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Menyelaraskan Pertumbuhan 
Ekonomi dengan Pengurangan 
Emisi
Kenapa Kami Bekerja untuk Hutan dan Perubahan Iklim

                         adalah Bank Pembangunan 
Jerman yang mewakili Pemerintah Jerman 
melaksanakan proyek-proyek kerja sama 
dengan negara-negara berkembang dan baru 
berkembang. Di Indonesia, KFW telah lama 
melakukan kerja sama, mulai tahun 1962, 
dan kantor cabangnya didirikan di Jakarta 
tahun 1998. KFW telah aktif terlibat di bidang 
kehutanan sejak tahun 2008, sesuai mandat 
dari Kementerian  Jerman untuk Kerja Sama 
Ekonomi dan Pembangunan  (BMZ) dan 
Kementerian untuk Lingkungan, Konservasi 
Alam dan Keamanan Nuklir (BMUB). 
Pengalaman KFW di bidang kehutanan 
termasuk REDD+, Keanekaragaman Hayati 
dan Keterpaduan Pengelolaan DAS, Restorasi 
Ekosistem dan Program Regional ASEAN.

Kerja Sama Keuangan (KfW)
Modul ini  fokus pada pelaksanaan REDD+ ‘di lapangan’. Tujuannya 
adalah untuk memperkenalkan kelayakan mekanisme REDD+ yang 
berpihak pada kaum miskin di Kalimantan kepada para pengambil 
keputusan dan para pemangku kepentingan, dengan demikian 
memperkaya diskusi tentang REDD+ di tingkat  nasional dan 
internasional  dengan pengalaman praktis dari pelaksanaannya. 
KfW menggunakan pendekatan berbasis kabupaten dalam rangka 
persiapan pemilihan area percontohan untuk pasar karbon 
nasional dan internasional. KfW membiayai kegiatan-kegiatan 
untuk mencapai kesiapan di tiga kabupaten di Kalimantan (Kapuas 
Hulu, Malinau, Berau), merealisasikan program investasi untuk 
kegiatan percontohan program REDD dan mengembangkan skema 
pembayaran insentif yang inovatif dan adil. 

Modul kerja sama keuangan mempunyai lima komponen:

• Mata pencaharian: peningkatan mata pencaharian dan 
pengembangan kapasitas.

• Pengelolaan ekosistem hutan: pengkajian ekosistem hutan, 
dukungan sertifikasi FSC, praktek terbaik pengelolaan konsesi, 
data dan informasi berkualitas.

• Dokumentasi dan diseminasi hasil pembelajaran. 

• Manajemen karbon: penghitungan karbon, penginderaan jauh, 
GIS, dan inventarisasi terrestrial/daratan, pendanaan sharing/
berbagi manfaat pembayaran karbon.

• Manajemen karbon dan perencanaan tata guna lahan: monitoring 
karbon tingkat tapak dan kabupaten, membantu masyarakat 
melakukan monitoring karbon.

• Perencanaan & pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif: 
penatabatasan desa, mendukung perencanaan tata guna lahan 
mikro.

• Mendukung kehutanan masyarakat.

Dilaksanakan oleh



Bidang strategis 1: Kebijakan 
kehutanan, perencanaan strategis 
dan pengembangan kelembagaan 

Bidang strategis 2: Pembangunan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Bidang strategis 3: Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) 

Bidang strategis 4: Integrasi 
konservasi dan pembangunan 

(Ekonomi Hijau)

Bidang strategis 5: Pengembangan 
Sumber Daya Manusia

Unit Pengelola Program Nasional-
National Programme Management 

Unit - NPMU

Unit Pengelola Program Kabupaten 
District Programme Management 

Unit - DPMU

Tenaga Ahli (REDD, Forestry, 
Socio-economy, MRV, Audit)

Koordinator Program
(Teknis & Administrasi)

