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1.1. Latar Belakang

Studi Terpercaya adalah inisiatif yang diampu oleh 
Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Pembangunan Nasional, bekerja sama dengan European 
Forest Institute dan Yayasan Inobu untuk mencapai agenda 
pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, utamanya 
dalam pelaksanaan Program Proritas (PP) Peningkatan 
Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi Sektor Riil, dan 
Industrialisasi – Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Industri 
Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non-
Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir. Sejalan dengan agenda 
pemerintah tersebut, Studi Terpercaya diharapkan dapat 
memberikan pedoman untuk perencanaan dan evaluasi 
kinerja suatu daerah dalam implementasi prinsip-prinsip 
berkelanjutan dalam memproduksi komoditas perkebunan. 

Studi Terpercaya dibangun berdasarkan pendekatan 
yuridiksi pada tingkat kabupaten. Hal ini sejalan dengan 
pembagian urusan pertanian kepada pemerintah daerah di 
tingkat Kabupaten dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yurisdiksi 
adalah jenis pendekatan lanskap yang menggunakan 
batas-batas administratif (yuridiksi), terutama sub-nasional, 
untuk menentukan ruang lingkup tindakan, aktivitas dan 
keterlibatan pemangku kepentingan. Pendekatan yurisdiksi 
menggabungkan dan menciptakan sinergi antara otoritas 
pemerintah dan kemampuan atau sumber daya yang 
dimiliki berbagai pihak untuk mencapai tujuan Bersama. 
Melalui proses kolaboratif yang melibatkan dewan penasihat 
multi-pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat 
sipil dan komunitas bisnis, dihasilkan 22 indikator Terpercaya 
yang dibangun berdasakan pada peraturan perundang-
undangan Indonesia serta diselaraskan dengan komitmen 
internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) dan Perjanjian Paris (Paris Agreement). 

1. Pengantar
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Indikator dalam studi Terpercaya dirancang untuk 
dapat memberikan manfaat pada beberapa kebutuhan 
sekaligus. Bagi daerah, indikator Terpercaya diharapkan 
dapat menjadi instrumen yang membantu daerah untuk 
mengukur dan secara bertahap mencapai keberlanjutan 
dan inklusivitas dalam pembangunan pertanian. Pada saat 
yang bersamaan, Pemerintah Pusat dapat menggunakan 
indikator dan sistem pemantauan Terpercaya untuk 
mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi 
pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Kebutuhan 
tersebut dapat dipenuhi karena Indikator Terpercaya 
disusun sejalan dengan peraturan perundang-undangan 
dan kebijakan yang mendukung skema sertifikasi 
komoditas pertanian berkelanjutan, seperti standar Minyak 
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable 
Palm Oil, ISPO).

Gambar 1. Indikator-indikator Terpercaya
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1.2. Penjelasan singkat mengenai isi Pedoman

Pedoman ini pada dasarnya berisi tentang penjelasan 
dari indikator 22 indikator Terpercaya yang dikembangkan 
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam 
mencapai keberlanjutan. Penjelasan menyeluruh untuk 
masing-masing indikator diuraikan dalam Bagian 2.1 yang 
terdiri dari 3 bagian, yaitu a) korelasi setiap indikator dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan, b) manfaat indikator, 
dan c) metodologi dan data yang dibutuhkan untuk 
indikator. Bagian 2.2. menyajikan kompilasi dari identifikasi 
keberadaan data yang diperlukan untuk mengukur 
indikator Terpercaya saat ini.

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola 
hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, 
memulihkan degradasi lahan serta menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian 
restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem 
daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, 
khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan 
dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan 
perjanjian internasional

2.1. Deskripsi Data

2.1.1.  Indikator 1 :
Perlindungan untuk hutan tetap
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B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk memantau seberapa 
jauh komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan yang 
seharusnya dilindungi dan dipertahankan kondisi tutupan 
hutannya baik di tataran kebijakan maupun secara faktual. 
Hal ini dikarenakan sektor perkebunan kerap diasosiasikan 
dengan deforestasi dan degradasi hutan, karenanya 
dengan indikator ini, diharapkan pemerintah tidak hanya 
memperhatikan aspek produktivitas perkebunan namun 
juga memastikan produktivitas tersebut dicapai dengan 
cara-cara yang berkelanjutan.

Melalui indikator ini, diharapkan pemerintah daerah 
memiliki informasi awal untuk mengevaluasi berbagai 
aktivitas dan kebijakan di daerahnya yang memiliki dampak 
langsung atau tidak langsung terhadap deforestasi dan 
degradasi hutan. Bagi pembeli produk perkebunan, 
iniformasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai komitmen 
suatu daerah terhadap penurunan deforestasi.

C. Metodologi & Data

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka indikator ini menggunakan penghitungan 
berdasarkan areal yang setidaknya wajib dilindungi dan 
dipertahankan keberadaannya, yaitu hutan dengan fungsi 
konservasi dan lindung. Selain itu, mengingat identifikasi 
untuk kedua jenis hutan tersebut juga dilakukan melalui 
instrumen PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) 
maka termasuk di dalam penghitungan indikator ini, hutan 
lindung dan konservasi yang terletak di dalam kawasan 
hutan dan peta moratorium (PIPIB) yang mencakup area di 
dalam atau di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain). 

Indikator ini diukur dengan menghitung porsi kawasan 
konservasi atau kawasan lindung di atas total wilayah 
kabupaten berdasarkan instrumen hukum dan kebijakan 
yaitu RTRWK. Sebelum UU Omnibus/Penciptaan Lapangan 
Kerja disahkan, pemerintah sub-nasional diharuskan untuk 
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memastikan 30% dari wilayahnya ditetapkan sebagai hutan 
lindung. Dengan disahkannya UU Omnibus/Penciptaan 
Lapangan Kerja, pemerintah sub-nasional tidak diharuskan 
lagi untuk memastikan 30% wilayahnya ditetapkan sebagai 
hutan lindung.  Karena jumlah 30% tidak lagi dapat 
dijadikan acuan, salah satu cara lain yang dapat dilakukan 
untuk mengukur perlindungan hutan permanen adalah 
dengan memeriksa apakah rencana tata ruang wilayah 
telah mencakup perlindungan hutan lindung dan hutan 
konservasi yang terdapat di dalam peta kehutanan dan 
peta moratorium (PIPIB).

Indikator ini dapat terdiri dari indikator kebijakan dan 
indikator implementasi sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Indikator kebijakan mengukur total area yang dijaga 
berdasarkan peraturan dan kebijakan sebagai hutan 
lindung/konservasi, terlepas dari penggunaan lahan yang 
ada di lapangan. Indikator dasar, , dapat digambarkan 
sebagai persamaan 1 yang ditandai dengan:

Persamaan 1 : HPi (%) =
(HLi + HKi + Mi ) x 100%

Areai

Dimana,

HLi   : total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektar)

HKi   : total luas Hutan Konservasi di kabupaten i  (hektar)

Mi  : total luas di bawah moratorium lisensi baru (PIPPIB)  
 di kabupaten i (hektar)

Areai : total luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di  
dalam RTRW Kabupaten i (hektar)

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan 
lapisan (layer) untuk hutan lindung dan konservasi dalam 
Kawasan Hutan (HLi , HKi) dan peta indikatif penghentian 
pemberian izin baru untuk penggunaan lahan hutan 
(Mi). Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah Peta 
Kawasan Hutan, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin 
Baru/PIPPIB dan RTRW Kabupaten:
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1. Peta Kawasan Hutan,  diperoleh dari Direktorat In-
ventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

2. Peta PIPPIB dapat diunduh dari domain publik Di-
rektorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Peta tersebut berupa PDF (image) yang 
datanya diupdate setiap 6 bulan sekali. Data terbaru 
yang sudah diterbitkan saat laporan ini dibuat ada-
lah peta moratorium periode Desember 2019. Kare-
na datanya yang berupa PDF, sehingga publik perlu 
melakukan proses digitalisasi sebelum dapat digu-
nakan untuk analisis. Untuk kebutuhan Analisa Ter-
percaya, data disediakan secara langsung oleh KLHK 
kepada Bappenas.

