemahaman warga terhadap risiko dan manfaat. Maka dari itu,
diperlukan indikator lain yang diterapkan di tingkat program yang dapat melihat sejauh mana upaya-upaya desa dalam
menerapkan safeguards dapat bertahan. Pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang lebih signifikan jika
dilakukan setelah program dijalankan dalam jangka waktu yang lebih lama (satu tahun atau lebih).

Berdasarkan pembelajaran, diketahui bahwa hasil program dapat terlihat jelas, jika program diukur dari indikatorindikator yang mencakup berbagai kegiatan. Hasil tersebut tidak akan terlihat jika pengukuran/verifikasi hanya
terhadap indikator dari satu kegiatan saja. Selain itu, hasil program juga akan lebih terlihat jika pengukuran dilakukan
setelah program dijalankan dalam beberapa waktu (satu tahun atau lebih), akan berbeda jika pengukuran tersebut
dilakukan pada saat program baru berjalan satu atau dua bulan.

Beberapa desa mengajukan keberatan mengenai persyaratan pemenuhan safeguards terkait pencairan dana kegiatan.
Mereka berpendapat bahwa pemenuhan safeguards bukanlah hal yang mudah, karena mereka perlu waktu yang
lebih lama untuk mempelajarinya. Maka dari itu, mereka mengatakan bahwa jika safeguards dijadikan alat penentu
pembayaran, diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencairkan dana (mengingat waktu yang diperlukan untuk
mengatasi berbagai hal yang muncul), sehingga pelaksanaan ‘Paket Pekerjaan’ terhambat, sedangkan dana diperlukan
agar berbagai kegiatan dalam paket tersebut terus berjalan.Dari temuan-temuan tersebut, KFCP kembali melakukan
perubahan baik pada indikator maupun pada proses verifikasi, dan memunculkan rancangan safeguards ke tiga.

Periode Ke tiga: Pertengahan 2012-Agustus 2012
Prinsip Safeguards
Pada periode ini, KFCP berupaya
untuk melakukan uji coba terhadap
beberapa prinsip REDD+ SES
dan PRISAI yang saat itu tengah

berkembang diintegrasikan ke dalam
safeguards yang sudah diterapkan
oleh KFCP (periode ke dua). Namun,
untuk mengetahui sejauh mana

prinsip tersebut dapat dipahami
dan dipraktikkan oleh desa, KFCP
pertama-tama menguji coba tiga
prinsip termudah, yaitu:
Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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1.

Hak atas lahan dan sumber daya alam diakui oleh program uji coba REDD+.

2.

Manfaat dan risiko program uji coba REDD+ dapat dibagi secara adil ke semua pihak.

3.

Semua pihak yang berkepentingan terlibat secara penuh dan efektif dalam program uji coba REDD+.

Ketiga prinsip tersebut dan beberapa lainnya dalam REDD+ SES dan PRISAI mirip dengan prinsip safeguards yang
diujicobakan oleh KFCP pada periode penerapan safeguards pertama dan ke dua, seperti ‘distribusi manfaat yang
merata dan pemahaman risiko’ (lihat kotak 5).

Mekanisme
Berdasarkan masukan dari evaluasi
safeguards periode ke dua, diketahui
warga desa memerlukan waktu yang
lebih banyak untuk mempelajari
dan mengadopsi banyak safeguards,
khususnya safeguards sosial yang
terkait dengan perubahan norma
sosial. Oleh karena itu, safeguards
tidak lagi menjadi syarat dalam
BoP untuk melakukan pembayaran
kepada desa guna melaksanakan
berbagai kegiatan yang tercantum
dalam ‘Paket Pekerjaan’ (seperti:
pembibitan). Namun demikian,
safeguards menjadi syarat bagi
pembayaran dalam BoP khusus untuk
operasional TPK/TP, yang tercantum
dalam ‘Paket Dasar’ yang juga diatur
dalam Perjanjian Desa. Hal ini sejalan
dengan masukan dari beberapa
konsultan yang mengevaluasi
pengelolaan kegiatan di desa.
Kedua tim tersebut bertanggung
jawab untuk memfasilitasi dan
mengorganisasikan berbagai kegiatan
di desa agar dapat mengikuti
safeguards dalam pengelolaan dan

pemantauan kegiatan tersebut.
Kedua tim harus menunjukkan
upaya-upaya yang ditempuh
untuk mengikuti safeguards dan
memverifikasi penerapannya, agar
mereka menerima pembayaran.
Selama proses tersebut, program
membantu kedua tim dengan
memberikan dukungan teknis.
Dapat dikatakan, dengan adanya
‘Paket Dasar’, TPK terdorong untuk
terus menerapkan safeguards yang
terkait dengan fidusiari (seperti:
administrasi pengelolaan keuangan
yang tertib dan transparansi), serta
memastikan penerapan safeguards
sosial dan tata kelola lainnya. Pada
periode inilah verifikasi dilakukan
dan dikelola oleh TP, sebagai proses
belajar tingkat lanjut bagi desa untuk
memahami safeguards. Berbagai
safeguards (sosial, tata kelola, dan
teknis) diverifikasi oleh TP, dengan
bantuan, dukungan, dan peningkatan
kapasitas dari KFCP, sehingga
desa memperoleh masukan untuk
meningkatkan penerapan safeguards
dari waktu ke waktu. Sementara itu,

pembayaran termin skala kecil yang
dilakukan berkala, yang diperlukan
desa untuk melanjutkan kegiatan
dalam ‘Paket Pekerjaan’, terikat
dengan persyaratan kinerja teknis.

periode kedua. Melalui pelaksanaan
verifikasi yang berulang dan
pembelajaran yang diperoleh dari
proses tersebut, di masa mendatang

TP diharapkan mampu melaksanakan
verifikasi secara mandiri, tanpa
bantuan teknis dari program.

Guna membantu TP dalam
memverifikasi safeguards, KFCP
menyiapkan beberapa alat bantu
seperti lembar verifikasi, prosedur
verifikasi, dan lembar pertanyaan.
Lembar verifikasi berupa lembaran
yang harus diisi TP mengenai
pemenuhan indikator-indikator
safeguards. Prosedur verifikasi
menerangkan langkah-langkah yang
dapat dilakukan untuk melakukan
verifikasi. Sedangkan, lembar
pertanyaan adalah pertanyaanpertanyaan yang dapat diajukan TP
kepada TPK dan kelompok warga,
untuk menggali informasi mengenai
penerapan safeguards. Pertanyaanpertanyaan tersebut disusun untuk
memandu TP, maka pertanyaan
dapat disesuaikan dengan kondisi di
lapangan.

Verifikasi
Pada periode ini, TP sudah mulai
belajar untuk melakukan verifikasi
dengan bantuan teknis KFCP. Metode
verifikasi masih sama seperti pada

Evaluasi
Hasil evaluasi dari periode ini menunjukkan bahwa:
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Pada dasarnya, prinsip tersebut dapat diterapkan, namun masih perlu indikator yang jelas dan terukur. Di beberapa
desa, TPK masih kebingungan dengan beberapa indikator, misalnya:
Indikator yang menyatakan :

“Peta dan informasi tentang detil lokasi kegiatan uji coba REDD+ yang mudah dipahami warga.”
Yang terjadi di lapangan adalah, terdapat peta bagi setiap lokasi kegiatan dan sebagian ditempel di tempattempat umum agar dapat diketahui oleh warga desa. Namun, banyak kasus dimana peta berukuran kecil dan tidak
memberikan keterangan lokasi yang dipahami warga. Kebingungan seperti ini terjadi pada beberapa indikator.

Musdes merupakan salah satu alat untuk memverifikasi berbagai informasi terkait hasil pelaksanaan safeguards.
Namun, di desa, selain Musdes untuk verifikasi safeguards, terdapat Musdes lain yang diadakan untuk membahas
paket pekerjaan, anggaran, serta hal-hal teknis. Akibatnya, penyelenggaraan Musdes sebagai alat verifikasi
memerlukan banyak sumber daya, mulai dari waktu, tenaga, dan biaya. Bagi beberapa desa, banyaknya Musdes yang
diselenggarakan menjadi beban. Karena itu, direkomendasikan untuk mencari alternatif mekanisme verifikasi.

