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Ringkasan Eksekutif

Safeguards, atau pengaman dalam bahasa Indonesia, 
telah diidentifikasi sebagai elemen penting untuk 
memastikan bahwa kegiatan pengurangan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan, termasuk konservasi, 
pengelolaan hutan yang lestari dan peningkatan stok 
karbon hutan, di negara berkembang (REDD+) dapat 
berjalan efektif dan menghindari, atau paling tidak 
meminimalkan, dampak negatif terhadap tata kelola, 
lingkungan hidup dan masyarakat. United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
dalam konvensi para pihak (COP) 16 di Cancun pada 
bulan Desember 2010 secara spesifik mensyaratkan 
bahwa negara berkembang peserta REDD+ perlu 
menyediakan informasi mengenai bagaimana 
safeguards dilaksanakan di bawah mekanisme 
mitigasi perubahan iklim ini. Ketujuh safeguards 
yang sering disebut sebagai Cancun safeguards 
ini mencakup konsistensi dengan tujuan program 
kehutanan nasional serta konvensi dan kesepakatan 
internasional; struktur tata kelola kehutanan di 
tingkat nasional yang transparan; dihormatinya 
pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat serta 
masyarakat setempat; partisipasi efektif dari para 
pihak; konservasi hutan alam dan keanekaragaman 
hayati; upaya untuk menghindari “risiko balik”; serta 
upaya untuk mengurangi “kebocoran” emisi.

UNFCCC pada COP16 juga menggarisbawahi 
pentingnya sistem untuk menyediakan informasi 
tentang pelaksanaan safeguards dalam kegiatan 
REDD+ untuk mendorong transparansi dan 
membantu menilai dampak kegiatan. COP17 di 
Durban pada akhir tahun 2011 menyepakati garis 
besar pedoman pelaksanaan REDD+, termasuk 
bahwa sistem informasi safeguards harus terbuka, 
fleksibel, dan dibangun berdasarkan sistem yang 
sudah ada di negara masing-masing. Ringkasan 
informasi mengenai bagaimana safeguards 
dilakukan dan dihormati dalam kegiatan REDD+ 
akan dilaporkan kepada UNFCCC sebagai bagian dari 
national communication setiap empat tahun sekali. 

Para pihak pada COP19 tahun 2013 memperkuat 
peran safeguards lebih jauh lagi dengan 
menyepakati bahwa negara peserta REDD+ harus 
memberikan ringkasan informasi safeguards 
melalui web-platform UNFCCC setelah REDD+ 
mulai diimplementasikan dengan penuh. Kerangka 
Warsawa untuk REDD+, yang merupakan hasil dari 
COP terakhir ini, menyebutkan bahwa penyediaan 

informasi terkini mengenai penanganan safeguards 
akan menjadi syarat pembayaran berbasis hasil 
dalam REDD+. Walaupun COP20 di tahun berikutnya 
tidak membuat keputusan yang signifikan terkait 
safeguards REDD+, rapat SBSTA di Bonn pada 
pertengahan 2015 telah mempersiapkan rancangan 
untuk panduan tambahan untuk ringkasan informasi 
safeguards. Menurut rancangan panduan yang 
akan didiskusikan untuk diadopsi di COP21 di 
Paris, negara-negara harus menyediakan informasi 
mengenai keadaan nasional terkait safeguards 
REDD+, menggambarkan safeguards dan sistem 
yang ada untuk menangani dan menghormatinya, 
serta pelaksanaan safeguards.

Salah satu hal utama yang ditekankan dalam 
pedoman internasional mengenai pengembangan 
kerangka dan sistem informasi safeguards dalam 
REDD+ adalah pentingnya penerjemahan panduan 
ke dalam konteks, kondisi, dan kapasitas negara 
yang akan menerapkan mekanisme pengurangan 
emisi ini. Sistem informasi safeguards ini selayaknya 
merupakan pendekatan yang dipimpin oleh negara 
berkembang untuk menyediakan informasi yang 
transparan dan konsisten mengenai bagaimana 
safeguards ditangani dan dihormati. Sistem ini juga 
perlu dapat diakses oleh semua pihak, diperbarui 
secara teratur, dan yang terpenting dibangun di 
atas pondasi proses-proses yang telah ada. Hal 
ini sangat penting untuk memastikan bahwa 
REDD+, safeguards, dan sistem informasinya dapat 
dilaksanakan dan berjalan dengan efektif di berbagai 
tingkatan dan tahapan. 