3. Peta RTRW Kabupaten dapat diakses melalui web-
site Gistaru yang dikelola oleh Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang (KemenATR/BPN). Setiap peta tata 
ruang berlaku selama 20 tahun, meskipun revisi 
dapat dilakukan diantaranya. Untuk tingkat provinsi 
dan kabupaten, peta RTRWK dapat pula dikumpul-
kan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daer-
ah (Bappeda) di masing-masing administrasi. Peta 
RTRW provinsi dan kabupaten dan data tata ruang 
dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Ren-
cana Tata Ruang untuk setiap wilayah administrasi.

Indikator implementasi bertujuan untuk menangkap 
situasi faktual di area yang seharusnya dilindungi. Indikator 
ini akan memeriksa penggunaan lahan  di tanah di daerah 
konservasi atau dilindungi. Jika diukur selama periode 
tertentu, indikator ini dapat memberikan informasi tentang 
deforestasi yang terjadi di area tersebut atau upaya restorasi 
yang telah dilakukan. Indikator kinerja, dapat dijabarkan 
dengan persamaan 2:

Persamaan 2 : FC.HPi (%) =
(FC.HLi + FC.HKi + FC.Mi ) x 100%

Areai
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Dimana,

FC.HLi   : total luas tutupan hutan Hutan Lindung di 
kabupaten i (hektar)

FC.HKi  : total luas tutupan Hutan Konservasi di kabupaten 
i  (hektar)

FC. Mi : total luas di bawah moratorium lisensi baru 
(PIPPIB) di kabupaten i (hektar)

Areai  : total luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di  
dalam RTRW Kabupaten i (hektar)

Analisis indikator implementasi ini dapat dilakukan 
dengan overlay peta tutupan hutan dengan peta klasifikasi 
hutan (FC.HLi, FC.HKi) dengan peta indikatif penghentian 
pemberian izin baru untuk penggunaan lahan hutan, (Mi). 
Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Data penginderaan jauh tutupan hutan atau 
pelaporan masyarakat lokal. Data pelaporan 
masyarakat atau lokal digunakan untuk 
mengidentifikasi kondisi di lapangan. Untuk 
penginderaan jauh, data spasial dapat dikumpulkan 
dari domain publik, katalog penginderaan jauh 
dari Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional/LAPAN. Data 
yang akan digunakan bersumber dari citra SPOT 6/7 
dan Landsat 8 dengan resolusi 15km. Data-data ini 
diupdate setiap satu sampai dua minggu sekali. 

2. Peta PIPPIB lihat indikator kebijakan poin 2.

3. Peta RTRW Kabupaten (lihat indikator kebijakan 
poin 3).
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A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola 
hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, 
memulihkan degradasi lahan serta menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati. 

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian 
restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem 
daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, 
khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan 
dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan 
perjanjian internasional.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk memantau seberapa 
jauh komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan yang 
seharusnya dilindungi dan dipertahankan kondisi tutupan 
hutannya baik di tataran kebijakan maupun secara faktual. 
Hal ini dikarenakan sektor perkebunan kerap diasosiasikan 
dengan deforestasi dan degradasi hutan, karenanya 
dengan indikator ini, diharapkan pemerintah tidak hanya 
memperhatikan aspek produktivitas perkebunan namun 
juga memastikan produktivitas tersebut dicapai dengan 
cara-cara yang berkelanjutan.

Melalui indikator ini, diharapkan pemerintah daerah 
memiliki informasi awal untuk mengevaluasi berbagai 
aktivitas dan kebijakan di daerahnya yang memiliki dampak 
langsung atau tidak langsung terhadap deforestasi dan 
degradasi hutan. Bagi pembeli produk perkebunan, 
iniformasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai komitmen 
suatu daerah terhadap penurunan deforestasi.

2.1.2. Indikator 2 : 
Perlindungan untuk area yang 
penting untuk layanan ekologi
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C. Metodologi & Data

Indikator ini dinilai dengan menghitung persentase 
total area yang ditunjuk dengan fungsi perlindungan 
dalam rencana tata ruang dari total luas zona ekosistem 
esensial (KEE) di dalam kabupaten. Masuk di dalam 
pengertian KEE adalah Kawasan dengan Nilai Konservasi 
Tinggi (High Conservation Value/HCV). Idealnya, indikator 
seharusnya didasarkan pada penilaian Nilai Konservasi 
Tinggi (HCV) untuk setiap kabupaten. Namun, hanya 
ada beberapa kabupaten yang melakukan penilaian 
seperti itu, karenanya digunakan data nasional yang telah 
mengidentifikasi Kawasan Ekosistem Esensial. Selanjutnya 
indikator ini menilai sejauh mana pemerintah daerah telah 
menunjukkan komitmennya untuk melindungi kawasan-
wilayah yang penting secara ekologis dengan menerbitkan 
peraturan daerah, seperti dengan mengembangkan 
peraturan rencana tata ruang atau peraturan daerah terkait 
(Peraturan Daerah). Data yang diperlukan untuk menilai 
indikator tersedia dalam basis data nasional kementerian 
terkait.

Indikator 2, ESPi (%), diperkirakan dengan persentase 
total area yang ditunjuk dengan fungsi perlindungan dalam 
rencana tata ruang dari total luas zona ekosistem esensial 
(KEE) di dalam kabupaten i, yang dapat dijabarkan dengan:

Persamaan 3 : ESPi (%) =
(RTRWLi ) x 100%

KEEi

Dimana,

RTRWLi  : total luas RTRWK dengan fungsi lindung di 
kabupaten i (hektar)

KEEi : total luas Kawasan Ekosistem Esensial di 
kabupaten i (hektar)

Data yang diperlukan untuk analisis:

1. Peta RTRW Kabupaten (lihat indikator 1);

2. Peta Kawasan Ekosistem Esensial.  Data ini dipro-
duksi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup.
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A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi 
perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan 
perencanaan nasional

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja 
pemerintah dalam menurunkan tingkat kebakaran hutan 
dan lahan dalam kaitannya dengan penyebab deforestasi 
dan degradasi hutan serta penghasil gas rumah kaca. 
Praktek pembukaan lahan perkebunan sering kali 
dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Indikator 
ini bermanfaat dalam mengukur perkembangan kejadian 
kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Kebakaran 
hutan dan lahan menyebabkan hilangnya habitat dan 
keanenaragaman hayati secara signifikan, menghasilkan 
emisi karbon dioksida yang menyebabkan perubahan iklim 
serta menganggu kelestarian lingkungan hidup. Turunnya 
jumlah lahan yang terbakar menunjukkan keberhasilan 
pemerintah di dalam berbagai kebijakan terkait.