Periode Ke empat: Agustus 2012 - Juni 2013
Di tahun 2012, KFCP mengundang konsultan untuk melakukan beberapa kajian, diantaranya mengenai pengelolaan
kegiatan di desa dan kajian cepat mengenai gender, konflik dan mekanisme keluhankeluhan (untuk yang terakhir,
lihat Bagian 3). Sesaat sebelum periode ini, draf RESA sudah disebarkan dan didiskusikan secara internal. Selain itu,
KFCP juga mengundang konsultan untuk menyusun kerangka operasional safeguards yang terintegrasi untuk tingkat
kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi safeguards periode ke dua dan masukan dari konsultan serta RESA, safeguards
kembali diperbaiki. Prinsip, kriteria dan indikator safeguards yang digunakan untuk kegiatan di desa pada periode ini
dapat dilihat pada lampiran.

Prinsip Safeguards
Pada periode ini, dengan bantuan
konsultan, tersusun kerangka
operasional safeguards untuk
kegiatan KFCP (lihat tabel 2 di Bab 2).
Kerangka tersebut mengintegrasikan

beberapa prinsip dan standar
safeguards yang ada dan tengah
berkembang seperti PRISAI,
REDD+ SES, RESA-World Bank dan
sebagainya (lihat tabel 1 di Bab 2).

Dari prinsip-prinsip yang tercantum
di dalam kerangka tersebut, KFCP
menyusun indikator-indikator untuk
diikuti oleh desa dalam mengelola
kegiatan.

Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan safeguards dan verifikasi pada periode ini masih sama dengan safeguards periode ketiga.

Verifikasi
Verifikasi masih dilakukan oleh TP.
Namun, sebagaimana dijelaskan
dalam evaluasi safeguards periode
ke tiga, Musdes tidak lagi menjadi
salah satu mekanisme pengecekan
interim dalam termin pembayaran.

Oleh karena itu, pada periode ini,
TP melakukan verifikasi secara
triangulasi, yaitu mengadakan
pertemuan dengan beberapa
pihak. Pertama, TP melakukan
pengecekan teknis kegiatan. Lalu, TP

melakukan wawancara dengan TPK
mengenai pemenuhan safeguards
sosial dan tata kelola. Setelah itu,
hasil pengecekan teknis kegiatan
dan wawancara dicocokan kembali
melalui wawancara dengan kelompok
rentan dan kelompok perempuan.
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Hasil verifikasi didiskusikan diantara
TPK, TP pemerintah desa, Mantir
Adat, dan staf KFCP di desa. Lalu,
laporan verifikasi diserahkan
kepada Kepala Desa. Diskusi hasil
verifikasi dengan desa (termasuk
masukan terkait kesempatan untuk
perbaikan) merupakan bagian dari
upaya program agar desa memiliki
kesempatan memperbaiki kinerjanya.
Setelah diskusi tersebut, laporan
verifikasi diserahkan kepada Kades.
Meskipun safeguards tidak lagi

menjadi syarat dalam BoP untuk
pembayaran berbagai kegiatan dalam
‘Paket Pekerjaan’, desa (melalui
TPK) berupaya untuk menjalani
safeguards semaksimal mungkin.
Pembayaran bagi operasional TPK
melalui ‘Paket Dasar’ masih terikat
kepada safeguards. Selain itu, TPK
juga mengetahui TP akan melakukan
pengecekan penerapan safeguards
secara triangulasi terhadap beberapa
kelompok warga di desa, sebagai
bagian dari verifikasi safeguards.

Umumnya, TPK memberikan
informasi yang sebenar-benarnya
dan berusaha untuk menerapkan
prinsip-prinsip safeguards, karena
mereka mengetahui bahwa TP akan
melakukan verifikasi kepada warga
desa. Lebih lanjut, diskusi dalam
kelompok kecil membuat kelompok
rentan yang ikut didalamnya menjadi
lebih terbuka dalam memberikan
pendapat dibandingkan pada saat di
forum besar seperti Musdes.

Pembelajaran Kunci:
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1.

Sebagai bagian dari uji coba, perubahan dan perbaikan safeguards akan terjadi sebagai bagian dari
proses untuk menemukan kerangka safeguards yang tepat bagi wilayah kerja tertentu.

2.

Pelaksanaan safeguards memang akan lebih memberikan dampak yang lebih besar jika pemenuhannya
menjadi salah satu syarat bagi penerimaan manfaat dari program. Namun demikian, perlu untuk
mengidentifikasi berbagai isu utama yang mungkin menghalangi atau meningkatkan pelaksanaan
(seperti norma sosial). Selain itu, juga perlu untuk melihat dan menilai kapasitas desa dalam
menjalankannya. Pada tahap belajar, akan sulit untuk menjadikan safeguards sebagai syarat
pembayaran kepada desa untuk kegiatan dalam ‘Paket Pekerjaan’, karena pemenuhannya memerlukan
waktu yang lama (seperti: di luar atau melebihi alokasi waktu diantara pembayaran yang sering)
dan mungkin akan sulit bagi desa untuk memenuhi semua prinsip dalam waktu singkat. Kedepannya,
setelah desa lebih memahami makna safeguards, safeguards dapat dijadikan syarat bagi penerimaan
manfaat/pembayaran. Namun, safeguards juga dapat terikat pada pembayaran untuk pengelolaan
kegiatan oleh tim yang relevan untuk menunjukkan upaya yang dilakukan.

3.

Penyusunan prinsip, kriteria dan indikator safeguards harus mencerminkan konsep SMART (Specific,
Measurable, Attainable, Reasonable, Time-Bound/spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat
waktu), dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh desa. Hal-hal ini
dilakukan agar desa dapat memahami isi dari kerangka safeguards, serta mengerti cara melakukannya.

4.

Sebagai bagian dari pembelajaran bagi desa untuk memahami safeguards, verifikasi dapat dilakukan
oleh desa melalui Tim Pengawas (TP) dalam kegiatan yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu,
verifikasi oleh desa juga dapat menjadi alat untuk memotivasi TPK dalam mengelola pemenuhan
safeguards, karena TPK mengetahui bahwa kinerja dinilai oleh sesama warga desa.

5.

Khususnya pada awal penerapan safeguards di desa, Musdes merupakan mekanisme yang cukup baik
untuk menyampaikan hasil verifikasi, mengidentifikasi masalah, dan menyusun rencana tindak lanjut.
Musyawarah tersebut juga memberikan kesempatan bagi desa untuk memperbaiki kinerja desa dalam
mengelola kegiatan serta menyelesaikan berbagai isu seefektif mungkin sehingga tidak mempengaruhi
pembayaran kegiatan. Namun demikian, Musdes dapat menjadi beban dan menjadi mahal baik dari
sisi waktu maupun tenaga, dengan semakin banyaknya Musdes yang harus diselenggarakan baik
untuk verifikasi maupun untuk tujuan lainnya, seiring dengan semakin besarnya skala kegiatan. Pada
titik tersebut, diperlukan mekanisme verifikasi lain. Berdasarkan pengalaman KFCP, setelah verifikasi
berjalan dan desa sudah mulai mengenal safeguards di tingkat kegiatan, program menggunakan proses
verifikasi lain selain melalui Musdes (misal: melalui diskusi kecil secara triangulasi dengan beberapa
kelompok warga, sebagai verifikasi pembayaran per terminnya). Hasil dari pertemuan tersebut
dibicarakan melalui diskusi kelompok antara pemerintah desa, KFCP, dan TPK/TP. Hasil diskusi tersebut
didiskusikan kembali kepada warga di dalam Musdes terkait paket pekerjaan berikutnya.
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“Hingga saat ini, TPK maupun TP masih menerapkan safeguards dalam
penyelenggaraan kegiatan KFCP. Walaupun motivasi utamanya adalah karena program
semata, dan belum sepenuhnya berdasarkan kesadaran akan perlunya menjalani
prinsip-prinsip yang ada di dalam safeguards, hal ini merupakan bagian dari proses
belajar warga dalam memahami safeguards.”
Wawancara dengan staf KFCP, 2013.