Indonesia, sebagai salah satu negara terdepan 
dalam pengembangan REDD+, segera merintis 
pembangunan safeguards REDD+. Pemerintah 
Indonesia, melalui Pusat Standardisasi dan 
Lingkungan (Pustanling) di Kementerian Kehutanan 
saat itu, memulai proses multi-pihak untuk 
mengembangkan sistem penyediaan informasi 
mengenai safeguards dalam implementasi REDD+ 
(SIS-REDD+) pada awal 2011. Sistem informasi 
ini mencakup kegiatan untuk mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan 
informasi tentang bagaimana ketujuh safeguards 
yang tertuang dalam Cancun safeguards, seperti yang 
disebutkan dalam Annex 1 Paragraph 2 Keputusan 
No. 1 COP16, ditangani dan dihormati. 

Pendahuluan1
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Selama setahun terakhir, Indonesia melakukan 
penyatuan kembali upaya-upaya pengendalian 
perubahan iklim setelah Presiden Joko Widodo 
menggabungkan dua kementerian untuk mem-
bentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), yang juga ditugaskan untuk 
menyerap peran dan tanggung jawab BP REDD+ dan 
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Proses-
proses REDD+  kini dikoordinasikan di bawah satu 
atap, yaitu Sub-dit REDD+ di Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) di KLHK. 
Selanjutnya, fungsi Pustanling dalam pengembangan 
dan pelaksanaan SIS-REDD+ serta pengawasan 
pengembangan sistem di tingkat sub-nasional 
dialihkan kepada Sub-dit REDD+.

Ringkasan Eksekutif ini dimaksudkan untuk 
memberikan garis besar mengenai proses 
pembangunan SIS-REDD+ serta hasil-hasil yang 
telah dicapai selama lima tahun terakhir, mulai dari 
pengembangan konsep sampai ke uji coba/piloting 
dan operasionalisasi sistem. Dokumen singkat ini juga 
akan meringkas pelajaran yang telah diperoleh serta 
memaparkan kemungkinan rencana pengembangan 
SIS-REDD+ lebih lanjut di masa depan. 
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Evaluasi instrumen safeguards yang ada di 
bidang kehutanan

Safeguards bukanlah sesuatu yang baru dalam 
pengelolaan hutan dan perdagangan produk hutan 
baik di Indonesia maupun di dunia. Berbagai aturan, 
kebijakan dan praktik yang ada untuk memastikan 
bahwa kegiatan di dalam hutan dan berbagai lanskap 
lain meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat 
setempat dan lingkungan hidup menunjukkan betapa 
pentingnya safeguards. Instrumen-instrumen yang 
dimaksud di sini mencakup Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS), Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari (PHPL), sertifikasi pengelolaan hutan lestari 
seperti dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan 
Forest Stewardship Council (FSC), Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK), Strategic Environmental and 
Social Safeguards Assessment (SESA), dan lain-lain
Instrumen-instrumen ini merupakan aset berharga 

yang dapat digunakan sebagai landasan untuk 
mengembangkan sistem penyediaan informasi 
penerapan safeguards dalam REDD+ yang sesuai 
dengan konteks Indonesia. Karena itu, langkah 
pertama yang dilakukan Kementerian Kehutanan/
Pustanling dalam pengembangan SIS-REDD+ 
adalah memulai proses multi-pihak untuk mengkaji 
dan menganalisa berbagai kebijakan dan aturan 
yang ada, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. 
Evaluasi1 dilakukan dengan menggunakan beberapa 
kriteria, yaitu: 
•	 Relevansi dengan Cancun safeguards, terutama 

kelayakan teknis dan seberapa jauh dapat 
diterapkan; potensi keefektifan jika diterapkan 
dalam kondisi ideal; dan praktik-praktik yang 
berlaku dalam kaitannya dengan penerapan dan 
keefektifan. 

•	 Keterbatasan ruang lingkup instrumen. 
•	 Keefektifan instrumen dalam berbagai tingkatan 

dan konteks.