C. Metodologi dan Data

Indikator diperkirakan dengan menggunakan jumlah 
pengurangan luas area kebakaran (dalam hektar) setiap 

2.1.3. Indikator 3 :
Pencegahan kebakaran
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tahunnya, ∆BAit(count), baik selama tahun-tahun ekstrem 
maupun normal dari tahun dasar yang dapat dijabarkan 
sebagai:

Persamaan 4 : ∆BAit = BAib+1- BAib

Dimana,

BAib  : Luas kebakaran di kabupaten i pada tahun dasar 
b(hektar)

BAib+1 : Luas kebakaran di kabupaten i pada tahun b + 1 
(hektar)

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Peta kebakaran hutan dan lahan. Data ini diperoleh 
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lah-
an.

2.1.4. Indikator 4 : 
Perlindungan untuk lahan gambut

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi 
perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan 
perencanaan nasional

TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola 
hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, 
memulihkan degradasi lahan serta menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian 
restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem 
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daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, 
khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan 
dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan 
perjanjian internasional.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk memantau upaya 
pemerintah daerah di dalam melindungi lahan gambut. 
Lahan gambut sebetulnya termasuk di dalam area yang 
penting bagi layanan ekologi, namun secara khusus 
dikeluarkan karena lahan gambut juga menyimpan lebih 
banyak karbon dari pada lahan mineral dan dihubungkan 
dengan praktek pembukaan lahan perkebunan di Indonesia 
yang sering kali dikaitkan dengan kebakaran hutan dan 
lahan. Oleh karenanya indikator ini terkait juga dengan 
indikator terkait komitmen Indonesia dalam mitigasi 
perubahan iklim. Tidak dilindunginya lahan gambut sebagai 
kawasan lindung dalam tingkat kebijakan berpotensi untuk 
mempermudah terjadinya kebakaran di lahan tersebut.

C. Metodologi dan Data

Indikatornya diperkirakan dengan menghitung proporsi 
total kawasan lahan gambut yang dilindungi di bawah tiga 
skema/penunjukan peruntukan (moratorium lahan gambut, 
hutan lindung dan hutan konservasi di bawah rencana 
tata ruang) dengan total luas lahan gambut di kabupaten. 
Perhitungan tersebut PPeati (%), dapat dijabarkan dengan:

Persamaan 5 : PPeati (%) =
(Peat_HLi  + Peat_HKi + Peat_Mi )

x 100%
Peat_Areai

Dimana,

Peat_HLi  : total luas lahan gambut di hutan lindung di 
kabupaten i (hektar)

Peat_HKi  : total luas lahan gambut di hutan konservasi di 
kabupaten i (hektar)
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Peat_Mi  : total luas lahan gambut di bawah moratorium 
lisensi baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektar)

Peat_Areai  : total luas lahan gambut dengan fungsi 
lindung di kabupaten i (hektar)

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Peta PIPPIB (lihat indikator 1);

2.  Peta RTRW Kabupaten (lihat indikator 1);

3.  Peta Kesatuan Hidrologis Gambut/KHG. Data dan in-
formasi spasial dapat diunduh dari domain publik Ke-
menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peta 
KHG mencakup seluruh area lahan gambut di Indo-
nesia.

2.1.5. Indikator 5 : 
Mitigasi perubahan iklim

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi 
perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan 
perencanaan nasional

B. Manfaat 

Inidkator ini digunakan untuk memantau tingkat emisi 
karbon dioksida yang dihasilkan kabupaten dari sektor 
hutan dan lahan, dengan proxy deforestasi dan degradasi 
hutan yang dibandingkan dengan emisi acuan. Sektor 
perkebunan kerap diasosiasikan dengan deforestasi 
dan degradasi hutan, karenanya dengan indikator ini, 
diharapkan pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan 
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aspek produktivitas perkebunan namun juga memastikan 
produktivitas tersebut dicapai dengan cara-cara yang 
berkelanjutan.

Dengan mengetahui angka ini, dapat menjadi informasi 
awal bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi berbagai 
aktivitas dan kebijakan di daerahnya yang memiliki dampak 
langsung atau tidak langsung terhadap penurunan 
atau kenaikan emisi karbon dioksida dari deforestasi 
dan degradasi hutan. Bagi pembeli produk perkebunan, 
iniformasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai komitmen 
suatu daerah terhadap mitigasi perubahan iklim.

C. Metodologi dan Data

Indikator 5 diperkirakan dengan persentase emisi dari 
deforestasi tahunan terhadap FREL, EDefREL Ratioit (%), di 
kabupaten i pada tahun t, yang dijabarkan dengan:

Persamaan 6 : EDefREL Ratioit =
EDeforit x 100%
FRELib

Dimana,

EDeforit  : total emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 
tahunan di i pada tahun t (ton CO2)

FRELib  : Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi 
Hutan (FREL) kabupaten i (ton CO2) sebagaimana 
ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan.

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1.  FREL Kabupaten,  FRELib, dalam konteks Keputusan 
1/CP.16 ayat 70 UNFCCC. Saat ini data dimaksud ti-
dak tersedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan baru menetapkan FREL sampai dengan 
tingkat provinsi. 

2.  Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, EDeforit, 
dapat diperkirakan dengan terlebih dahulu melaku-
kan analisis deforestasi dan degradasi hutan dari data 
tutupan lahan dari KLHK. 
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Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1.  FREL tingkat kabupaten. Saat ini data yang tersedia 
baru data FREL pada tingkat provinsi (lihat SK Dirjen 
PPI Nomor 8/2019 tentang Penetapan FREL Sub-nasi-
onal (Provinsi). Sedang diupayakan untuk menyusun 
FREL tingkat kabupaten dengan metodologi yang 
sama dengan penyusunan FREL Provinsi melalui se-
buah mekanisme yang diawali dengan FGD (Focus 
group discussions). FGD di tingkat nasional diperlu-
kan untuk menemukan pemahaman dan kesepaka-
tan bersama tentang metodologi untuk menurunkan 
target FREL dari tingkat provinsi hingga kabupaten. 
Dalam FGD, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat di-
gunakan untuk memandu diskusi:

•	  Apa saja opsi yang ada untuk menurunkan FREL 
dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten?

•	  Apakah ada pemerintah kabupaten yang telah 
melakukan inventarisasi GRK dengan kontribusi 
dari masing-masing sektor serta melaporkannya? 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas dapat 
mengarah pada potensi metode untuk menurunkan 
FREL yang dapat diterapkan oleh pemerintah kabu-
paten untuk menentukan target FREL mereka. Sebe-
lum FGD, perlu adanya pengembangan model untuk 
menghitung FREL tingkat kabupaten. Yang paling 
layak akan menjadi model berdasarkan metode yang 
mencerminkan FREL tingkat provinsi. Model ini 
kemudian disajikan sebagai opsi dalam FGD.