B

ab ini akan menjelaskan
mengenai upaya-upaya
yang dilakukan desa
dalam menjalani indikatorindikator safeguards dalam
pengelolaan kegiatan di desa.
Selain itu, juga dilihat mengenai
hasil verifikasi terhadap upaya-

upaya desa dalam menerapkan
safeguards. Guna menjelaskan
kedua hal tersebut, diambil informasi
dari beberapa laporan-laporan
verifikasi safeguards yang dihimpun
sepanjang pertengahan 2011 hingga
pertengahan 2013. Untuk menambah
informasi, dilakukan wawancara

dengan staf KFCP, warga desa serta
TPK dan TP. Berikut adalah upaya
dan hasil verifikasi dari desa yang
dijelaskan berdasarkan tujuh prinsip
yang tercantum di dalam safeguards
(lihat lampiran).

1) Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam
Proses
Pada beberapa kegiatan seperti
penanaman dan penabatan tatas,
diperlukan konsultasi mengenai
status dan lokasi lahan kegiatan,

guna memastikan lahan tersebut
tidak dalam konflik kepemilikan dan
lokasinya diketahui serta disepakati
oleh warga, pemerintahan desa,

dan kalangan adat (Mantir). Guna
memastikannya, TPK dengan dibantu
oleh KFCP melakukan beberapa
upaya, yaitu:

Konsultasi Meluas
Untuk memenuhi prinsip safeguards ini, TPK melakukan konsultasi dengan desa sebelum memulai kegiatan KFCP di
desa tersebut. Konsultasi pertama biasanya dilakukan dengan pemerintahan desa dan Mantir Adat serta tokoh desa
lainnya. Hal tersebut dilakukan karena umumnya mereka adalah pihak yang mengetahui batasan wilayah desa, baik
secara administrasi pemerintah maupun adat.
Setelah dilakukan diskusi tersebut, TPK kemudian melanjutkan konsultasi dengan warga desa. Pada pelaksanaan
safeguards periode 2011-12, konsultasi dilakukan melalui musyawarah desa. KFCP melakukan pertemuan informal,
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seperti diskusi di warung-warung dan melalui kunjungan rumah, guna memperoleh masukan dari beberapa kelompok
warga yang masih ragu dengan KFCP. Sementara itu, informasi mengenai kelompok-kelompok kepentingan di desa
diperoleh melalui pemetaan kelompok (lihat: pemetaan kelompok, Bab 3). Namun, hal tersebut belum sepenuhnya
menangkap masukan dari kelompok rentan dan perempuan, karena mereka cenderung diam pada saat mengikuti
musyawarah desa. Oleh karena itu, pada tahun 2013, TPK dengan dibantu oleh KFCP melakukan diskusi kecil khusus
dengan kelompok rentan dan kelompok perempuan. Data-data mengenai kelompok rentan diperoleh melalui Social
Wealth Ranking (SWR) yang dilakukan secara partisipatif (lihat: SWR, Bab 3). Musyawarah desa tetap dilaksanakan
untuk menyepakati hasil konsultasi dari pertemuan kelompok. Pendekatan informal juga masih dilakukan jika ada
beberapa warga yang masih ragu dengan kegiatan.

Survei Lokasi
Setelah diperoleh masukan dari pemerintahan desa, mantir adat dan berbagai kelompok warga, TPK dan KFCP akan
melakukan survei lokasi. Biasanya, survei juga didampingi oleh Mantir Adat, pemerintahan desa dan perwakilan warga
desa. Contohnya dalam survei lokasi tatas, pemilik tatas dilibatkan dalam prosesnya. Kegiatan ini juga dilakukan untuk
seluruh program di awal pelaksanaannya, dan untuk beberapa kegiatan di bawah Perjanjian Desa.

Masa Sanggah
Hasil konsultasi dicantumkan dalam sebuah peta yang ditempel oleh TPK di tempat-tempat umum seperti warung
dan papan pengumuman selama beberapa hari (kurang lebih 15-30 hari tergantung dari kesepakatan warga) untuk
menampung masukan dan atau sanggahan dari warga desa. Jika ada keberatan dari warga, diskusi kembali dilakukan
untuk mencari jalan keluarnya.

Hasil Verifikasi
Pada tahun 2012, KFCP masih
mendorong TPK untuk aktif
memfasilitasi konsultasi dengan
warga. Namun, seiring dengan
makin banyaknya kegiatan yang
harus dikelola TPK, mereka dapat
melakukan proses konsultasi dengan
lebih mandiri. Cara penggunaan
peta sebagai media visual untuk

menyebarkan informasi lokasi
kegiatan pun semakin berkembang.
Pertengahan tahun 2012,
berdasarkan hasil verifikasi, warga
masih melihat bahwa ukuran, warna
dan bentuk peta masih belum
informatif, sehingga peta yang
ditempel dirasa sulit untuk dipahami
warga. Namun, mereka sudah setuju

dengan proses konsultasi dan masa
sanggah yang diterapkan. Selain
itu, waktu penempelan peta juga
terkadang belum tepat. Tetapi,
setelah menerima masukan dari
hasil verifikasi, peta dapat dibuat
dengan lebih informatif dan jadwal
penempelan sudah lebih baik.

2) Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan
Musdes biasanya untuk memutuskan kegiatan, dana, anggaran untuk paket
pekerjaan. Tidak semua orang bisa hadir, sebagian bilang karena sibuk harus
kerja cari uang. Maka, sekarang kami mengadakan pertemuan kelompok,
dengan banyak warga. Agar nanti mereka tidak bilang tidak diberitahu, warga
yang tidak hadir juga jadi tahu.
Wawancara dengan TPK, di Desa E, 2013, Kapuas.
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Proses
Berdasarkan wawancara dengan
staf KFCP, dapat dilihat bahwa
proses pengambilan keputusan
dilakukan melalui serangkaian
konsultasi dan diskusi dengan
berbagai kelompok warga. Selain
melakukan proses yang lebih besar
dalam penyusunan Perjanjian Desa,
konsultasi dan negosiasi20, KFCP juga
mencari konsensus untuk warga

desa guna melakukan beberapa
kegiatan tertentu yang dikelola
dan dilaksanakan secara mandiri
di bawah perjanjian desa, dengan
bantuan teknis dan peningkatan
kapasitas dari KFCP. Untuk kegiatan di
bawah Perjanjian Desa, pengambilan
keputusan umumnya dilakukan untuk
mencapai kesepakatan pelaksanaan
kegiatan. Proses yang sama seperti

pada poin satu juga dilakukan dalam
menerapkan prinsip safeguards yang
ini, yaitu melalui proses konsultasi
yang meluas dan masa sanggah.
Namun demikian, kehadiran mereka
dalam Musdes tetap diperlukan. Oleh
karena itu, beberapa upaya yang
dilakukan KFCP untuk meningkatkan
kehadiran kelompok rentan dan
perempuan dalam musyawarah desa
adalah21:

•

Mengadakan kunjungan ke rumah-rumah kelompok rentan dan kelompok perempuan di pagi hari sebelum
musyawarah desa dilakukan.

•

Menempel informasi jadwal musyawarah desa di tempat-tempat warga berkumpul seperti warung atau papan
pengumuman, yang menjelaskan bahwa setiap orang boleh hadir.

Hasil Verifikasi
Seperti poin satu, pada awalnya memang terdapat tantangan untuk melibatkan lebih banyak warga dalam pertemuan
besar seperti Musdes dengan beberapa alasan, diantaranya adalah (KFCP 2011b):
•

Tidak memiliki waktu untuk menghadiri musyawarah desa karena harus melakukan kegiatan lain seperti
menyadap karet, mencari ikan, atau mengurus anak.

•

Tidak yakin suara mereka akan didengar dalam musyawarah.

•

Tidak tahu bahwa mereka dapat menghadiri musyawarah

Oleh karena itu, untuk melibatkan
lebih banyak warga desa, khususnya
kelompok rentan, TPK dan KFCP
mengadakan diskusi kelompok
khusus dengan kelompok tersebut.
Lalu, hasil diskusi dibahas di dalam
musyawarah desa dan diinformasikan
kembali kepada mereka. Berdasarkan

pengalaman KFCP, dalam diskusi
kelompok khusus, kelompok
rentan lebih dapat memberikan
pendapatnya dibandingkan dengan
dalam MusDes.
Pada beberapa verifikasi, tim
verifikasi menemukan bahwa

kehadiran kelompok rentan
dan perempuan lebih tinggi jika
pertemuan diadakan hanya diantara
mereka. Di dalam pertemuan
tersebut, mereka juga lebih banyak
mengemukakan pendapat.