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

2

Tabel 1  Ringkasan relevansi dan cakupan safeguards dalam instrumen yang ada dibandingkan dengan Cancun safeguards 

1  Untuk penjelasan yang lebih mendetail mengenai evaluasi instrumen yang ada serta proses pembentukan PCI, silakan lihat dan unduh 
Prinsip, Kriteria, dan Indikator untuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS REDD+) di Indonesia di www.sisredd.menlhk.go.id

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

Instrumen* NFP/
Konvensi  

Tata kelola 
yang baik, 
kedaulatan 

Menghormati 
masyarakat 
adat 

Pelibatan 
para pihak 

Keaneka-
ragaman 
hayati, hutan, 
ekosistem

Sifat 
permanen 
karbon

Kebocoran 
karbon

Nilai
Rata-
rata

Pering
kat

PHPL/SVLK

SFM

KLHS

AMDAL

HCV

FPIC

SESA

Cakupan 
Keseluruhan 
(nilai rata-rata) 

2 2 2 2 2 1 1 1.7 6

2 3 3 3 2 2 2 2.4 1

3 3 3 3 2 2 1 2.4 1

2 2 1 2 2 2 1 1.7 6

2 3 3 3 3 2 1 2.4 1

2 1 2 3 3 1 1 1.9 5

2.3 2.1 2.4 2.7 2.3 1.6 1.1

3 1 3 3 2 1 1 2.0 4
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Kajian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
instrumen yang ada cukup mencakup safeguards 1 
sampai 5. Namun, safeguards 6, yaitu sifat permanen 
karbon, dan safeguards 7, yaitu kebocoran karbon, 
relatif kurang terwakili, karena memang instrumen 
yang ada bukan dikembangkan untuk khusus 
menangani emisi. Kebanyakan safeguards yang 
dianalisa paling kuat dalam memastikan adanya tata 
kelola yang baik, dihormatinya masyarakat adat dan 
adanya pelibatan para pihak yang memadai.

Dilihat dari keefektifan dalam berbagai tingkatan, 
instrumen-instrumen ini pada umumnya cukup 
efektif menangani safeguards di tingkat proyek dan 
tidak terlalu efektif di skala geo-politik yang lebih 
luas. KLHS dan SESA merupakan dua instrumen 
yang ternyata memiliki cakupan yang memadai di 
seluruh tingkatan. 

Pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator 
(PCI) serta Alat Penilai (APPS)

Evaluasi instrumen wajib dan sukarela yang 
ada di Indonesia mengawali upaya Kementerian 
Kehutanan/Pustanling bersama berbagai pihak 
untuk merumuskan Prinsip, Kriteria dan Indikator 
(PCI) serta sistem, struktur, dan alur informasi yang 
tepat untuk SIS-REDD+. Inisiatif ini didanai oleh 
KLHK dan Pemerintah Jerman melalui program 
FORCLIME di bawah Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Untuk membuat rancangan awal PCI, dilakukan 
langkah-langkah berikut: 
•	 Mengidentifikasi dan memprioritaskan elemen-

elemen dalam instrumen yang ada yang relevan 
dengan panduan safeguards dalam keputusan 
COP16; 

•	 Mengelompokkan elemen menurut tema atau 
denominator yang sama;

•	 Menghubungkan kelompok elemen yang muncul 
dengan safeguards dalam keputusan COP16; 
dan 

•	 Memetakan elemen-elemen tersebut ke dalam 
kerangka Prinsip, Kriteria dan Indikator dan 

memberikan referensi balik ke instrumen yang 
mendasarinya. 

Perumusan PCI ini dilakukan melalui proses 
konsultasi yang luas untuk untuk mendapatkan 
masukan teknis dan kebijakan dan memastikan 
bahwa PCI safeguards REDD+ yang dihasilkan sesuai 
dengan konteks Indonesia. Sembilan kegiatan 
konsultasi publik, termasuk lokakarya di tingkat 
nasional dan diskusi kelompok terarah (biasa disebut 
FGD), serta sejumlah wawancara dilakukan dengan 
berbagai pemangku kepentingan selama 2011 dan 
2012. Proses ini juga mencakup validasi instrumen-
instrumen yang ada, di mana dilakukan konsultasi 
dengan para inisiator atau pengembang instrumen 
tersebut untuk mendapatkan interpretasi yang tepat 
dan komprehensif. 

Proses konsultasi panjang ini menghasilkan 
beberapa revisi atas rancangan awal, misalnya dalam 
pengelompokan elemen-elemen instrumen yang 
ada serta pemetaan kembali ke dalam kerangka PCI. 
Pada akhirnya terumuskanlah 7 Prinsip, 17 Kriteria, 
dan 32 Indikator sebagai dasar penyediaan informasi 
pelaksanaan safeguards dalam SIS-REDD+. Tabel 
berikut membandingkan ketujuh prinsip dalam SIS-
REDD+ dengan Cancun safeguards 2.