Bidang strategis 6: Keragaman Hayati 
dan Pengelolaan Kawasan Lindung

Kerja Sama Teknis - TC Kerja Sama Finansial - FC

Kerja Sama Teknis (GIZ)
Modul Kerja Sama Teknis diimplementasikan  dengan dukungan dari GIZ. Modul ini mendukung kerangka 
kelembagaan dan peraturan perundangan untuk pengelolaan hutan lestari, konservasi alam, dan pengurangan 
emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran tahunan pertumbuhan ekonomi 
sebesar tujuh persen untuk beberapa tahun ke depan. Kebanyakan dari pertumbuhan 
ekonomi ini merupakan pembangunan ekonomi berbasis lahan seperti konsesi kelapa 
sawit, hutan tanaman untuk bubur kertas dan kertas, dan pertambangan. Sementara 
itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
sebesar 26% (atau 41% dengan bantuan dari luar) pada tahun 2030 dari tingkat emisi 
‘kegiatan seperti biasanya’ (business as usual) dan 29% pada tahun 2030 berdasarkan 
Intended Nationally Determined Contribution (INDC).

Masalahnya sudah jelas, antara lain perluasan sektor kelapa sawit. Ekspansi yang tak 
terkendali dalam sektor kelapa sawit, bubur kertas dan kertas, dan pertambangan 
merupakan pemicu utama deforestasi. Sementara, untuk mencapai sasaran 
pengurangan emisi memerlukan perubahan mendasar dalam pemanfaatan hutan 
– menghindari deforestasi dan dekomposisi gambut serta mengurangi degradasi 
hutan – sambil  terus meningkatkan cadangan karbon dengan menanam pohon 
dan merehabilitasi  hutan. Maka tantangannya adalah bagaimana mempertahankan 
pertumbuhan yang memperbaiki kehidupan masyarakat miskin di pedesaan namun 
bisa membatasi konversi hutan alam yang terencana dan mencegah deforestasi  dan 
degradasi hutan yang tak terencana. Dengan kata lain, tantangannya adalah bagaimana 
menyelaraskan sasaran ganda pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi.

Program Hutan dan Perubahan Iklim (Forests and  Climate 
Change Programme - FORCLIME) adalah sebuah program 
kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan 
pemerintah Jerman yang dilaksanakan bersama oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
dan Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan 
Pembangunan (BMZ). Program FORCLIME terdiri dari modul 
kerja sama teknis yang didukung oleh Lembaga Kerja Sama 
Internasional  Jerman (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit - GIZ) dan modul kerja sama keuangan yang 
didukung oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW).

Apa yang ingin kami capai
Tujuan Program FORCLIME adalah memberikan kontribusi  
terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor 
kehutanan dan meningkatkan kehidupan masyarakat miskin 
pedesaan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, FORCLIME memadukan 
kerja sama teknis dan kerja sama keuangan melalui pendekatan 
berbagai tingkatan, sementara Modul Kerja Sama Teknis fokus 
pada reformasi administrasi kehutanan dan pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia di berbagai tingkatan, 
sedangkan Modul Kerja Sama Keuangan mendukung kegiatan 
percontohan REDD+ di tiga kabupaten di Kalimantan. 
Pendekatan ini sejalan dengan visi dan misi dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
seperti telah dijabarkan di dalam 
rencana strategis jangka menengah 
KLHK (Renstra 2015–2019).

Mitra Kami
Program FORCLIME dilaksanakan bersama oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Jerman 
untuk Kerja Sama Internasional (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit - GIZ) dan Bank Pembangunan 
Jerman (KfW). Karena program tersebut bekerja sama erat 
dengan instansi  kehutanan tingkat kabupaten dan provinsi, 
dengan demikian pemerintah daerah di tiga kabupaten 
percontohan (Kapuas Hulu, Malinau dan Berau) dan provinsi di 
Kalimantan (barat, utara, timur) juga merupakan mitra.

FORCLIME mendukung pusat-pusat pendidikan dan 
pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 
tingkat pusat dan daerah dan bekerja sama dengan LSM dan 
sektor swasta dan terbuka untuk kerja sama dengan mitra 
pembangunan bilateral dan multilateral lainnya.