Dulu, kalau ada bantuan dari pihak lain, tidak ada musyawarah, hanya
beberapa orang saja yang tahu. Sekarang dengan KFCP jadi ada. Saya
lebih suka sekarang, karena semuanya jadi jelas. Dananya jelas berapa,
alokasinya dan sebagainya.
Wawancara dengan ketua RT, desa E, 2013.

Lihat beberapa laporan terkait seperti: “Village Consultation Review” dan “Dialogue between the global and the local: Lessons from the KFCP
Village Agreement Process for REDD+ under community management”, yang akan dipublikasikan.
21
Wawancara dengan staf KFCP, Februari 2013.

20
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3) Penanganan Keluhan
Pada akhir tahun 2011, bersama
dengan desa, KFCP mulai
mengembangkan mekanisme
keluhan ke dalam Perjanjian
Desa (Lihat Kajian gender dan
pengelolaan keluhan di Bab 3).
Melalui mekanisme keluhan, desa
memberikan ruang bagi warga untuk
menyampaikan masukannya baik

secara tertulis maupun lisan kepada
TPK/TP. Alat-alat yang disediakan
untuk menyalurkan keluhan dan
masukan diantaranya SMS, surat,
lisan kepada TP, dan kotak saran.
Masukan tersebut akan dicatat oleh
TP dan kemudian diajukan kepada
pihak yang terkait. Penyempurnaan
mekansime keluhan tercantum dalam

Perjanjian Desa, yaitu menambah
saluran atau alternatif lain untuk
menyampaikan saran/keluhan. Pada
pertengahan 2012, pelaksanaan
mekanisme ini ditingkatkan,
karena proses pengembangan yang
memerlukan waktu yang tidak
sedikit.

Proses
Mekanisme keluhan disusun melalui diskusi dalam lokakarya maupun pertemuan lainnya dengan warga desa.
Berdasarkan kesepakatan dengan mereka dan penyempurnaan yang terus menerus, alat-alat yang akan digunakan
untuk menyampaikan keluhan diantaranya:
•

Lisan kepada TP.

•

Melalui kotak saran yang bertempat di lokasi yang mudah dijangkau warga, seperti di dekat warung atau di depan
rumah anggota TP.

•

Melalui SMS. Nomor telepon untuk SMS keluhan di tempel di dinding warung dan papan pengumuman di desa.
Bahkan, di beberapa desa, terdapat tulisan-tulisan yang ditempel di papan pengumuman yang menganjurkan
warga untuk menyampaikan masukan atau keluhannya agar keberatan dari warga dapat diselesaikan dan tidak
muncul ketegangan.

Hasil Verifikasi
keluhan dan saran diterapkan,
beberapa warga memang sudah
terbiasa menanyakan hal-hal terkait
pengelolaan kegiatan KFCP di

Awal diterapkannya mekanisme
keluhan, sebagian besar warga
menyampaikan keluhan secara lisan
kepada TPK. Sebelum mekanisme

desa kepada TPK secara langung.
Beberapa warga berpendapat bahwa
dengan penyampaian lisan, jawaban
dapat diperoleh secara langsung.

Dulu, tidak banyak yang menyampaikan pertanyaan. Sekarang, karena mungkin
warga sudah sering ikut kegiatan, banyak pertemuan, banyak yang bertanya-tanya.
Biasanya yang banyak bertanya ibu-ibu, tentang kapan pembayaran, kapan kegiatan
dilakukan, banyak diantara mereka yang langsung bertanya pada TPK.
Wawancara dengan TP, desa E, 2013.
Sekitar tahun 2013, keluhan yang
disampaikan secara tulisan jumlahnya
cukup signifikan. Secara keseluruhan,
keluhan yang disampaikan baik
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secara lisan maupun tulisan
mengalami peningkatan. Pencatatan
keluhan sudah mulai dilakukan oleh
TP dan dikategorikan sesuai dengan

jenis-jenis keluhan. Adapun jenisjenis keluhan, saran, dan permintaan
tersebut sebagian besar mengenai
(KFCP 2013b):

•

Jadwal pencairan dana kegiatan, beberapa warga bertanya mengenai tanggal penyaluran dana kegiatan, misalnya
untuk kegiatan mata pencaharian.

•

Jadwal kegiatan, dimana warga khawatir kalau jadwal kegiatan dilakukan di luar masa tanam.

•

Saran dan masukan untuk TPK, TP dan pemerintahan desa.
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4) Distribusi Manfaat yang Merata
Mulanya, perempuan sering terlibat dalam pekerjaan yang terbilang ringan seperti
pembibitan yang dapat dilakukan di dekat rumah. Mereka jarang terlihat dalam
pekerjaan yang lebih berat, seperti pembuatan palisade. Rupanya, hal ini terjadi
dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa perempuan boleh terlibat dalam
pekerjaan tersebut. Setelah TPK/TP dan KFCP menjelaskan bahwa mereka boleh
terlibat, mereka pun ikut berpartisipasi di dalamnya.
Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
Proses
Untuk memastikan keterlibatan
warga desa di dalam kegiatan
KFCP, perwakilan desa, TPK/TP,
dan staf KFCP berupaya untuk
menyebarkan informasi kegiatan
tidak hanya melalui Musdes atau
papan pengumuman, melainkan juga
melalui pertemuan informal dengan
berbagai kelompok warga, dan
kunjungan ke rumah-rumah warga.
Data SWR dan pemetaan kelompok
warga membantu untuk memastikan
berbagai kelompok warga telah
menerima informasi kegiatan. Selain

itu, KFCP juga mendorong pemberian
manfaat yang sama untuk seluruh
warga, termasuk kelompok rentan
dan perempuan.
Selain dari verifikasi di tingkat desa,
KFCP juga melacaknya melalui
database monitoring-evaluasi
dan analisis untuk perencanaan,
penargetan dan verifikasi. Lebih
lanjut, program mata pencaharian
menyediakan dukungan mata
pencaharian kepada setiap rumah
tangga di wilayah KFCP guna

memastikan manfaat dirasakan oleh
seluruh rumah tangga.
Partisipasi dan distribusi manfaat
dilihat pada tiap kegiatan agar desa
melakukan upaya-upaya untuk
menciptakan kesempatan yang luas
bagi pelibatan sebanyak mungkin
warga. Namun demikian, partisipasi
dan distribusi manfaat sebaiknya
diukur secara keseluruhan di tingkat
program dalam jangka waktu yang
lama. Hal ini dikarenakan beberapa
alasan, yaitu:

•

Berdasarkan pilihan warga, beberapa kegiatan lebih diminati oleh perempuan dan beberapa lainnya oleh laki-laki.
Oleh karena itu, jika kegiatan-kegiatan dilihat secara terpisah, upaya-upaya pelibatan masyarakat dan pemerataan
manfaat akan sulit dilihat.

•

Diperlukan waktu yang lama untuk mencapai partisipasi, penjangkauan dan distribusi manfaat. Selain itu,
dibutuhkan juga berbagai metode berbeda pada skala waktu yang berbeda pula. Kajian yang mencakup jangka
waktu yang lebih panjang dapat menangkap upaya-upaya yang telah dilakukan desa dan program, serta
kemungkinan perubahan perilaku yang timbul.

Hasil Verifikasi
Berdasarkan hasil verifikasi,
sebagian besar warga di seluruh
desa menyatakan bahwa pembagian
manfaat sudah menjangkau
kelompok rentan dan perempuan,
dan mereka memperoleh jumlah
pembayaran yang sama22.