2. Data emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. 
Data ini dapat diperkirakan dengan terlebih dahulu 
melakukan analisis deforestasi dan degradasi hutan 
dari data tutupan lahan dari KLHK. Kemudian, emi-
si dapat dihitung menggunakan nilai konversi emi-
si berdasarkan asal tipe tutupan hutannya. Metode 
yang digunakan untuk mengestimasi emisi ini sama 
dengan yang digunakan untuk menentukan FREL 
sub nasional.
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A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola 
hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, 
memulihkan degradasi lahan serta menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian 
restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem 
daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, 
khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan 
dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan 
perjanjian internasional

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah konsesi 
hutan produksi yang telah memiliki IUPPHK dan memiliki 
sertifikasi berkelanjutan baik dalam skema FSC maupun 
PHPL. Sertifikasi memastikan konsesi memenuhi kriteria 
pengelolaan hutan lestari sehingga mencegah berbagai 
kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan secara 
langsung atau tidak langsung dari praktik yang tidak 
berorientasi pada keberlanjutan seperti penebangan ilegal 
dan pemusnahan keanekaragaman hayati yang dilindungi. 
Dengan adanya indikator ini didapatkan data bahwa produk 
perkebunan yang keluar di satu yurisdiksi tidak berakibat 
pada adanya illegal logging di yurisdiksi tersebut.

2.1.6. Indikator 6 :
Pengelolaan hutan produksi lestari
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C. Metodologi dan Data

Indikator dinilai dengan menghitung persentase hutan 
produksi yang dikelola secara berkelanjutan dibandingkan 
dengan total hutan produksi di kabupaten i, SHP Ratioi (%), 
yang dijabarkan dengan:

Persamaan 7 : SHP Ratioi (%) =
SForconi x 100%

HPi

Dimana,

SForconi : total konsesi hutan produksi yang telah 
memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan 
FSC) di kabupaten i (hektar)

HPi  : total hutan produksi di kabupaten i (hektar)

Untuk analisis ini, data yang diperlukan adalah:

1.  Peta konsesi hutan produksi yang dapat diakses 
dari website Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang saat ini tersedia bagi publik dalam 
bentuk PDF (image), yang masih membutuhkan 
proses digitalisasi sebelum dapat digunakan untuk 
analisis. Untuk kebutuhan Analisa Terpercaya, data 
disediakan secara langsung oleh Direktorat Inventa-
risasi dan PemantauanSumber Daya Hutan, Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada 
Bappenas.

2.  Daftar konsesi hutan produksi yang telah tertifikasi 
PHPL atau FSC di setiap provinsi/kabupaten, SForconi. 
Data PHPL dikumpulkan dari website resmi PHPL, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang 
berkelanjutan

Target 12.4 Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan 
berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua 
jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai 
dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, 
dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-
bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah 
untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan 
manusia dan lingkungan.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas air dan 
udara di suatu yurisdiksi dalam rangka memastikan bahwa 
kegiatan perkebunan tidak membawa dampak lingkungan 
yang buruk bagi masyarakat lokal. Indikator ini mengukur 
tingkat pencemaran air dan udara di suatu kabupaten 
dibandingkan dengan standar aman/sehat sesuai dengan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 
tentang Indeks Standar Pencemaran Udara serta Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penentuan Status Mutu Air.  

Penggundulan hutan, pembukaan lahan dan 
penggunaan bahan kimia untuk berbagai aktivitas 
berbasis lahan maupun pada aktivitas pasca produksi 
dapat menurunkan kualitas air sungai dan udara dibawah 
standar sehat dan layak dikonsumsi. Contohnya air sungai 
masih menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari bagi masyarakat di beberapa daerah 
di Indonesia. Meskipun limbah dari perkebunan dan 

2.1.7. Indikator 7 :
Pengendalian pencemaran air dan 
udara
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pertanian bukan satu-satunya sumber pencemar air 
sungai, namun bagi daerah produsen hasil perkebunan 
dan pertanian, pencemaran dari sektor ini menjadi sumber 
pencemar dominan.  Indikator ini dapat memantau kualitas 
air sungai dan udara di kabupaten sebagai indikasi adanya 
pencemaran dari aktivitas berbasis lahan. Dengan adanya 
indikator ini, diharapkan pemerintah daerah tidak hanya 
memperhatikan aspek produktivitas perkebunan namun 
juga memastikan produktivitas tersebut dicapai dengan 
cara-cara yang berkelanjutan. Tingginya pencemaran air 
sungai dan udara karena aktivitas berbasis lahan dapat 
menjadi indikasi bahwa aktivitas-aktivitas tersebut tidak 
dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan.

C. Metodologi dan Data

Indikator 7 akan menyoroti kualitas air dan udara dengan 
pengukuran indikator ini, AWPCi , dijabarkan dengan:

Persamaan 8 : AWPCi = (50% X WQi) + (50% x AQi)

Dimana,

WQi dan AQi masing-masing adalah indeks kualitas air dan 
indeks kualitas udara di kabupaten

Data yang diperlukan untuk perhitungan indikator 
pengendalian pencemaran air dan udara adalah data indeks 
kualitas air dan udara kabupaten. Data yang saat ini tersedia 
secara online diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan hanya sampai pada level sub-
nasional. Sampai laporan ini dibuat, data tersebut terakhir 
diperbarui pada tahun 2019. Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan di kabupaten percontohan, data dan informasi 
tentang IKA dan IKU ini tidak tersedia secara konsisten di 
seluruh kabupaten. 
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A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan 
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang 
responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap 
tingkatan.

B. Manfaat 

Indikator ini adalah indikator yang digunakan untuk 
menilai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi 
hak setiap orang untuk berpartisipasi atas kegiatan 
yang akan membawa dampak terhadap diri dan/atau 
lingkungannya. Dalam konteks perizinan perkebunan, 
PADIATAPA adalah prinsip yang menegaskan bahwa 
masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi izin mempunyai 
hak untuk mendapatkan informasi dan secara bebas 
menyetujui atau tidak kegiatan yang akan berlangsung di 
dalam wilayah atau di atas tanah-tanah mereka.

C. Metodologi dan Indikator

Indikator 8 adalah indikator proses yang diwakili oleh 
keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) di tingkat 
kabupaten untuk menjelaskan langkah-langkah untuk 
mendapatkan PADIATAPA dari masyarakat. Keberadaan 
SOP pelaksanaan PADIATAPA diambil sebagai proksi 

2.1.8. Indikator 8 :
Persetujuan atas dasar informasi 
di awal dan tanpa paksaan 
(PADIATAPA/FPIC) yang terintegrasi 
dalam proses pengajuan izin 
perkebunan
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karena keberadaannya diharapkan memberi arahan yang 
lebih konkrit kepada pelaksana di tingkat tapak sehingga 
menjamin agar proses untuk mendapatkan persetujuan 
dari masyarakat sebagai syarat dalam mengajukan izin 
perkebunan benar-benar dilaksanakan. SOP menjadi 
penting mengingat kegiatan usaha perkebunan masih kerap 
dikaitkan dengan konflik sosial. Dengan dilaksanakannya 
proses ini diharapkan dapat memitigasi konflik yang 
disebabkan oleh segala aktivitas yang berkaitan dengan 
perkebunan. Indikator ini bermanfaat dalam memantau 
keberadaan SOP pelaksanaan PADIATAPA di kabupaten 
sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah 
dan mengurangi konflik di daerah nya. Ketidakhadiran 
SOP PADIATAPA dapat menjadi celah untuk tidak 
dilaksanakannya proses ini dan berpotensi sangat besar 
menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Jika demikian, 
maka proses perizinan perkebunan mengabaikan prinsip 
pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif dan 
representatif.

Oleh karena itu, indikator dapat dijabarkan menjadi:

Persamaan 11 : FPICi ∈ {0,1}

Dimana,

FPICi sama dengan 1 jika terdapat SOP di kabupaten 
i untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terkait 
perizinan perkebunan, dan 0 jika sebaliknya.