Dalam proses pelaporan pelaksanaan safeguards, 
SIS-REDD+ mengatur bahwa pelaku REDD+ akan 
menilai dan melaporkan pelaksanaan safeguards 
secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk mendorong 
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas mulai 
dari tingkat tapak. Untuk membantu proses ini, 
KLHK telah merumuskan Alat Penilai Pelaksanaan 
safeguards (APPS) yang berbentuk daftar dokumen 
yang diperlukan untuk menjadi bukti pelaksanaan 
safeguards di seluruh tahapan dan kegiatan 
REDD+. Alat penilai ini disusun dengan berpegang 
pada prinsip kesederhanaan, transparansi, 
akuntabilitas, kelengkapan dan kemudahan untuk 
memperbandingkan informasi yang disediakan. 
APPS dapat diunduh di situs web SIS-REDD+.  

2 Untuk daftar lengkap PCI dan APPS, silakan lihat dan unduh Prinsip, Kriteria, Indikator dan Alat Penilai untuk Sistem Informasi 
Pelaksanaan Safeguards REDD+ (SIS REDD+) di Indonesia di www.sisredd.menlhk.go.id
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Tabel 2  Ringkasan prinsip SIS-REDD+ dan hubungannya dengan Cancun safeguards

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

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

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

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

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

Tindakan untuk mengatasi risiko pengalihan (risk of 
reversals).

Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi 
(displacement of emissions). 

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

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

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

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

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

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

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

Safeguards dalam COP16 Prinsip dalam SIS-REDD+
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Struktur Kelembagaan dan Alur informasi 
dalam SIS-REDD+

SIS-REDD+ bertujuan untuk mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis dan menyajikan informasi 
yang diperlukan tentang bagaimana safeguards 
ditangani dan dihormati dalam kegiatan REDD+. 
Untuk memastikan data dapat tersedia dan terkumpul 
secara efisien, SIS-REDD+ telah menetapkan 

struktur kelembagaan dan pembagian tanggung 
jawab dari tingkat tapak hingga nasional seperti 
digambarkan di Gambar 1. Setelah restrukturisasi 
kementerian dan upaya pengendalian perubahan 
iklim di Indonesia, tanggung jawab untuk terus 
mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola 
SIS-REDD+ telah dialihkan dari Pustanling, di bawah 
Kementerian Kehutanan sebelumnya, ke Sub-dit 
REDD+ di KLHK.  

Gambar 1  Struktur kelembagaan dan alur informasi dalam SIS-REDD+
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Penanggung jawab data dan informasi pelaksanaan 
safeguards pada unit kelembagaan terkecil di tingkat 
tapak (PDIS Tapak) adalah pelaksana kegiatan 
REDD+, yang melakukan penilaian secara mandiri 
dengan mengisi formulir yang telah disediakan 
oleh Sub-Dit REDD+ di bawah Dirjen PPI di KLHK 
dan menyediakan dokumen-dokumen terkait. 
PDIS Tapak akan memperbarui data secara rutin 
dan menyampaikannya kepada lembaga pengelola 
SIS di tingkat sub-nasional, yaitu kabupaten atau 
provinsi (PSIS Kab/Prov, atau PSIS Sub-Nasional). 
PSIS Sub-Nas berperan sebagai clearing house 
yang mengumpulkan, melakukan verifikasi, 
mengkonsolidasi, memroses, dan menyimpan 
data dari PDIS Tapak, memberikan arahan atas 
pembangunan SIS di tingkat terkecil tersebut, serta 
melaporkan implementasi safeguards ke tingkat 
nasional.

Badan SIS di tingkat nasional (PSIS Nas), yang saat 
ini tugasnya dilakukan oleh Sub-dit REDD+, berperan 
dalam desain dan perawatan sistem serta sebagai 
administrator dan pengelola. Data dan informasi yang 
telah terverifikasi dan terkumpul secara berjenjang 
akan dikelola dan disajikan oleh PSIS Nas, yang akan 
memperbarui data tersebut secara teratur. PSIS Nas 
juga bertugas menyusun ringkasan pelaksanaan 
safeguards REDD+ dan menyampaikannya kepada 
badan atau kementerian yang bersangkutan untuk 
diintegrasikan oleh KLHK, sebagai wakil Indonesia, 
ke dalam national communication dan/atau laporan 
dua-tahunan (Biennial Update Report) yang 
disampaikan kepada UNFCCC.  