Pada awal tahun pelaksanaan
program (2011), menginformasikan
kegiatan bukanlah hal yang mudah.
Di beberapa desa, sejumlah warga
bekerja di luar desa sehingga mereka
tidak ada pada saat informasi
diberikan. Namun demikian, dengan

semakin banyaknya kegiatan KFCP
yang dikelola oleh desa, semakin
banyak warga yang mengetahui
kegiatan KFCP melalui informasi
dari mulut ke mulut. Selain itu,
pada tahun tersebut, pertemuan
khusus dengan kelompok rentan dan

Disarikan dari beberapa data dan dokumen internal KFCP, diantaranya laporan verifikasi sosial dan tata kelola periode Maret 2012, Mei 2012, dan
Juli-Agustus 2012.

22
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kelompok perempuan belum pernah
diadakan. KFCP dan desa masih
mencoba menggunakan musyawarah
desa dan papan pengumuman

sebagai media penyebaran informasi
yang ternyata masih belum dapat
menjangkau seluruh warga. Saat itu,
KFCP dan desa masih mengadakan

kegiatan dalam skala kecil sebagai uji
coba, dan pendataan perempuan,
kelompok rentan serta kelompok
informal yang ada di desa masih
dalam proses.

Kalau KFCP, semua kan dapat, tidak ada dibeda-bedakan. Semua warga
memperoleh bantuan. Kalau dulu, tidak semua, hanya beberapa saja. Lebih
bagus sekarang, semua dapat, tidak ada yang iri. Menurut saya, ya ini adil.
Wawancara dengan warga perempuan, Desa C, 2013.

5) Pengelolaan Keuangan
Yang paling susah itu laporan-laporan, banyak harus disiapkan. Laporan keuangan,
kegiatan, absensi, notulensi, nota dan kuitansi dan sebagainya. Terkadang, saya harus
kerjakan sendiri karena anggota saya masih belum benar mengerjakannya. Tapi,
namanya juga kita masih belajar, awalnya pasti sulit, lama kelamaan kami terbiasa juga.
Wawancara dengan TPK desa E, 2013, Kapuas.
Transparansi dan akuntabilitas ditekankan dalam mengelola keuangan. Proses pelaksanaannya dijelaskan sebagai
berikut23:

Proses
•

Rancangan Anggaran Biaya
(RAB) untuk setiap paket
pekerjaan disusun dalam
Musdes. Sekitar 2011-12, RAB
masih belum sepenuhnya
disusun dalam Musdes. Saat itu,
biasanya KFCP dan TPK sudah
membuat rancangan dasarnya
atau rancangan pertama, lalu
didiskusikan dengan pemerintah
desa dan tokoh adat/masyarakat
lainnya. Setelah tersusun, RAB
didiskusikan dalam Musdes
untuk dijelaskan dan disepakati
oleh warga. Namun, selama
2012-13, porsi penyusunan RAB
sudah lebih banyak dilakukan
dalam Musdes. Umumnya, KFCP

hanya memberikan besaran
biayanya, lalu TPK/TP dan
pemerintah desa merincikannya
dalam Musdes. Hal ini dilakukan
agar desa belajar terlebih dahulu
dengan melihat bagaimana KFCP
dan TPK menyusun anggaran.
Setelah mereka terbiasa dengan
format penyusunan anggaran,
barulah desa diberikan
keleluasaan yang lebih besar
untuk menyusun anggaran.
•

Pengadaan jasa dan material
untuk paket pekerjaan dilakukan
melalui tender, khususnya untuk
penyediaan dalam jumlah besar.
Untuk jumlah kecil, contohnya
dalam penabatan tatas,

dilakukan oleh pemilik tatas.
Umumnya, informasi dan hasil
tender diberitahukan melalui
penempelan informasi di papan
pengumuman atau warungwarung, selama kurang lebih 30
- 60 hari. Selama masa itu, warga
desa diberikan kesempatan
untuk menyampaikan sanggahan
atau keberatan atau masukan
lainnya.
•

Pengesahan laporan penggunaan
anggaran yang disusun oleh TPK,
dilakukan oleh pemerintah desa
dengan diketahui tokoh adat/
masyarakat lainnya.

•

Pemberitahuan dan
penjelasan mengenai laporan

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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penggunaan anggaran untuk
setiap tahapan verifikasi
pada tiap paket pekerjaan,
awalnya dijelaskan dalam
Musdes (2011-12). Namun,
penyelenggaraan Musdes untuk
setiap verifikasi membutuhkan
waktu, tenaga dan biaya
yang tidak sedikit, karena
setiap kegiatan memerlukan

beberapa tahapan dan
pembayaran. Oleh karena itu,
di tahun pelaporan berikutnya,
informasi penggunaan
anggaran ditempelkan di
papan pengumuman atau
warung-warung, khususnya
untuk informasi terkait
pembayaran per termin pada
pelaksanaan kegiatan tertentu.

Setelah itu, diberikan masa
sanggah kurang lebih 30
hari. Selama masa itu, warga
diberikan kesempatan untuk
memberikan masukan. Laporan
tersebut juga didiskusikan
dalam ‘Musdes akhir’ yang
masih diselenggarakan setiap
selesainya kegiatan.

Hasil Verifikasi
Di tahun 2011, pelaporan keuangan
dari TPK masih banyak yang belum
mencantumkan kuitansi/nota yang
lengkap untuk setiap transaksi
keuangan. Selain itu, pemberitahuan
laporan keuangan kepada warga
juga sebagian besar masih belum
tepat waktu. Sejalan dengan terus
diterapkanya safeguards, pelaporan
keuangan TPK sudah semakin
baik dan pengumuman alokasi

anggaran kepada warga sudah dapat
dilakukan dengan lebih tepat waktu.
Peningkatan kinerja tersebut sering
terjadi pada pertengahan tahun 2012
hingga 2013.
Berdasarkan hasil diskusi TP dengan
kelompok warga (khususnya rentan
dan perempuan) mereka menyatakan
sudah memperoleh informasi
mengenai besaran dana kegiatan.

Mereka juga berpendapat bahwa,
akhir-akhir ini, melalui diskusi dalam
kelompok kecil, mereka merasa
lebih mengerti tentang besaran dan
alokasi dana. Mereka berpendapat
bahwa diskusi dalam kelompok
kecil dan atau kunjungan ke rumah
dapat membantu mereka untuk
memperoleh informasi pada saat
mereka tidak dapat mengikuti
Musdes.

Ada orang yang datang ke rumah, lalu kami membicarakan soal
kegiatan. Saya diberitahu berapa dananya dan untuk apa. Jadi,
karena saya jarang ikut musdes, karena sibuk, kalau ada yang datang
memberitahu, saya jadi tidak ketinggalan informasi.
Wawancara dengan janda, Desa C, 2013.

6) Keamanan Kegiatan Mata Pencaharian dalam Jangka Panjang (Baik Bagi
Laki-Laki, Perempuan dan Anak-Anak yang Terkena Dampak Kegiatan).
Proses
Beberapa cara yang diterapkan oleh
KFCP untuk memberikan jaminan
keamanan salah satunya adalah
melalui asuransi keselamatan kerja
dan jiwa bagi seluruh warga yang
terlibat dalam paket pekerjaan24.
Mulanya, KFCP memfasilitasi
pendaftaran warga yang terlibat

di dalam pekerjaan untuk menjadi
peserta Jamsostek (Jaminan Sosial
Tenaga Kerja), sedangkan TPK
mengikuti sambil belajar. Pada paket
pekerjaan lainnya, TPK sudah dapat
mengurus pendaftaran warga yang
terlibat pekerjaan ke Jamsostek
secara mandiri.

Sedangkan untuk tidak melibatkan
anak-anak dalam pekerjaan (dibawah
18 tahun) disampaikan secara
lisan dalam diskusi kelompok dan
Musdes, serta secara tertulis melalui
pamflet25.

Hasil Verifikasi
Laporan verifikasi menyatakan bahwa setiap warga yang ikut terlibat dalam pekerjaan memperoleh asuransi
keselamatan kerja. Warga yang dilibatkan dalam verifikasi safeguards juga menyatakan bahwa mereka sudah
menerima Jamsostek.
Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
25
Ibid

24
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Sedangkan mengenai pelibatan anak-anak, dijelaskan bahwa himbauan dan pengumuman telah disebarkan kepada
warga desa.