Berdasarkan uji coba pada tingkat kabupaten, tidak 
satupun daerah memiliki SOP pelaksanaan padiatapa. Pada 
seluruh daerah uji coba, pemerintah kabupaten merasa izin 
lingkungan telah mengadopsi prinsip-prinsip Padiatapa dan 
NSPK dari prosedur pemberian izin lingkungan telah cukup 
sebagai panduan bagi pelaksanaan Padiatapa. Namun 
demikian, mengingat prinsip ini adalah prinsip penting 
di dalam pencegahan konflik dan perlindungan hak-hak 
masyarakat, maka ketiadaan SOP teknis di tingkat daerah 
ditengarai menjadi salah satu penyebab kesenjangan di 
tingkat implementasi prinsip ini dalam proses perizinan 
yang saat ini. Untuk itu tetap diharapkan agar daerah 
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menunjukkan komitmennya dengan penyusunan SOP 
Padiatap/yang sejenis.

Opsi lain yang dapat dipertimbangkan adalah:

•	  Deklarasi oleh pemerintah kabupaten tentang pelak-
sanaan prinsip Padiatapa dalam proses perizinan 
yang kemudian hasilnya diintegrasikan ke dalam 
Platfrom Terpercaya

•	  Integrasi persyaratan laporan PADIATAPA sebagai 
bagian dari laporan pertanggungjawaban tahunan 
pemerintah kabupaten, LAKIP (Laporan Akuntabili-
tas Kinerja Pemerintah) kepada Kementerian Dalam 
Negeri.

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan 
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang 
responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap 
tingkatan.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk menilai komitmen 
pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat yang 
telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Saat salah satu msalah 
yang kerap muncul adalah tidak responsifnya pemerintah 
daerah di dalam mengakui masyarakat hukum adat yang 
ada di wilayahnya. Hal ini menyebabkan hak-hak masyarakat 

2.1.9. Indikator 9 :
Pengakuan terhadap tanah adat
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adat tersebut sering kali terabaikan terutama dalam 
kepemilikan tanah. Karena belum diakuinya keberadaan 
masyarakat adat, mereka sering kali kesulitan untuk 
mendapatkan akses keadilan untuk mempertahankan 
hak-hak nya. Indikator ini bermanfaat dalam memantau 
kemajuan proses pemetaan dan legalisasi status masyarakat 
hukum adat di daerah. Dengan teregistrasinya masyakat 
adat, hak dan kewajiban serta peran dan posisi mereka 
dalam setiap pengambilan keputusan untuk aktivitas yang 
akan dilakukan di atas tanah mereka menjadi lebih jelas di 
hadapan hukum.

C. Metodologi dan Indikator

Indikator 9 adalah indikator proses untuk mengukur 
upaya pengakuan hak tanah adat/ulayat yang dapat 
dilakukan melalui penilaian tingkat dukungan pemerintah 
terhadap percepatan penetapan hutan adat oleh KLHK, 
maupun proses pelepasan tanah adat dari kawasan hutan 
negara. Oleh karenanya indikator dapat didekati dengan 
opsi metode berikut, yaitu:

1. Dengan melihat proporsi luas tanah adat yang telah 
diakui berdasarkan SK/Perda Bupati terhadap total 
luas potensi tanah adat di kabupaten i. Data yang 
diperlukan untuk analisis ini adalah total luas hutan 
adat yang ditunjukkan oleh peta indikatif hutan adat 
yang dapat diunduh dari domain publik Kementeri-
an Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran 
indikator 

Persamaan 12 : CLi (%) =
CLlegalisedi x 100%

Cl Areai

Dimana,

CLlegalisedi : Luas tanah adat yang sudah diakui 
berdasarkan SK/Perda Bupati di kabupaten 
i (hektar)

Cl Areai  : Luas potensi tanah adat di kabupaten i 
(hektar)
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2. Dengan melihat proporsi luas tanah adat yang telah 
diakui berdasarkan SK/Perda Bupati terhadap total 
luas potensi tanah adat di kabupaten i. Data yang 
diperlukan untuk analisis ini adalah total luas hutan 
adat yang ditunjukkan oleh peta indikatif hutan adat 
yang dapat diunduh dari domain publik Kementeri-
an Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran 
indikator 

Persamaan 13 : CLi ∈ {0,1}

Dimana,

CLi sama dengan 1 jika kabupaten i memenuhi salah satu 
kriteria di bawah ini, dan 0 sebaliknya.

Analisis ini membutuhkan data dari Bappeda tingkat 
provinsi atau kabupaten. Berdasarkan Permendagri 
86/2017, pemerintah kabupaten dapat menetapkan KPI 
berikut ini terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam 
RPJMD mereka. Akan tetapi, masing-masing pemerintah 
kabupaten dapat memilih target yang berbeda. Berikut ini 
adalah daftar target terkait pengakuan hak adat yang dapat 
ditetapkan untuk RPJMD di tingkat kabupaten:

•	 Jumlah MHA yang diakui;

•	 Jumlah MHA terverifikasi, atau kearifan lokal, atau 
pengetahuan tradisional;

•	 Jumlah kearifan lokal yang terverifikasi, atau hak pen-
getahuan tradisional;

•	 Jumlah hak MHA yang dilegalisasi;

•	 Persentase MHA yang difasilitasi dibandingkan den-
gan total MHA;

•	 Persentase MHA yang disediakan infrastruktur 
dibandingkan dengan total MHA.
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2.1.10. Indikator 10 : 
Resolusi konflik

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan 
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, 
akuntabel, dan transparan di semua tingkat

B. Manfaat 

Indikator ini diperlukan untuk memantau kinerja 
pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial 
terkait dengan pembangunan perkebunan di yurisdiksinya. 
Konflik sosial kerap diasosiasikan dengan sektor 
pemanfaatan lahan seperti perkebunan. Data ini dapat 
menjadi informasi dasar untuk mengukur keberhasilan dan 
efektifitas upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi 
dan menyelesaikan konflik sekaligus menjadi langkah 
awal dalam upaya untuk mewujudkan praktik pertanian 
yang berkelanjutan yang menyediakan akses keadilan 
untuk semua serta terdapatnya kelembagaan yang efektif 
dan akuntabel. Dengan adanya indikator ini juga dapat 
diperoleh suatu jaminan (assurance) bagi pembeli bahwa 
produksi komoditas perkebunan di satu yurisdiksi tidak 
berakibat pada makin tingginya konflik di daerah tersebut.

C. Metodologi dan Data

Indikator ini terkait erat dengan Indikator 8 yang 
berfokus pada tindakan yang diterapkan untuk mencegah 
konflik sosial. Indikator 10 dapat diukur berdasarkan jumlah 
total konflik atau kasus yang dilaporkan di tingkat nasional 
dan diterima oleh Kementerian Pertanian. 
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Saat ini Direktoral Jenderal Perkebunan memiliki data 
tentang konflik perkebunan di tingkat nasional, namun 
tidak ter-update secara rutin. Hasil uji coba indikator di 
beberapa kabupaten juga menunjukkan adanya diskrepansi 
antara pencatatan di tingkat nasional dengan pencatatan 
di tingkat daerah, yang dapat juga terjadi akibat waktu 
pencatatan yang berbeda. 