Bila diperlukan, lembaga-lembaga pengelola SIS 
di tingkat sub-nasional dan nasional dapat bekerja 
sama dengan pihak ketiga yang independen dalam 
melakukan verifikasi data. Lembaga/Forum Multi 
Pihak (L/FMP) dapat dibentuk sesuai kebutuhan 
dengan beranggotakan perwakilan pemerintah, 
masyarakat adat dan masyarakat lokal, swasta, 
LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat. L/FMP 
berfungsi melakukan komunikasi dan koordinasi 
antar lembaga terkait pelaksanaan kegiatan 
dan informasi safeguards REDD+, memberikan 
rekomendasi kebijakan, menjadi pusat pengaduan 
masalah dalam pelaksanaan safeguards, serta 
melakukan sosialisasi dan edukasi. 

Penyediaan informasi pelaksanaan safeguards 
dalam kegiatan REDD+ akan dilaksanakan secara 
bertahap, sesuai dengan kemampuan, sumber 
daya, dan tahapan pengembangan mekanisme 
REDD+ di negara yang bersangkutan. Dalam fase 
readiness, yang mencakup fase pertama sampai 
ke transisi menuju fase ketiga, informasi tersebut 
akan disampaikan oleh pelaksana kegiatan REDD+ 
langsung kepada pengelola SIS di tingkat nasional. 
Ketika REDD+ sudah sampai pada implementasi 
penuh, informasi akan disampaikan secara 
berjenjang dari tingkat kegiatan di lapangan ke 
pengelola SIS di tingkat kabupaten, provinsi, dan 
nasional. Jika REDD+ dilakukan di dalam hutan 
konservasi, yang masih menjadi kewenangan 
pemerintah pusat, pelaporan dapat dilakukan baik 
secara berjenjang maupun langsung ke tingkat 
nasional. 

Untuk mendorong transparansi dan memudahkan 
akses terhadap informasi safeguards yang tersedia 
dalam SIS-REDD+, sudah dibangun database dan 
web-platform yang saling terkait. Di situs web ini, para 
pelaksana kegiatan REDD+, atau pengguna, dapat 
melakukan pelaporan informasi dengan mengisi 
formulir dan mengunggah bukti-bukti dokumen 
seperti disyaratkan dalam APPS. Sementara itu, para 
pemangku kepentingan dapat melihat ringkasan 
data di situs web ini, baik yang bersifat umum 
mengenai kegiatan REDD+ maupun yang spesifik 
terkait pelaksanaan safeguards REDD+. Sub-dit 
REDD+ juga sedang mempertimbangkan wacana 
untuk menghubungkan web-platform dengan 
semua instrumen kehutanan yang memiliki elemen 
safeguards yang relevan dengan REDD+. Sebagai 
kerangka yang sistematis dalam mengumpulkan dan 
menyajikan informasi, SIS-REDD+ juga berpotensi 
untuk membantu kerangka lain, seperti FLEGT, dan 
Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-
PUHH), dalam mengumpulkan data dan dokumen.

Di tempat-tempat di mana belum tersedia jaringan 
internet yang dapat diandalkan, informasi mengenai 
safeguards REDD+ dapat disampaikan kepada publik 
melalui jalur-jalur komunikasi lain, seperti publikasi 
yang dikeluarkan secara rutin.
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Sejalan dengan persiapan penerapan REDD+ dan pengembangan elemen-elemen terkait, sejumlah 
pihak telah memulai beberapa inisiatif safeguards dalam REDD+. Salah satu di antara inisiatif-inisiatif 
ini adalah Prinsip, Kriteria, Indikator Safeguards REDD+ Indonesia, atau PRISAI, dikembangkan oleh 
Satuan Tugas (Satgas) REDD+ yang kemudian dilanjutkan oleh Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+). 
PRISAI pada awalnya dirancang sebagai kerangka untuk melakukan penapisan, pemantauan, dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan REDD+ terutama di tingkat proyek dan yurisdiksi. PRISAI menyerap 
prinsip Cancun dan menambahkan tiga prinsip lain yang terkait dengan kebutuhan Indonesia 
sehingga akhirnya memiliki 10 prinsip, 27 kriteria, dan 97 indikator yang berfokus bukan saja pada 
aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga keuangan atau fidusia. PRISAI telah diuji coba di beberapa 
lokasi di provinsi Kalimatan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jambi.