Ada ditempel di dekat lokasi kegiatan, larangan untuk tidak membawa
anak ke tempat kerja. Tapi, ada juga saya lihat yang bawa anak, biasanya
anak-anak hanya membantu orang tua, bersihkan lahan dari rumput,
bukan pekerjaan berat. Mereka biasa datang sepulang sekolah.
Wawancara dengan TPK di desa E, 2013, Kapuas”

7) Pemberdayaan Perempuan
Awalnya, KFCP berupaya untuk
membuka akses bagi perempuan
dalam kegiatan di desa. Maka,
berbagai strategi dan upaya kreatif
dilakukan untuk memperbanyak
pelibatan mereka baik dalam

pengambilan keputusan maupun
dalam distribusi manfaat seperti yang
dijelaskan pada poin dua dan empat.
Hal ini dikarenakan perempuan di
wilayah kerja KFCP, secara umum
tidak terbiasa terlibat dalam

pengambilan keputusan. Selain itu,
secara bertahap, KFCP juga berupaya
agar perempuan dapat terlibat dalam
posisi kepemimpinan, baik dalam
kepengurusan TPK/TP maupun dalam
kelompok kerja di desa.

Proses
Proses pelibatan perempuan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan dalam distribusi manfaat telah dijelaskan
dalam poin dua dan empat sebelumnya. Dalam hal melibatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan, KFCP
mendorong TPK untuk:
•

Menerapkan kuota keterwakilan perempuan sebagai ketua kelompok kerja di desa sebanyak kurang lebih 30%.

•

Selain itu, TPK dan TP juga melakukan pendekatan informal (biasanya melalui anggota TPK/TP perempuan, untuk
mengajak warga perempuan lain bergabung dan menjadi ketua kelompok kerja).

Hasil Verifikasi
Berdasarkan hasil verifikasi,
perempuan terlibat sebagai
ketua kelompok kerja khususnya
dalam kegiatan pembibitan dan
pembuatan palisade. Awalnya,
sebelum kuota 30% diterapkan, saat
uji coba pembibitan, belum banyak

perempuan yang menjadi ketua
kelompok. Setelah adanya kuota,
pertemuan-pertemuan dengan
kelompok perempuan, dan dengan
seringnya mereka terlibat dalam
kegiatan, beberapa perempuan
menjadi ketua pembibitan dan

palisade. Namun demikian, perlu
diketahui bahwa tidak mudah untuk
melibatkan perempuan dalam
kegiatan dan posisi kepemimpinan
di wilayah dimana perempuan tidak
biasa menjadi pemimpin dan aktif di
dalam kegiatan.

Berdasarkan evaluasi, perempuan Dayak biasanya bertanggung jawab terhadap tugas rumah
tangga termasuk perawatan anak…Pada umumnya suami memiliki kekuatan dalam memutuskan
jenis kegiatan dan mata pencaharian tertentu yang boleh dilakukan oleh perempuan. Para suami
juga mempunyai kecenderungan melarang perempuan terlibat dalam pekerjaan yang ‘terlalu
berat’ atau pekerjaan yang memerlukan perjalanan yang tidak dapat ditemani oleh suaminya atau
saudara lelaki lain yang dapat dipercaya. Stereotip gender yang demikian itu membentuk persepsi
perempuan mengenai pekerjaan apa yang cocok untuk perempuan, dan cenderung percaya bahwa
secara fisik mereka tidak dapat melakukan ‘pekerjaan berat’. Lebih lanjut, pengalaman yang kurang
dan tingkat kepercayaan diri perempuan dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam
kegiatan yang tidak umum bagi perempuan, seperti memiliki posisi di kegiatan/organisasi publik.
(Solvang 2012)
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Selain itu, database KFCP menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pertemuan, forum dan
pelatihan menunjukkan peningkatan yang besar:
Tabel 3. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pertemuan, Forum dan Pelatihan

Tahun

Pertemuan/FGD

Musyawarah Desa

Sosialisasi

Pelatihan

2011

31%

28%

27%

39%

2012

38%

40%

37%

51%

Sumber: KFCP 2013a

Tabel 3 menunjukkan semakin
meningkatnya partisipasi perempuan
dalam pertemuan, forum dan
pelatihan yang diadakan di desa.
Peningkatan tersebut tidak lepas dari
upaya-upaya yang dilakukan desa

agar semakin banyak perempuan
terlibat, seperti pertemuanpertemuan kelompok, diskusi
informal dengan mereka, maupun
penerapan kuota. Selain itu, seiring
dengan semakin banyaknya kegiatan

di desa, para perempuan juga dapat
melihat bahwa KFCP menginginkan
keterlibatan mereka di dalam
kegiatan. Secara detil, pelibatan
perempuan dalam kegiatan-kegiatan
tersebut dapat dilihat pada diagram
di bawah ini.

Diagram 1. Keterlibatan Perempuan dalam Pertemuan dan Forum Lainnya
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Catatan: Tingkat kesalahan dalam angka-angka yang disajikan dalam gambar ini adalah 5%.

Kutipan di bawah menunjukkan bagaimana safeguards secara tidak langsung menjadi alat untuk melibatkan kelompok
perempuan secara lebih aktif dalam program. Perempuan menjadi tertarik untuk ikut dalam proses pengambilan
keputusan setelah mengetahui bahwa mereka diperlukan dalam proses tersebut.

Di salah satu desa, ada seorang warga (perempuan) yang melihat ada kata
“perempuan” dalam selebaran mengenai undangan musyawarah desa untuk
“pembibitan” yang ditempel di papan pengumuman. Melihat kata tersebut,
dia penasaran dan bertanya lebih lanjut mengenai informasi di papan tersebut
kepada TPK/TP. Setelah dijelaskan, dia mengetahui bahwa perempuan perlu
hadir dalam musyawarah. Dari sejak itu, dia selalu datang dan mengikuti
musyawarah desa. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa dia diperbolehkan untuk
datang ke musyawarah desa.
Wawancara dengan staf KFCP, 2013

Penerapan dan Verifikasi Safeguards Sosial dalam Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa | KFCP

47

Selain itu, hasil verifikasi juga
menunjukkan bahwa pemenuhan
prinsip ini dalam waktu dua
bulan belum dapat menunjukkan
perubahan yang signfikan. Namun,
perubahan yang signifikan akan
terlihat dalam rentang waktu enam
bulan. Karena untuk mengubah
pandangan dan kebiasan yang ada di
desa tidaklah mudah, maka dari itu,
pembelajarannya adalah tidak semua
prinsip safeguards dapat diverifikasi
dalam rentang waktu yang sama.
Beberapa, lebih sesuai diverifikasi
pada rentang waktu yang lama.
Safeguards lingkungan dapat
ditangkap melalui kajian tahunan
UPL/UKL. Safeguards lingkungan
menjangkau lebih dari satu kegiatan
dan sesuai untuk diterapkan
di suatu area. Penerapan dari
beberapa safeguards lingkungan
yang tercantum di dalam kajian
tersebut juga diluar cakupan desa.
Oleh karena itu, tidak semua
prinsip safeguards sesuai untuk
tingkat kegiatan. Beberapa prinsip
lebih sesuai di tingkat program,
dan beberapa lainnya untuk

tingkat wilayah yurisdiksi. Sebelum
menyusun kerangka safeguards
untuk tingkat kegiatan, pengkajian
terhadap kesesuaian safeguards
berdasarkan tingkatannya perlu
dilakukan.
Berdasarkan pemaparan di atas,
dapat dilihat bahwa untuk menjalani
safeguards bukan hal yang mudah.
Beberapa hal seperti pelibatan
perempuan, pelibatan kelompok
rentan, dan transparansi adalah
hal yang tidak biasa di beberapa
desa. Selain itu, cukup sulit untuk
melanjutkan pelaksanaan kegiatan
yang dikelola oleh desa, dan secara
bersamaan harus mencari konsensus
dengan berbagai pengamat dari luar
yang mungkin memiliki pandangan
dan ketertarikan yang berbeda
dengan tujuan program. Hal ini
khususnya muncul dalam program
yang relatif baru dan mekanismenya
masih dalam perdebatan dan
diujicobakan. Selain itu, untuk
merancang dan menerapkan
safeguards diperlukan waktu, tenaga
dan biaya yang tidak sedikit, serta
upaya mengkomunikasikannya

dengan berbagai pemangku
kepentingan dari luar dan dalam
desa.
KFCP telah beberapa kali mengubah
kerangka safeguards-nya agar
penerapannya mudah dipantau
dan diukur. Pada saat safeguards
diterapkan, penerapan beberapa
prinsip seperti peningkatan
keterlibatan perempuan dan
kelompok rentan dalam pengambilan
keputusan memerlukan upaya dan
waktu yang tidak sedikit. Namun,
dengan pendekatan dan penyelidikan
yang terus menerus, diperoleh
cara untuk meningkatkan keaktifan
mereka. Begitupun juga dalam
tata kelola administrasi program
dan keuangan oleh TPK yang telah
menunjukkan kemajuan dari waktu
ke waktu. Oleh karena itu, untuk
jangka panjang, safeguards dapat
meningkatkan kapasitas masyarakat
dalam mengelola kegiatan REDD+,
sehingga pengelolaan dapat
berjalan dengan lebih efekif dan
efisien. Semakin tinggi kapasitas
pengelolaan, semakin efektif
penggunaan anggaran program.