Tantangan untuk indikator ini adalah menentukan cara 
bagi semua distrik di negara ini untuk melaporkan dan 
mempublikasikan kemajuan mereka dalam menangani 
resolusi konflik secara teratur. Beberapa opsi mungkin 
dipertimbangkan:

•	 Deklarasi pemerintah kabupaten dalam platform 
Terpercaya. Pemerintah kabupaten dapat 
menyatakan total kasus yang terdaftar setiap 
tahunnya, total yang diproses, dan diselesaikan di 
platform Terpercaya.

•	 Pemerintah kabupaten melaporkan data setiap 
tahun dan mempublikasikannya sebagai bagian dari 
statistik resmi kabupaten. Kegiatan pelaporan dapat 
dianggarkan melalui anggaran tahunan (APBD) di 
bawah tujuan Perdamaian dan Ketertiban.

•	 Identifikasi peraturan penanganan konflik di tingkat 
provinsi/kabupaten (Perda, Pergub, Perbup).

•	 Mengembangkan mekanisme pelaporan dan 
pemutakhiran data yang relevan dari kabupaten ke 
provinsi (dengan format dan frekuensi yang jelas).

•	 Mengembangkan sistem pengumpulan data 
(manual atau online).
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2.1.11. Indikator 11 : 
Prosentase untuk petani kecil

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa 
keuangan.

B. Manfaat 

Indikator ini bertujuan untuk mengamati besarnya 
keterlibatan petani kecil di sektor perkebunan dalam suatu 
kabupaten. Indikator ini membantu menerjemahkan 
prinsip inklusif sebagai salah satu prinsip penting dalam 
Terpercaya. Dengan mengetahui jumlah dan produktivitas 
petani kecil, indikator ini dapat membantu pemerintah 
dan pasar untuk memahami jumlah, produktivitas serta 
kontribusi petani kecil dalam sektor perkebunan serta 
kontribusi pemasukan mereka di tingkat kabupaten. 

Pembeli produk perkebunan yang secara khusus 
ingin membeli dari daerah yang jumlah petani kecil nya 
lebih tinggi dibanding daerah lain, dapat memanfaatkan 
informasi ini untuk memutuskan rencana pembelian 
mereka. Bagi pemerintah, data terkait jumlah petani kecil 
di suatu daerah bermanfaat dalam perencanaan program-
program pemerintah yang ditujukan bagi petani kecil.
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C. Metodologi dan Data

Indikator diukur dengan total luas yang dikelola petani 
kecil dibandingkan dengan total area perkebunan di 
kabupaten i, sholderi (%), dapat dijabarkan sebagai:

Persamaan 14 : sholderi (%) =
sh.areai x 100%

plantationi

Dimana,

sh.areai : total luas perkebunan yang dikelola petani 
kecil di kabupaten i (hektar).

plantationi  : total luas perkebunan di kabupaten i (hektar).

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Statistik Perkebunan Indonesia, statistik tahunan 
yang terdiri dari total luas lahan petani kecil serta pro-
dusen lain termasuk perusahaan. Laporan statistik 
dapat diunduh dari domain publik Direktorat Jender-
al Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementerian 
Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan » Buku 
Publikasi Statistik 2018 – 2020). Pada Maret 2020, 
dataset terbaru yang tersedia di tingkat kabupaten 
adalah dari tahun 2017.

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 

2.1.12. Indikator 12 :
Pendaftaran petani kecil
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mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa 
keuangan.

B. Manfaat 

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja 
pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi petani kecil 
untuk mengambil bagian dalam rantai pasok berkelanjutan. 
Salah satu dari banyak cara mengukur hal ini adalah melihat 
tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengeluarkan 
Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi petani yang 
mengolah lahan mereka. Indikator ini digunakan untuk 
memantau jumlah petani swadaya yang sudah terdaftar 
dan terverifikasi melalui STDB. STDB memastikan data 
petani terekam secara konsisten baik di pusat maupun di 
daerah. Dengan terdaftarnya petani swadaya dalam STDB, 
dapat membuka jalan bagi petani salah satunya untuk 
mengikuti sertifikasi keberlanjutan serta mendapat akses 
terhadap berbagai program bantuan pemerintah lainnya.

Indikator ini juga dapat digunakan sebagai proksi untuk 
melihat sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan penyelesaian pendaftaran STDB sebagai 
langkah awal dalam mendukung petani untuk tercatat dan 
terlibat secara formal di dalam sektor perkebunan. Makin 
tinggi jumlah petani yang telah terdaftar melalui STDB 
makin tinggi pula kemungkinan praktik pertanian yang 
berkelanjutan dapat dipantau dan diregulasi secara baik. 
Keterlacakan (traceability), misalnya juga akan lebih mudah 
dilakukan bila STDB telah dilakukan secara menyeluruh di 
suatu kabupaten.

C. Metodologi dan Data

Indikator 12 adalah indikator keluaran yang dapat 
diperkirakan dengan persentase dari jumlah petani kecil 
yang memiliki STDB dibandingkan dengan total jumlah 
petani kecil di kabupaten. i, stdb.ratioi (%), yang dijabarkan 
dengan:
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Persamaan 15 : stdb.ratioi(%) =
sh.stdbi x 100%

shi

sh.stdbi : total jumlah petani kecil yang memiliki STDB di 
kabupaten i (count).

shi : total jumlah petani kecil di kabupaten i (count).

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Data jumlah petani kecil di kabupaten, dapat diper-
oleh daripublikasi Statistik Perkebunan Indonesia (li-
hat indikator 11). 

2. Data jumlah petani kecil yang memiliki STDB juga 
nantinya dapat dikumpulkan dari platform elektron-
ik STDB yang sedang dikembangkan oleh Direktorat 
Jenderal Perkebunan.

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa 
keuangan.

2.1.13. Indikator 13 :
Produktivitas petani kecil
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B. Manfaat 

Indikator ini membantu menerjemahkan prinsip inklusif 
sebagai salah satu prinsip penting dalam Terpercaya. 
Dengan mengetahui jumlah dan produktivitas petani kecil, 
indikator ini dapat membantu pemerintah dan pasar untuk 
memahami jumlah, produktivitas serta kontribusi petani 
kecil dalam sektor perkebunan serta kontribusi pemasukan 
mereka di tingkat kabupaten. Dengan terpantaunya 
tingkat produktivitas petani kecil di kabupaten, pemerintah 
dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk 
mengevaluasi dan merencanakan program yang tepat 
untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Diharapkan 
dengan produktivitas petani kecil yang makin tinggi akan 
menghasilkan pendapatan lebih tinggi dan pada akhirnya 
dapat mengurangi tekanan ekspansi ke hutan.

Indikator ini bertujuan untuk mengamati produktivitas 
petani kecil, khususnya kelapa sawit di kabupaten. Indikator 
ini merupakan indikator keluaran terkait dukungan yang 
diberikan pemerintah daerah kepada petani kecil untuk 
mencapai keberlanjutan.

C. Metodologi dan Data

Indikator dapat diukur dengan hasil (produksi) 
perkebunan petani kecil dibagi dengan total luas 
perkebunan yang dikelola petani kecil, adalah sh.prodi (kg/
hektar). sh.prodi dijabarkan dengan:

Persamaan 16 : sh.prodi(%) =
sh.yieldi

sh.areai

Dimana,

sh.yieldi  : total produksi perkebunan kelapa sawit petani 
kecil di kabupaten i (kg).

sh.areai  : total luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola 
petani kecil di kabupaten i (hektar).

