
Terjemahan Tanggapan Surat dari AusAID, diterima pada tanggal 24 April 2011 

 

Pak Muliadi S.E yang terhormat,  

 

Terima kasih atas surat Anda tertanggal 24 Februari 2011 mengenai Kalimantan 
Forests and Climate Partnership (KFCP) dan keterlibatan mereka dengan 
masyarakat di Kalimantan Tengah. Saya memperhatikan adanya surat dari Menteri 
Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi serta Menteri Luar Negeri.  

Sebagaimana Anda ketahui, KFCP adalah salah satu kegiatan 
demonstrasi/percontohan REDD+ skala besar yang paling maju di Indoensia. 
Tujuannya adalah untuk menunjukkan pendekatan REDD yang bermutu, adil dan 
efektif, yang akan menjadi masukan untuk pengembangan mekanisme REDD+ 
sebagai bagian dari kesepakatan perubahan iklim pasca 2012. Dalam hal ini, KFCP 
mendukung perbaikan penghidupan bagi masyarakat setempat.Proyek ini juga 
menyajikan pelajaran yang berharga bagi pembentukan bangunan REDD+ nasional 
di Indonesia, bagi negosiasi internasional tentang REDD+ di UNFCCC dan 
keterlibatan Indonesia dalam REDD+ secara global. 

Sebelum menanggapi sejumlah hal yang Anda sampaikan dalam surat Anda, saya 
ingin menyampaikan bahwa tim lapangan KFCP telah melakukan banyak konsultasi 
dengan masyarakat untuk memastikan pandangan masyarakat secara luas telah 
tercakup dalam perancangan dan penerapan aktivitas. Saya juga berterima kasih 
atas sumbangan YPD untuk KFCP berupa dukungan dalam kegiatan pemetaan 
masyarakat, yang diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk membantu 
perencanaan pembangunan desa. 

Staf KFCP telah berkonsultasi dengan masyarakat sejak awal tahun 2009 di tingkat 
kampung dan kabupaten, dimana para fasilitator berbasis di semua kampung di 
wilayah kerja KFCP sejak bulan Maret 2010. Di tingkat komunitas, KFCP telah 
berupaya kuat untuk menghormati hak-hak adat. Selain itu, KFCP terus 
berkomunikasi secara teratur dengan para pemimpin adat setempat, juga dengan 
AMAN Kalimantan Tengah untuk mendapatkan saran-saran mengenai bagaimana 
KFCP dapat memperkuat kerjanya di tingkat komunitas. Lebih jauh lagi, seorang 
penasihat tentang gender dan 'safeguards' baru-baru ini mulai bergabung dengan 
tim KFCP untuk lebih memperkuat kerja proyek di wilayah tersebut. 

Mengenai hal-hal tertentu yang Anda sampaikan: 

1. Pelaporan yang bias 

 Staf KFCP tidak mendapat pembayaran bonus atas prestasi kerja seperti yang 
Anda sampaikan dalam surat. Kami tidak percaya bahwa pelaporan mereka 
terdistorsi/tidak obyektif. 

 Kami setuju bahwa pelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan 
demonstrasi/percontohan ini akan tergantung dari adanya informasi yang 
akurat dan dapat dipercaya. Informasi tersebut didapatkan oleh para staf 
lapangan, juga dari analisis independen atas prestasi proyek ini. Kami terus 



mencari cara untuk memastikan bahwa analisis ini dimasukkan ke dalam 
pembahasan tentang REDD+ di tingkat nasional. 

2. Kurangnya pengakuan dan penghargaan atas hak-hak adat 

 Semua bantuan pembangunan dari pemerintah Australia untuk Indonesia 
dilakukan dalam kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kami tidak setuju 
dengan pendapat bahwa kerjasama antar pemerintah ini tidak menghargai 
hak-hak adat.  

 Kebijakan pemerintah Australia menyatakan bahwa kegiatan di luar negeri 
(Australia) yang dibiayai oleh pemerintah Australia harus menaati 
kewajiban-kewajiban HAM internasional, termasuk yang termaktub dalam 
Kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik ICCPR), Kovenan 
internasional mengenai hak-hak Ekosob (ICESCR), Deklarasi PBB tentang 
hak-hak masyarakat adat (UNDRIP) dan Konvensi penghapusan diskriminasi 
ras (CERD).  

 Melalui KFCP, kami bekerja untuk memberdayaan masyarakat setempat 
untuk mengelola tanah mereka sendiri dan sumber-sumber daya hutan, dan 
tidak mengambil hutan dari masyarakat. Sebagai sebuah kegiatan 
demonstrasi/percontohan REDD+ antar pemerintah, KFCP tidak mengambil 
tanah atau sumber daya alam. Pemerintah Australia tidak menerima kredit 
karbon yang dapat dijual dari kegiatan KFCP.  

3. Kurangnya pengakuan akan kearifan adat Dayak 

 KFCP bekerja untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola tanah 
mereka dan sumber-sumber daya hutan. Banyak staf KFCP dan organisasi 
mitra adalah orang Dayak, termasuk Dayak Ngaju. 