Pembelajaran Kunci:
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1.

Menuruti safeguards memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar, baik untuk penyusunan,
pelatihan, perekrutan dan penempatan staf, pertemuan, monitoring lapangan, dan sebagainya.
Apalagi ketika REDD+ dan beberapa prinsip safeguards merupakan wacana baru bagi desa. Namun
kedepannya, sumber daya tersebut akan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja desa dalam
mengelola kegiatan di desa.

2.

Safeguards perlu dipahami dan dapat dipraktikkan oleh desa. Masukan yang muncul dari desa
juga perlu diakomdasikan ke dalam kerangka safeguards. Jika safeguards tidak dipahami, maka
pemenuhannya tidak dapat dicapai secara maksimal. Terkait dengan poin satu, membantu desa untuk
memahami dan mempraktikkan safeguards juga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang besar.

3.

Khususnya terkait dengan safeguards, jika dikaji setelah pelaksanaan yang cukup lama, terlihat potensi
perubahan perilaku diantara masyarakat yang tertangkap melalui verifikasi safeguards dan proses
lainnya. Misal, pengukuran yang dilakukan tahunan, seperti dalam pemberdayaan perempuan dan
pemerataan manfaat. Hal ini juga menunjukkan, pada beberapa prinsip dan indikator safeguards,
tidak semuanya dapat diukur dalam periode yang sama. Sebagaimana contoh diatas, dapat diketahui
dampaknya secara lebih akurat setelah safeguards diterapkan dalam waktu yang lebih lama.
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4.

Tidak semua prinsip safeguards dapat diterapkan di tingkat kegiatan, beberapa lebih sesuai untuk
tingkat program dan beberapa lagi untuk tingkat yurisdiksi. Maka dari itu, pada saat menyusun
kerangka safeguards, program perlu mempertimbangkan kesesuaian prinsip safeguards dengan
tingkatannya.

5.

Berdasarkan pengalaman KFCP, safeguards belum dapat dijadikan syarat pembayaran. Desa
mempelajari safeguards dan beberapa diantara prinsip safeguards merupakan hal baru bagi desa.
Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap proses dan hasil belajar desa masih belum tepat.

6.

Berdasarkan pengalaman KFCP, pelaksanaan safeguards dipengaruhi oleh berbagai faktor,
diantaranya adalah budaya masyarakat, serta kapasitas masyarakat dalam menyerap informasi/
pengetahuan yang baru. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pelibatan kelompok rentan dalam
pengambilan keputusan secara aktif akan sangat dipengaruhi oleh budaya politik desa. Faktor-faktor
tersebut perlu untuk dianalisa guna mengetahui sejauh mana safeguards dapat diikuti oleh desa.

7.

Sebagai bagian dari proses ‘learning by doing’ desa dalam menerapkan safeguards, kesalahan,
kekurangan dan kekeliruan merupakan bagian dari proses belajar desa dalam memahami safeguards
dan program. Kedepannya, hal tersebut dapat membantu desa untuk terbiasa dengan safeguards dan
mampu menjalankan dan mengawasinya sendiri.

8.

Membuka akses untuk mengembangkan kapasitas perempuan tidak hanya dilihat dari jumlah
kehadiran atau keterlibatan dalam suatu kegiatan. Hal tersebut hanyalah pintu masuk bagi
perempuan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan kegiatan. Langkah selanjutnya adalah membuka
kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan memimpin pengelolaan kegiatan.
Namun demikian, hal ini tidak mudah dilakukan, budaya lokal dalam menempatkan perempuan
dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi kendala yang harus diatasi oleh para praktisi
REDD+.

9.

Jumlah perempuan yang menjadi penerima manfaat KFCP cenderung kecil dibandingkan
kenyataannya, dikarenakan pencatatan penerima manfaat dilakukan atas nama Kepala Keluarga
(KK). Bagi desa, KK umumnya adalah laki-laki. Oleh karena itu, dikarenakan sebagian besar KK
adalah laki-laki, sebagian besar penerima manfaat yang tercatat adalah laki-laki sehingga partisipasi
perempuan tidak terlihat (beberapa anggota dari keluarga yang sama juga turut berpartisipasi,
baik laki-laki maupun perempuan). Namun demikian, pencatatan berbagai pertemuan, pelatihan,
musyawarah, dan lainnya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dalam mencatat partisipasi
perempuan. Selain itu, observasi dan monitoring lapangan dapat menangkap kecenderungan dengan
lebih baik, serta memperoleh data pencapaian partisipan (diukur secara individual, bukan per KK).

10. Motivasi pemenuhan safeguards masih dikaitkan dengan persyaratan program dalam mekanisme
yang digunakan untuk mengakses dana program. Bagi beberapa warga, berbagai prinsip lebih
mudah dipahami, jika prinsip tersebut dikaitkan dengan pengelolaan keuangan. Prinsip tersebut
diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas. Untuk sejumlah warga, prinsip ini jelas terikat
dengan akses terhadap dana. Untuk beberapa prinsip lain, seperti gender dan pelibatan kelompok
rentan, kaitannya dengan akses dana masih agak samar, sehingga mereka memerlukan waktu untuk
memahami pentingnya penerapan prinsip tersebut. Secara keseluruhan, menjalankan berbagai
prinsip safeguards tidak mudah. Di sejumlah desa, pada saat terlibat dalam program sebelum KFCP,
desa tersebut tidak diminta untuk menerapkan berbagai prinsip yang dimaksud.
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PENERAPAN SAFEGUARDS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN REDD
DIPERLUKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGURANGI DAMPAK NEGATIF
KEGIATAN-JIKA ADA, dan meningkatkan dampak positifnya. Sebagai bagian dari uji
coba untuk memperoleh pembelajaran, KFCP berupaya untuk membantu desa dalam
menerapkan safeguards di tingkat kegiatan di desa, khususnya yang ada di bawah
Perjanjian Desa.

D

alam pelaksanaannya,
KFCP dan berbagai pihak
luar seperti CARE dan tim
penyusun SSL Kalteng
telah berupaya untuk menambahkan
prinsip-prinsip safeguards sesuai
dengan perkembangan safeguards
REDD+ di tingkat nasional. Lalu,
KFCP berupaya untuk menguraikan

prinsip-prinsip tersebut kedalam
indikator-indikator yang dapat
dipahami dan dipraktikkan oleh desa.
KFCP berupaya untuk menyusun
kerangka operasional safeguards
yang dapat digunakan oleh program
dan desa. Berbagai perkembangan
safeguards REDD+ digunakan sebagai
referensi dan diintegrasikan kedalam

kerangka operasional safeguards
KFCP. Secara garis besar, berikut
adalah pembelajaran-pembelajaran
yang diperoleh dari pelaksanaan dan
verifikasi safeguards yang dilakukan
baik oleh desa maupun program
KFCP.

Kajian dan studi awal sebagai tolok ukur dasar untuk mengikuti safeguards.
Kajian dan studi awal penting untuk dilakukan agar program dapat mengidentifikasi berbagai dampak program
terhadap aspek sosial dan lingkungan. Safeguards perlu dibangun ke dalam rancangan program dan harus terus
diperbaiki melalui pelaksanaan dan pembelajaran sejalan dengan makin jelas dan berkembangnya kerangka kebijakan.