Sumber data untuk analisis serupa dengan indikator 11 
dan 12.
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A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa 
keuangan.

B. Manfaat 

Indikatornya bertujuan untuk mengamati keberadaan 
asosiasi petani kecil, khususnya kelapa sawit di tingkat 
Kabupaten. Asosiasi merupakan salah satu prasyarat 
penting untuk meningkatkan kapasitas petani kecil 
sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam rantai 
pasok berkelanjutan. Hal ini karena fungsi asosiasi bukan 
hanya sebagai wahana belajar namun juga memastikan 
merupakan prasyarat bagi petani untuk mendapatkan 
berbagai bantuan yang diberikan pemerintah serta 
meningkatkan posisi tawar mereka terhadap pembeli. 
Akses seperti pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat 
misalnya, disalurkan melalui Gapoktan. Dengan demikian, 
maka semakin tinggi jumlah petani yang sudah tergabung 
dalam suatu asosiasi/kelompok petani, semakin tinggi 
kesempatan mereka mendapat manfaat dalam rantai pasok 
berkelanjutan antara lain melalui mekanisme sertifikasi.

2.1.14. Indikator 14 :
Jumlah asosiasi/kelompok petani 
kecil
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C. Metodologi dan Data

Indikator diukur dengan total jumlah asosiasi petani/
kelompok/organisasi untuk setiap 1.000 petani kecil, plant.
FGi (count), yang dapat dijabarkan dengan:

Persamaan 17 : plant.FGi =
plant.Gi x 1000 petani
plant.Fi

Dimana,

plant.Gi  : jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar 
di kabupaten i (count).

plant.Fi  : jumlah petani kecil di kabupaten i (count).

Data yang diperlukan untuk analisis adalah,

1. Jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar di 
setiap kabupaten. Data dapat dikumpulkan dari por-
tal online terpadu Simluhtan milik Direktoral Jender-
al Perkebunan, Kementerian Pertanian. 

2. Jumlah petani kecil khususnya kelapa sawit di seti-
ap kabupaten dikumpulkan dari publikasi Statistik 
Perkebunan Indonesia (Lihat indicator 11).  Atau, data 
dapat dikumpulkan dari hasil Sensus Antar Pertanian 
(SUTAS) terlepas dari tipe komoditas.

2.1.15. Indikator 15 : 
Bantuan untuk petani kecil

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
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mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa 
keuangan.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa tinggi 
komitmen pemerintah di tingkat yurisdiksi terkait dengan 
prinsip inklusivitas bagi petani kecil. Indikator ini bertujuan 
untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam 
menyediakan bantuan bagi petani, yang salah satunya 
melalui penyediaan penyuluh di setiap kabupaten. Bantuan 
terhadap petani menunjukan dukungan pemerintah 
untuk mewujudkan keberhasilan petani dalam mencapai 
produktivitas lahan serta penghasilan yang tinggi. Naiknya 
tingkat produktivitas lahan diharapkan pula dapat 
mengurangi tekanan terhadap kebutuhan lahan dari hutan.

C. Metodologi dan Data

Indikator ini adalah indikator proses yang terkait erat 
dengan Indikator 13. Salah satu proksi yang dapat dinilai 
untuk bantuan pemerintah bagi petani kecil adalah 
dengan memantau rasio tenaga penyuluh yang disediakan 
pemerintah terhadap jumlah petani kecil di tingkat 
yurisdiksi. Karena itu indikator ini dapat diukur dengan 
jumlah penyuluh untuk setiap 1.000 petani kecil, rext.agenti 

(count), yang dapat dijabarkan dengan:

Persamaan 18 :rext.agenti =
ext.agenti x 1000 petani
plant.Fi

Dimana,

ext.agenti : jumlah kelompok tani perkebunan yang 
terdaftar di kabupaten i (count).

plant.Fi : jumlah petani kecil di kabupaten i (count).
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Data yang diperlukan untuk analisis adalah:

1. Jumlah petani kecil khususnya kelapa sawit di setiap 
kabupaten. (Lihat Indikator 14 poin 2)

2.  Jumlah penyuluh di setiap kabupaten. Data dapat 
dikumpulkan dari portal online terpadu Simluhtan 
milik Direktoral Jenderal Perkebunan, Kementerian 
Pertanian.

2.1.16. Indikator 16 : 
Perkebunan Bersertifikat 
Berkelanjutan (khususnya minyak 
kelapa sawit)

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa 
keuangan.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk memantau proporsi 
lahan perkebunan yang sudah tersertifikasi keberlanjutan 
baik melalui ISPO dan/atau RSPO di dalam satu yurisdiksi. 
Lahan perkebunan yang tersertifikasi memastikan segala 
aktivitas dan hasil produksi dilakukan dengan cara-cara 
yang lestari termasuk dengan tidak merusak hutan dan 
tidak mengabaikan hak sosial. Informasi ini menjadi tolok 
ukur sejauh mana komoditas perkebunan yang dihasilkan 
di suatu daerah sudah terjamin pemenuhan standar 
keberlanjutannya. Makin tinggi jumlah perkebunan 
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yang telah tersertifikasi makin tinggi nilai keberlanjutan 
yurisdiksinya.

C. Metodologi dan Data

Indikator diukur dengan mengambil rasio (%) antara total 
luas perkebunan kelapa sawit tersertifikasi keberlanjutan 
dibandingkan dengan total luas perkebunan kelapa sawit 
di kabupaten i, SCi yang dijabarkan dengan:

Persamaan 19 : SCi (%) =
ISRSPO.areai x 100 %

OP.Plantationi

Dimana,

ISRSPO.areai  : area perkebunan kelapa sawit 
bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di 
kabupaten i (hektar).

OP.Plantationi : total luas perkebunan kelapa sawit di 
kabupaten i (hektar).

Data yang diperlukan untuk analisis adalah:

1.  Total area yang tersertifikasi RSPO dan ISPO di dalam 
kabupaten, ISRSPO.areai. Data dapat dikumpulkan 
dari domain publik situs web RSPO dan ISPO.

2.  Total luas perkebunan kelapa sawit, OP.Plantationi, 
dapat dikumpulkan dari laporan tahunan Statistik 
Kelapa Sawit yang diterbitkan Direktorat Jenderal 
Perkebunan, Kementerian Pertanian. Laporan 
ini dapat diunduh dari domain publik situs web 
Kementerian Pertanian.

Untuk komoditas selain sawit, jenis sertifikasi yang diacu 
dapat disesuaikan sesuai dengan berbagai mekanisme 
sertifikasi berkelanjutan, misal yang dikeluarkan oleh 
Rainforest Alliance, Fair Trade International, UTZ, dll.
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2.1.17. Indikator 17 : 
Tingkat Kemiskinan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk 
dimanapun 

Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan 
ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan 
kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

TPB 10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara 
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan 
mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk 
yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang 
lebih tinggi dari rata-rata nasional.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari 
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar di suatu 
yurisdiksi. Indikator keluaran ini dapat mengukur kinerja 
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan TPB 1 dan TPB 
10. Indikator ini setidaknya dapat dimanfaatkan untuk dua 
hal:

1. Menunjukkan korelasi antara tingkat kesejahteraan 
sosial masyarakat dengan adanya industri berbasis 
lahan sebagai mata pencaharian dominan;

2. Menjadi salah satu indikasi daerah yang perlu 
mendapat perhatian baik oleh pemerintah 
maupun pasar, terutama dalam upaya mencapai 
standar pengelolaan perkebunan berkelanjutan di 
yurisdiksinya. 