 Kami setuju bahwa kearifan tradisional adalah sumber pengetahuan yang 
berharga yang membantu memberi masukan bagi pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan. 

4. Tidak melihat kehancuran secara luas 

 KFCP dirancang untuk menunjukkan metoda-metoda dan pendekatan-
pendekatan, yang jika diperbesar skalanya akan membentuk bagian dari 
pendekatan nasional dengan pelaksanaan REDD+ di tingkat sub-nasional. 
Proyek ini tidak dapat mengatasi masalah dalam skala lebih besar secara 
sendirian, tetapi proyek ini bertujuan untuk menyediakan informasi 
mengenai solusi-solusi yang mungkin untuk permasalahan tersebut. 

 KFCP adalah bagian dari upaya yang lebih luas dari pemerintah Indonesia, 
masyarakat, donor, LSM dan pihak-pihak lainnya agar REDD+ berfungsi 
secara nasional dan internasional.  

 Kami mencari cara agar pelajaran yang dipetik dari KFCP dapat menyumbang 
kepada inisiatif REDD+ pilot di tingkat propinsi yang saat ini sedang 
dikembangkan oleh Satgas REDD+ nasional. KFCP juga berkontribusi 
terhadap rehabilitasi kawasan PLG.  

5. Tidak ada konsultasi dan keterlibatan masyarakat yang efektif; kurangnya 
masukan masyarakat dalam perencanaan 



 Konsultasi penuh dan efektif dengan masyarakat setempat adalah fokus 
utama KFCP dalam kegiatan-kegiatan awal. Penanganan fisik seperti 
penutupan kanal dan penanaman hutan kembali (reforestasi) hanya 
berlangsung setelah konsultasi luas dengan masyarakat. Hal ini akan terus 
dilakukan dalam kegiatan mendatang. 

 Peran serta masyarakat dalam KFCP bersifat sukarela. KFCP melakukan 
pembangunan kapasitas di tingkat masyarakat untuk membangun 
pemahaman yang utuh mengenai REDD+ dan KFCP. Sejak tahap perancangan 
pada tahun 2009, konsultasi dn partisipasi dalam perencanaan tindakan 
penanganan telah mencakup persoalan perubahan iklim, ekologi lahan 
gambut, REDD+, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perbaikan 
penghidupan, pembangunan komunitas, dan berbagai hal lain yang menjadi 
kepentingan masyarakat, begitu juga dijelaskan mengenai tujuan dan 
kegiatan KFCP. 

 Semua tindakan pada tanah masyarakat direncanakan dengan partisipasi 
anggota masyarakat, termasuk adanya musyarawah desa yang resmi dengan 
panduan RPJP dan RPJM Des.  

 Menurut Bappeda Tingkat I, 7 kampung dalam wilayah KFCP adalah 
termasuk kampung-kampung pertama di Kalimantan Tengah yang membuat 
RPJM Des, dengan bantuan dari KFCP. 

 Kaena KFCP merupakan aktivitas demonstrasi (percontohan), rancangan 
penanganan merupakan hal yang terus berlanjut dan akan dievaluasi dan 
disesuaikan berdasarkan konsultasi dengan komunitas yang terus 
berlangsung. Sejak pertengahan 2009, telah dipekerjakan 16 staf 'pelibatan 
masyarakat' untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 
REDD+, maksud dan tujuan KFCP dan untuk memfasilitasi keterlibatan 
masyarakat dalam proses perancangan dan perencanaan aktivitas. Pelatihan 
terus menerus diberikan kepada para staf  dan konsultan KFCP untuk 
memastikan bahwa keterlibatan masyarakat relevan dan diperbaiki, jika 
perlu.  

6. Kurangnya pemahaman akan REDD 

 Kami sependapat bahwa REDD+ adalah rumit. Ketika kerangka kerja umum 
REDD+ disepakati pada perundingan UNFCCC 2010 di Cancun, banyak unsur-
unsur pelaksanaannya masih dikembangkan dan masih perlu disepakati. 
Akibatnya, hanya segelintir orang yang memahami secara utuh REDD+ dan 
bagaimana kerjanya. 

 Namun demikian, kebutuhan yang paling penting adalah agar masyarakat 
memahami tindakan-tindakan tertentu (dalam REDD+), komitmen, dan 
manfaat yang akan berpengaruh terhadap masyarakat jika mereka sepakat 
untuk bekerja dalam kemitraan dengan KFCP. Kami berupaya keras untuk 
memastikan tercapainya hal-hal tersebut.  

 Kami akan terus bekerja dengan para pihak untuk membangun pemahaman 
mereka akan REDD+ dan hal-hal terkait. Untuk itu, kami menyambut 
masukan-masukan yang membangun dari mitra dan para pihak, seperti YPD, 
untuk membantu membangun pemahaman dengan menyediakan gambaran 
yang lengkap, seimbang dan akurat mengenai REDD+. 