Inisiatif lain yang sudah cukup maju di Indonesia adalah REDD+ Social and Environmental Standards 
(SES) yang dikembangkan oleh Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE 
International, yang bekerja sama dengan Pokja REDD+ Kalimantan Timur dan badan sertifikasi 
nasional Lembaga Ekolabel Indonesia, dengan dukungan pendanaan dari Clinton Climate Initiative. 
SES mulai berkembang sebagai inisiatif multi-pihak dan partisipatif di 13 negara sejak bulan Mei 
2009. Di bawah SES, safeguards didasarkan pada isu-isu tata kelola hutan utama yang dihadapi 
pemerintah tingkat provinsi. Di Indonesia, kerangka tersebut telah diadaptasi dan diuji coba di provinsi 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Hasil SES akan berkontribusi terhadap pelaksanaan SIS-
REDD+, khususnya dalam mendukung di tingkat sub-nasional dan keterkaitan dengan SIS-REDD+ di 
tingkat nasional. 

Participatory Governance Assessment (PGA) adalah sebuah inisiatif multi-pihak lain terkait 
safeguards yang dipimpin oleh UN-REDD Programme. PGA bertujuan untuk membantu pembuatan 
kebijakan dengan menyediakan informasi tata kelola yang terkini dan lengkap, sekaligus dengan 
rekomendasi. Kerangka ini terdiri dari 4 aspek/prinsip, 3 kriteria/variabel, dan 32 indikator dan telah 
diuji coba di tahun 2012 dan 2014 di tingkat nasional serta di beberapa provinsi dan kabupaten. 

Beragamnya kerangka safeguards tidak dapat dihindari di Indonesia, mengingat situasi hutan, tingkat 
pembangunan, dan masyarakat yang beragam pula dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itu, 
pengembangan lebih dari satu kerangka akan membantu pemerintah dan pelaksana REDD+ dalam 
meningkatkan kinerja safeguards REDD+, khususnya di tingkat sub-nasional dan proyek, yang 
merupakan tingkat operasional PRISAI, SES, dan PGA. Kerangka-kerangka safeguards ini sedang 
diuji coba dan diperbaiki demi keterpaduan dan keterkaitan yang lebih baik dengan SIS-REDD+ dan 
untuk memberikan informasi mengenai penerapannya ke SIS-REDD+ di masa mendatang.

Proses-proses terkait safeguards lainnya di Indonesia
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Pelajaran dari Pengembangan SIS-REDD+ 3

Pelajaran di tingkat nasional

Sejak awal, SIS-REDD+ telah didesain sebagai 
suatu sistem yang dibangun dengan memanfaatkan 
instrumen dan sistem yang ada serta pengetahuan 
kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, 
sekaligus memperhatikan keberagaman kondisi di 
34 provinsi dan ratusan kabupaten/kota di Indonesia. 
Karena itu, pengembangan PCI, APPS, dan struktur 
kelembagaan SIS-REDD+ dilakukan melalui 
konsultasi yang luas dan panjang sepanjang 2011-
2013, dengan dibantu analisis dari konsultan untuk 
mempercepat proses. 

Pada bulan Mei 2013, Pustanling dan mitra-mitranya 
mengadakan uji coba/piloting PCI dan APPS serta 
pengenalan SIS-REDD+ berbasis web di tingkat 
nasional. Melalui komunikasi para pihak dan uji coba 
selama tiga hari tersebut, diharapkan para pemangku 
kepentingan bisa memperoleh informasi mengenai 
proses dan hasil pembangunan SIS-REDD+ dan 
Pustanling mendapatkan masukan mengenai tingkat 
kesesuaian PCI dan APPS dan bagaimana sistem 
informasi ini dapat menjadi operasional. Sekitar 
80 peserta yang terdiri dari pelaku Demonstration 
Activity (DA) REDD+, institusi daerah yang dibentuk 
untuk menangani implementasi REDD+, badan 
pemerintah terkait lainnya, akademisi, praktisi, dan 
peneliti perubahan iklim menghadiri lokakarya ini.