Apa yang kami lakukan
Elemen-elemen kunci dari modul kerja sama teknis FORCLIME fokus pada 
dukungan untuk pembentukan perbaikan operasional dan struktur tata kelola 
untuk pengelolaan hutan lestari, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 
dan pengaturan pengelolaan kolaboratif untuk kawasan lindung. FORCLIME 
berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan, strategi dan komponen-
komponen yang diperlukan untuk implementasi sub-nasional REDD+ 
dengan memberikan pengalaman praktis dari tiga kabupaten percontohan di 
Kalimantan. Modul kerja sama teknis FORCLIME bekerja melalui enam Bidang 
Strategis (Strategic Area – SA) untuk mencapai dampaknya diinginkan:

SA1:  Kebijakan kehutanan, perencanaan strategis 
dan pengembangan kelembagaan 
Pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, 
FORCLIME memberikan saran kebijakan dan membantu 
dalam pengembangan strategi sektor hutan dan rencana 
jangka menengah terhadap persyaratan pengurangan 
emisi gas rumah kaca, tata kelola kehutanan dan 
pembangunan berkelanjutan. Selain itu, FORCLIME 
mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk memperbaiki kerangka peraturan 
bagi pengelolaan hutan lestari melalui reformasi 
administratif, termasuk pembangunan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH). Hal penting lainnya adalah 
ditujukan untuk persiapan pelaksanaan mekanisme 
REDD+ di masa depan. 

SA2:  Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) 
FORCLIME mendukung pembangunan  dan 
pengembangan  KPH di Indonesia pada tingkat nasional 
dan tingkat  daerah. Dukungan di tingkat  nasional 
meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan 
pembangunan KPH serta  peningkatan kapasitas secara 
umum. Sementara pada tingkat daerah FORCLIME 
mendukung implementasi  perancangan, perencanaan 
hingga pengelolaan KPH. Oleh karena itu, FORCLIME 
mendukung pembangunan KPH Model di Kabupaten 
Berau (Kalimantan  Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu 
(Kalimantan Barat) dan Malinau (Kalimantan Utara), serta 
inovasi KPH strategis di lokasi KPH yang relevan dengan 
pembangunan KPH di tingkat nasional.

SA3:  Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 
Sektor swasta memainkan peran penting dalam 
pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. FORCLIME 
bekerja sama  dengan Asosiasi Pengusaha Hutan 
Indonesia (APHI) untuk meningkatkan kesadaran 
tentang pentingnya hutan dalam konteks REDD+ dan 
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Selain itu, FORCLIME 
juga mendukung untuk menganalisis dampak dari 
pengelolaan hutan lestari pada pengurangan emisi 
dibandingkan dengan skenario Business As Usual (BAU).

SA4:  Integrasi konservasi dan pembangunan  
(Ekonomi Hijau) 
FORCLIME membantu pemahaman konsep Ekonomi  
Hijau di antara para pihak yang relevan. Penerapan 
prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dalam perencanaan 
pembangunan dan meningkatkan penghidupan 
berkelanjutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar  
hutan merupakan kegiatan utama. Sebagai contoh, 
FORCLIME mendukung pengembangan kapasitas 
lokal, memperkenalkan nilai ekonomi dari hasil hutan 
bukan kayu dan mendorong para pihak di daerah dalam 
pengembangan pemasaran dan strategi  investasi. 

SA5:  Pengembangan Sumber Daya Manusia 
FORCLIME memberikan dukungan pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia di tingkat nasional dan 
daerah untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan 
lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung 
upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan. 
Pendampingan  program FORCLIME diarahkan pada: 
Pengembangan kebijakan terkait dengan kapasitas  sumber 
daya manusia bidang kehutanan; (2) Penguatan kapasitas 
manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan 
(terutama Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan di 
Bogor); dan (3) Pengembangan pelatihan yang terkait 
dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan mitigasi 
Perubahan iklim sektor kehutanan.

SA6:  Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan 
Kawasan Lindung
FORCLIME memberikan bantuan teknis dalam bidang 
keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan 
lindung pada tingkat nasional dan tingkat daerah dalam 
upaya untuk mendukung pengelolaan hutan lestari yang 
berkontribusi pada manfaat dan kesejahteraan masyarakat 
dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor 
kehutanan di Indonesia. Bantuan FORCLIME fokus 
pada: (1) Perbaikan kebijakan terkait dengan konservasi 
keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung; 
(20) Penguatan kelembagaan pengelola kawasan lindung 
dalam kerangka kesatuan pengelolaan hutan; dan (3) 
Promosi praktik-praktik terbaik dalam memadukan 
konservasi keanekaragaman hayati dan manajemen 
kawasan lindung.