Beberapa safeguards akan lebih tepat diterapkan pada tingkat yang berbeda dan untuk
kegiatan yang berbeda pula.
Pada beberapa kasus, tidak semua safeguards dapat diterapkan pada setiap jenis kegiatan/intervensi REDD+.
Contohnya, kegiatan mata pencaharian dilakukan di lahan yang dimiliki oleh warga desa (seperti dukungan untuk
agroforestri dan jenis mata pencaharian alternatif lainnya) dan tidak menyebabkan keterbatasan akses masyarakat
sehingga memungkinkan untuk tidak memerlukan proses konsultasi atau pemetaan seperti proyek atau kegiatan yang
melibatkan konsesi dan restriksi.

50

KFCP | Penerapan dan Verifikasi Safeguards Sosial dalam Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa

Kajian, perencanaan dan pemetaan partisipatif adalah penting.
Warga desa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pemetaan, agar dapat mengidentifikasi dan memenuhi
kebutuhan warga dengan lebih baik. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari proses inklusif guna mengikuti
safeguards.

Pengembangan safeguards dari awal perencanaan program.
Safeguards perlu dikembangkan mulai dari tahap perancangan program, kemudian disaring ke dalam tahap
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Proses ini akan memberikan kesempatan kepada program untuk terus
beradaptasi terhadap perkembangan safeguards.

Mencantumkan safeguards ke dalam perjanjian kerjasama.
Agar safeguards menjadi syarat yang harus diikuti baik oleh program maupun penyelenggara/pengelola, maka
perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih perlu mencantumkan kewajiban pemenuhan safeguards.

Penyusunan safeguards memerlukan biaya tinggi, namun dalam jangka panjang
berpotensi memberi keuntungan finansial.
Penyusunan kerangka safeguards dilakukan melalui berbagai kajian, studi, dan konsultasi dengan berbagai pihak. Selain
itu, pada saat safeguards akan diterapkan di tingkat kegiatan oleh desa, diperlukan pendampingan dan peningkatan
kapasitas untuk desa. Penerapan safeguards di desa dilakukan melalui beberapa uji coba, perbaikan dan perubahan
kerangka agar desa dapat memahami dan mempraktikkan safeguards. Seluruh proses tersebut, mulai dari pengkajian,
perencanaan, pelaksanaan dan verifikasi safeguards, memerlukan alokasi biaya, tenaga dan waktu yang besar. Namun,
ini adalah sebuah investasi yang diperlukan oleh desa, agar kedepannya desa terbiasa dengan safeguards dan dapat
menerapkan/mengawasinya secara mandiri. Kemandirian desa dalam menerapkan safeguards (dengan bantuan KFCP)
berarti peningkatan kinerja desa dalam mengelola kegiatan, sehingga alokasi dana dapat lebih efisien dan efektif.

Penggunaan insentif untuk safeguards di tingkat program/safeguards di tingkat desa
untuk pembayaran, dibandingkan dengan sanksi.
Hingga warga desa memahami dan mempelajari safeguards, insentif dan pelatihan perlu digunakan untuk mendorong
desa mengikuti kerangka safeguards. Hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan menggunakan sanksi.

Verifikasi safeguards secara triangulasi.
Jika safeguards terlepas dari syarat pembayaran untuk kegiatan, hal ini merupakan indikasi bagi desa bahwa
pemenuhan safeguards didasarkan pada tanggung jawab dan itikad baik dari pengelola kegiatan. Hal ini khususnya
jika penerapan safeguards masih terikat dengan basis pembayaran untuk pengelola kegiatan. Akhirnya, setelah
menguji coba beberapa proses, KFCP melakukan verifikasi safeguards secara triangulasi, sehingga informasi penerapan
safeguards tidak hanya diperoleh dari TPK, melainkan juga dari warga desa (penerima manfaat) sebagai pembanding.
Selain itu, untuk menguatkan pemahaman mengenai safeguards, KFCP memberikan pelatihan kepada TPK/TP dan
beberapa perwakilan warga desa.
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Safeguards sebagai salah satu alat untuk mendorong perubahan perilaku.
Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam safeguards merupakan alat untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku
diantara masyarakat dalam pengelolaan kegiatan REDD+. Sebagai contoh, salah satu penyebab meningkatnya
partisipasi perempuan baik dalam pertemuan, forum dan pelatihan, dikarenakan safeguards sosial mengharuskan
pelibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan kegiatan KFCP.

Fleksibilitas waktu untuk mendukung pembelajaran dan praktik safeguards di tingkat
kegiatan di desa.
Beberapa prinsip safeguards bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh warga desa. Oleh karena itu, mereka memerlukan
waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk mengikutinya, serta diperlukan upaya-upaya kreatif dan strategi yang terus
menerus diperbaharui untuk dapat memahami dan mempraktikkan safeguards. Ditambah lagi, kerangka safeguards
REDD+ untuk aplikasi praktis dalam program, seperti PRISAI, belum disetujui sebagai standar nasional.

Beberapa safeguards yang berbeda, relevan untuk diverifikasi pada kerangka waktu yang
berbeda.
Beberapa standar safeguards memiliki perbedaan kerangka waktu untuk diverifikasi. Contoh nya adalah standar
pelibatan perempuan. Perubahan dari pemenuhan standar ini tidak dapat dilihat dari verifikasi yang dilakukan per
dua bulan. Rentang waktu enam bulan mungkin lebih tepat. Namun demikian, waktu yang tepat untuk memverifikasi
safeguards untuk menentukan pemenuhan standar atau perubahan yang terjadi akan tergantung dari tingkat
pemahaman budaya masyarakat terkait standar tersebut.

Pemberdayaan perempuan dan pelibatan kelompok rentan.
Masyarakat kemungkinan besar tidak terbiasa melibatkan perempuan dan kelompok rentan ke dalam kegiatan publik
dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, program perlu mengupayakan cara-cara kreatif agar perempuan
dan kelompok rentan dilibatkan secara aktif di dalam program. Salah satu caranya, sebagai langkah awal, program
dapat mengadakan pertemuan-pertemuan kecil dengan perempuan dan kelompok rentan guna menyebarkan
informasi, menampung dan menjawab pertanyaan, serta memperoleh masukan.

Pengelolaan database.
Pengelolaan database yang tepat dapat membantu program untuk melacak partisipasi warga, termasuk kelompok
rentan dan perempuan, di dalam program. Data yang digunakan dalam database tersebut perlu diperoleh dengan
melibatkan warga secara partisipatif, contohnya melalui Social Wealth Ranking (SWR) yang memberikan informasi
mengenai kelompok rentan yang ada di desa. Pengecekan dan verifikasi data secara regular perlu dilakukan untuk
menjaga agar data selalu terbarukan dan sesuai dengan capaian program/kegiatan.
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Belajar sambil berlatih.
Sebagai bagian dari proses belajar dalam menjalani safeguards, tantangan dan kekeliruan merupakan bagian dari
proses belajar bagi desa dalam memahami safeguards dan program. Memahami dan menerima tantangan dan
kekeliruan yang sangat mungkin terjadi tersebut adalah hal yang penting. Kedepannya, hal tersebut dapat membantu
desa untuk terbiasa dengan safeguards dan mampu menjalankan dan memantaunya secara mandiri.

Budaya masyarakat akan mempengaruhi perkembangan penerapan safeguards di desa.
Berdasarkan pengalaman KFCP, pelaksanaan safeguards dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah
budaya masyarakat, serta kapasitas masyarakat dalam menyerap informasi/pengetahuan yang baru. Sebagai contoh,
peningkatan pelibatan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan secara aktif akan sangat dipengaruhi oleh
budaya politik desa. Faktor-faktor tersebut perlu dianalisa guna mengetahui sejauh mana safeguards dapat diikuti
oleh desa, serta bagaimana cara yang tepat bagi masyarakat untuk mempelajari, memahami dan mempraktikkan
safeguards.
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LAMPIRAN
Kerangka Safeguards KFCP (versi keempat)
Keterangan: Kerangka ini digunakan dalam kegiatan KFCP di tingkat desa yang diterapkan sejak pertengahan tahun 2012.
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