Proses pengembangan, uji coba/piloting, dan 
operasionalisasi SIS-REDD+ di tingkat nasional 
ini menghasilkan banyak pelajaran, yang dapat 
diringkas sebagai berikut: 

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

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

•	 Setiap pelaku memiliki tanggung jawab yang 
berbeda dalam memastikan dipenuhinya 

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

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

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

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

•	 SIS-REDD+ dapat berfungsi untuk menjembatani 
kepentingan safeguards di tingkat internasional 
dengan nasional/lokal melalui internalisasi 
panduan global dalam sistem dan mekanisme 
yang telah ada di Indonesia. SIS-REDD+ dapat 
juga mengeksternalisasi proses yang sudah 
berjalan di Indonesia untuk mempengaruhi 
negosiasi serta penerapan safeguards REDD+ di 
tingkat internasional. 
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Gambar 2  Lini masa pengembangan, konsultasi, dan uji coba/piloting SIS-REDD+
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•	 Lembaga internasional dan donor yang telah atau 
sedang mengembangkan kerangka safeguards 
sebaiknya menyesuaikan dengan yang di-
kembangkan oleh negara pelaku REDD+ untuk 
memudahkan penerapan. Kerangka global juga 
sebaiknya bersifat agak umum untuk memberi 
ruang untuk berbagai konteks dan kondisi 
negara di mana REDD+ akan dilaksanakan. 

•	 SIS-REDD+ sebagai sebuah kerangka yang 
sistematis dalam mengumpulkan dan menyajikan 
informasi berpotensi untuk membantu kerangka 
lain, seperti FLEGT, dalam mengumpulkan data 
dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga akan 
meningkatkan efisiensi. 

Pelajaran di tingkat sub-nasional

Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau yang 
tersebar di 34 provinsi dengan kondisi hutan dan 
masyarakat yang sangat beragam. Selain untuk 
mengantisipasi keberagaman ini, SIS-REDD+ juga 
dikembangkan sebagai sistem informasi yang 
berjenjang untuk mendorong transparansi di semua 
tingkat pelaksanaan REDD+. Dengan demikian, 
pengembangan dan uji coba/piloting SIS-REDD+ 
di tingkat sub-nasional sangat diperlukan untuk 
memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan 
efisien. 

Sejumlah kegiatan telah dilakukan dengan bekerja 
sama dengan mitra-mitra dan pemerintah lokal 
sejak 2013 untuk menjaring masukan dari berbagai 
pihak, terutama mengenai pengembangan SIS-
REDD+ di tingkat sub-nasional, menguji coba sistem, 
serta meningkatkan kemampuan tenaga teknis 
di daerah. Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur 
dipilih sebagai tempat pelaksanaan uji coba/piloting 
operasionalisasi SIS-REDD+ karena pemerintah 
daerah masing-masing telah menunjukkan 
komitmen dalam REDD+ dan menyusun Strategi dan 
Rencana Aksi REDD+ (SRAP). Provinsi-provinsi ini 
juga memiliki hutan yang masih relatif luas dengan 
keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang 
tinggi, namun menghadapi tekanan pertumbuhan 
ekonomi, misalnya dari sektor pertanian dan 
pertambangan. Menurut catatan Kementerian 
Kehutanan, saat ini ada paling tidak delapan DA 
REDD+ yang masih aktif di Jambi dan Kalimantan 
Timur.

Komunikasi para pihak dan kegiatan lainnya yang 
dilakukan di tingkat sub-nasional termasuk: 

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

•	 Uji coba alat penilai SIS REDD+ di Jambi pada 
tanggal 13 dan 14 Mei 2014 yang terdiri dari 
diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan 
dan bimbingan teknis operasionalisasi SIS-
REDD+ berbasis web untuk Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi; dan

•	 Diskusi terarah (FGD) di Samarinda, Kalimantan 
Timur, pada tanggal 21 dan 22 Juli 2014 untuk 
mendiskusikan struktur kelembagaan PSIS Prov 
dan keterkaitan dengan kerangka safeguards 
lain di tingkat nasional. 

•	 Analisis kesenjangan pelaksanaan safeguards 
REDD+ di Kalimantan Timur di tingkat provinsi 
dan empat kabupaten pada bulan Agustus 
sampai Oktober 2015.