7. Petikan pelajaran yang tidak tertangkap (merujuk butir 1 tenang pelaporan yang 
bias/tidak obyektif)  

 Melaporkan pelajaran yang bisa dipetik memang sangat penting dan proyek 
ini melakukan penilaian partisipatif dari semua kegiatan kunci yang 
melibatkan masyarakat. Kegiatan pertama tentang 'mata pencarian' di 2 desa 
telah dievaluasi oleh sebuah tim independen yang dikelola staf UNPAR dan 
YTS (sebuah LSM lokal). Dokumentasi evaluasi ini sedang disiapkan. 

 Evaluasi independen yang sama telah dirancang bagi 2 kegiatan pembayaran 
percontohan (untuk reforestasi) dan akan dilaksanakan oleh staf UNPAR. 
Evaluasi lainnya akan dilakukan ketika kegiatan-kegiatan kunci berakhir. 
Evaluasi-evaluasi tersebut akan membantu kami memahami persepsi dan 
dampak pada semua bagian masyarakat dan akan digunakan untuk 
memperbaiki proses KFCP. 

 KFCP telah memfasilitasi rencana pembangunan desa di 7 desa dalam 
wilayah (lihat butir 5), dimana masyarakat mengungkapkan keinginan 
mereka untuk mendapat perbaikan dalam penghidupan dan mata pencarian, 
infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan tanah dan hutan. 

8. Tidak percaya pada LSM-LSM internasional yang dikontrak untuk pelaksanaan 
proyek pilot 

 Mitra pelaksana kami dipilih berdasarkan prestasi tinggi mereka di masa lalu 
dan staf mereka yang berpengalaman, banyak yang berasal dari kawasan 
proyek dan penutur asli Ngaju. Kami percaya kemampuan mereka untuk 
menjalankan tugas secara profesional.  

 Kami sadar akan adanya perselisihan di antara sejumlah LSM dan anggota 
masyarakat di masa lalu karena ada maksud-maksud yg bertabrakan. 

 Dalam beberapa soal, KFCP mengontrak mitra LSM, dalam soal lain KFCP 
mempekerjakan staf LSM, berdasarkan kapasitas, untuk bekerja langsung 
bagi KFCP, jika terbukti lebih efektif. 

 CKPP (Proyek lahan gambut Kalimantan Tengah) memberikan sumbangan 
penting bagi pemahaman kami tentang rehabilitasi lahan gambut dan 
mengangkat isu ini secara internasional. Pelajaran yang bisa dipetik dari 
mitra CKPP telah membantu perancangan dan kegiatan KFCP. Konsultasi 
yang efektif dan penerimaan akan diterima oleh masyarakat bagi semua 
tindakan. 

 YPD membantu KFCP di sejumlah kampung dalam pelaksanaan pemetaan 
kampung yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan wilayah mana 
dan kampung mana yang cocok untuk kegiatan rehabilitasi pada gambut 
dalam. Selain mempekerjakan staf dari LSM lokal, KFCP melibatkan ahli 
spesialis dalam bidang hidrologi, reforestasi, silvikulturdan rehabilitasi untuk 
menunjang kegiatan ini dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan standar 
ilmiah yang tinggi. 

9. Tidak percaya pada fasilitator komunitas 

 Kami sangat percaya akan kerja fasilitator komunitas KFCP, yang telah 
bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dan kemitraan dari 
masyarakat. Mereka pekerja profesional yang berdedikasi tinggi, bekerja 



dalam waktu panjang seringkali dalam kondisi yang sulit. Sebagian besar 
fasilitator berasal dari wilayah proyek dan merupakan penutur asli bahasa 
Ngaju. 

 Fasilitator komunitas di'pinjam' dari CARE, sebuah LSM internasional yang 
memiliki reputasi tinggi dalam pembangunan komunitas dengan pengalaman 
lebih dari 10 tahun bekerja di Kalimantan Tengah. 

 

Akhirnya, KFCP akan segera melakukan sebuah penilaian (assessment) sosial dan 
lingkungan yang akan memberikan sumbangan bagi pengembangan lebih lanjut 
standar dan prosedur yang kuat bagi KFCP untuk, antara lain, mendukung konsultasi 
dan keterlibatan masyarakat. 

AusAID sejalan dengan tujuan-tujuan YPD mendampingi masyarakat untuk 
memulihkan tanah mereka dan memperbaiki kerusakan akibat proyek PLG, 
kebakaran hutan dan illegal logging. KFCP bermaksud menyediakan insentif, 
termasuk imbalan finansial, yang akan mendorong para pihak masyarakat dan 
pemerintah untuk mengelola hutan ereka dan tanah dengan cara yang dapat 
mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam mencobakan pendekatan berbasis pasar 
terhadap REDD+, kami berupaya menciptakan kondisi-kondisi yang menarik aliran 
dana yang berkelanjutan bagi pengelolaan tanah yang berkelanjutan yang pada 
gilirannya memberikan manfaat yang nyata dan berkesinambungan bagi 
masyarakat. Saya berharap untuk terus bekerja sama dengan YPD dalam berbagai 
kegiatan KFCP, seperti yang disepakati pada bulan November 2010.  

 

Terima kasih atas surat Anda dan kami berharap kita terus bekerjasama dalam 
REDD+ di Indonesia. 

 

Jacqui De Lacy 