Beberapa pelajaran sudah terlihat dari kegiatan-
kegiatan di tingkat sub-nasional, seperti: 

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

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

•	 SIS sub-nasional berpotensi untuk dikembang-
kan sebagai salah satu elemen Sistem Informasi 
Pengelolaan Hutan yang lebih luas yang 
menangani aspek-aspek seperti pengelolaan 
hutan lestari (SFM), tata kelola kehutanan 
yang baik (melalui FLEGT), dan konservasi 
keanekaragaman hayati. Gabungan pendekatan 
pengembangan kapasitas dan penyediaan 
infrastruktur teknis yang memadai diperlukan di 
tingkat kabupaten dan provinsi.
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Langkah selanjutnya: Pengembangan dan perbaikan4

Indonesia telah menjadi salah satu negara 
berkembang yang terdepan dalam pengembangan 
REDD+, termasuk pembangunan safeguards dan 
sistem penyediaan informasinya sebagai salah satu 
elemen terpenting di dalamnya. Jalan ke depan 
masih panjang dan masih perlu dilakukan berbagai 
perbaikan dan persiapan untuk menjamin adanya 
sistem informasi pelaksanaan safeguards yang dapat 
mendukung pelaksanaan REDD+ yang sepenuhnya 
dengan efisien. Langkah-langkah tersebut dapat 
dibagi dalam kelembagaan dan mandat hukum dan 
pembangunan kapasitas.  

Kelembagaan dan mandat hukum 

Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup: 

•	 Mengeluarkan payung hukum untuk 
operasionalisasi SIS-REDD+ di Indonesia. 
Instrumen ini sedang dipersiapkan oleh Dirjen 
PPI di KLHK sebagai bagian dari petunjuk 
pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Peraturan ini 
akan menjadi panduan resmi bagi pelaksana 
REDD+ di Indonesia mengenai penyediaan 
informasi dan pelaporan tentang bagaimana 
safeguards REDD+ dilakukan dan dihormati. 
Payung hukum ini juga akan mendefinisikan 
bagaimana data dan informasi akan dikelola 
sesuai dengan keputusan-keputusan COP 

terkait; 

•	 Mendorong dan mempersiapkan lebih jauh 
penggunaan SIS-REDD+ untuk mendukung 
Sistem Registrasi REDD+ yang sedang 
dipersiapkan oleh Dirjen PPI sebagai bagian dari 
Sistem Registrasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 
Indonesia; 

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

•	 Mengidentifikasi kebutuhan finansial di tingkat 
nasional, propinsi, dan kabupaten untuk 
mengembangkan dan mempertahankan SIS-
REDD+ dan mengalokasikan anggaran yang 
memadai. 

Pembangunan kapasitas

Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup: 

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

•	 Mengevaluasi dan terus mengembangkan 
web-platform untuk SIS-REDD+ dengan 

Gambar 3  Para pihak bekerja sama untuk mengembangkan rencana menuju pembentukan SIS-REDD+ di Kalimantan Timur 
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memperhatikan bervariasinya infrastruktur dan 
kapasitas teknis di berbagai kawasan berhutan 
di Indonesia; 

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

•	 Mendefinisikan cara-cara untuk memanfaatkan 
inisiatif pengurangan emisi lainnya, seperti 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan 
mengintegrasikan SIS ke dalam kegiatan di 
lapangan dan memasukkan informasi terkait 
ke sistem nasional. Salah satu hal yang perlu 
dilakukan juga adalah mendefinisikan standar 
prosedur operasional (SOP) dan mekanisme 
pelaporan untuk SIS-REDD+ di tingkat provinsi 

dan/atau kabupaten; 

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

•	 Mendorong pengertian yang lebih mendalam 
mengenai hubungan dan pentingnya 
keterkaitan antara SIS-REDD+ dengan kerangka 
safeguards lainnya yang telah dikembangkan 
dan diperkenalkan di Indonesia. SIS-REDD+ 
akan berfungsi sebagai rumah yang menjadi 
tempat informasi tambahan yang disediakan 
oleh kerangka-kerangka safeguards lain yang 
dibangun LSM dan lembaga sehingga data 
yang tersedia menjadi lebih baik. SIS-REDD+ 
juga akan menjadi platform utama untuk 
menyebarkan informasi tersebut kepada para 
pemangku kepentingan di Indonesia dan di 
dunia. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari 
uji coba dan pelaksanaan kerangka-kerangka 
safeguards ini juga dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk peningkatan pelaksanaan 
SIS-REDD+, khususnya di tingkat provinsi dan 
kabupaten.

Gambar 4  SIS-REDD+ sebagai rumah informasi dari berbagai kerangka safeguards di Indonesia
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