Pembeli produk perkebunan yang secara khusus ingin 
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membeli dari daerah dimana tingkat kemiskinan masih 
tinggi, dapat pula memanfaatkan informasi ini untuk 
memutuskan daerah tujuan pembelian.

C. Metodologi dan Data

Indikator 17 diukur dengan persentase dari jumlah total 
orang yang hidup di bawah garis kemiskinan kabupaten 
i terhadap total populasi di dalam kabupaten tersebut, 
Povertyi  yang dijabarkan dengan:

Persamaan 20 : Povertyi  =
Poor.Peoplei x 100 %
Populationi

Dimana,

Poor.Peoplei  : jumlah orang yang hidup di bawah garis 
kemiskinan di kabupaten i.

Populationi : total populasi di kabupaten i (orang).

Untuk analisis, data yang diperlukan adalah:

1. Publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang 
orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 
data populasi untuk setiap kabupaten di Indonesia.

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan 
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Target 16.6 Mengembangkan  embaga yang efektif, 
akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

2.1.18. Indikator 18 :
Proporsi anggaran kabupaten yang 
dialokasikan untuk keberlanjutan
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B. Manfaat 

Indikator ini bertujuan untuk menilai komitmen 
pemerintah kabupaten dalam mengaktualisasikan 
berbagai kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup. Ketersediaan APBD penting untuk 
mendukung program-program yang berorientasi pada 
keberlanjutan. Indikator ini memantau proporsi APBD 
total yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup 
sehingga dapat menjadi salah satu acuan pengukuran 
dari keberhasilan program-program keberlanjutan yang 
dilakukan suatu daerah.

C. Metodologi dan Data

Proksi yang akan digunakan adalah anggaran yang 
dialokasikan secara khusus untuk Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) kabupaten. Sasaran pembangunan di bawah 
tanggung jawab DLH di tingkat kabupaten dapat dilihat 
pada Tabel 1. Oleh karena itu, Indikator 19 sebagai indikator 
keluaran terkait erat dengan pencapaian banyak indikator 
keluaran terkait lingkungan dan beberapa indikator sosial 
seperti Indikator 9.
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Tabel 1. Target Pembangunan di bawah Tanggung Jawab 
DLH Kabupaten

No. Target Lingkungan Hidup

1. Penyusunan RPPLH
2. RPPLH diarusutamakan dan diintegrasikan ke 

dalam RPJMD
3. Penerapan KLHS untuk Kegiatan/Rencana/Program 

(K/R/P) di tingkat provinsi
4. Pengukuran Kualitas Air
5. Pengukuran Kualitas Udara
6. Pengukuran Kualitas Tutupan Lahan
7. Kepatuhan terhadap izin lingkungan
8. Pengembangan kapasitas petugas Pengawas 

Lingkungan Dinas LH
9. Fasilitasi bantuan pengakuan MHA
10. Verifikasi kearifan lokal atau hak pengetahuan 

tradisional
11. Penetapan hak-hak MHA
12. Fasilitasi peningkatan kapasitas untuk MHA
13. Akomodasi terhadap penyediaan fasilitas MHA
14. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 

masyarakat
15. Penerapan acara penghargaan lingkungan
16. Pengaduan daerah atau masyarakat terkait dengan 

izin lingkungan
17. Penanganan limbah
18. Persentase pengurangan limbah dengan 3R
19. Persentase cakupan layanan
20. Persentase cakupan layanan volume sampah
21. Operasi TPA/TPST/SPA
22. Persentase izin pengelolaan limbah untuk sektor 

swasta
23. Persentase pengelolaan limbah pribadi yang 

mematuhi Undang-Undang/peraturan
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Pengukuran indikator ini adalah persentase anggaran 
yang dialokasikan untuk DLH dibagi dengan total anggaran 
kabupaten yang tercantum dalam APBD setiap tahun, 
bratio.DLHi (%), yang dijabarkan dengan:

Persamaan 21 : bratio.DLHi  =
budget.DLHi x 100 %

APBDi

Dimana,

budget.DLHi  : jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 
kantor dinas lingkungan (rupiah).

APBDi : jumlah total pengeluaran atau anggaran 
kabupaten i (rupiah).

Data yang diperlukan untuk analisis adalah:

1. Anggaran dan pengeluaran daerah untuk mas-
ing-masing kabupaten. Data ini dapat dikumpulkan 
dari publikasi laporan cakupan dan realisasi APBD 
pada website Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, Kementerian Keuangan.

2.1.19. Indikator 19 : 
Akses informasi publik

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan 
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.6 Mengembangkan  embaga yang efektif, 
akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
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B. Manfaat 

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja 
pemerintah kabupaten dalam memastikan tata kelola 
pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah akses 
publik atas informasi. Akses publik atas informasi adalah 
salah satu instrument penting yang mengaktualisasikan 
konsep akuntabilitas dari sebuah unit pemerintahan serta 
memastikan masyarakat memiliki informasi dasar terkait 
hajat hidupnya. Sebagai contoh, dengan adanya jaminan 
akses publik atas informasi perizinan perkebunan, maka 
masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan kewajiban 
perusahaan perkebunan diwilayahnya, termasuk kewajiban 
terkait pengelolaan lingkungan, kewajiban terkait plasma, 
dan lain lain. 

C. Metodologi dan Data

Karena saat ini KIP hanya wajib ada di tingkat provinsi, 
maka setelah berkonsultasi dengan berbagai pemangku 
kepentingan di tingkat nasional dan lokal, diputuskan untuk 
menggunakan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) baik untuk instansi tingkat kabupaten 
yang mengatur sektor perkebunan/pertanian atau untuk 
seluruh pemerintah kabupaten sebagai proksi dari indikator 
ini. Secara khusus, adanya peraturan pemerintah (Perda) 
atau Surat Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati) menunjuk 
PPID di instansi yang bertugas mengatur sektor pertanian 
atau untuk seluruh pemerintah kabupaten dapat menjadi 
proksi yang cukup untuk indikator ini.

Indikator dijabarkan sebagai variabel biner, PIAi, atau 
digambarkan sebagai:

Persamaan 22 : PIAi ∈ {0,1}

Dimana,

PIAi sama dengan 1 jika terdapat Perda/SK Bupati 
Pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten i, dan 0 jika 
tidak.  Perda/SK Bupati kemungkinan tersedia di situs resmi 
pemerintah kabupaten. Namun, beberapa kabupaten 
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belum mempublikasikannya secara online. Oleh karena itu, 
perlu adanya konfirmasi keberadaan PPID secara manual. Di 
tingkat nasional, sumber informasi mengenai keberadaan 
PPID dikumpulkan pula oleh PPID Kementerian Dalam 
Negeri yang kemudian dapat diakses melalui Komisi 
Informasi Pusat.

Sebagai opsi, ke depannya, dapat pula dimintakan 
kepada Komisi Informasi Pusat untuk menilai kinerja 
pemerintah tingkat kabupaten di dalam menjamin akses 
informasi publik dengan metode yang selama ini telah 
dilaksanakan untuk menilai kinerja pemerintah tingkat 
provinsi.

2.1.20. Indikator 20 : 
Partisipasi multi-pemangku 
kepentingan dalam perencanaan 
kabupaten

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan 
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang 
responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap 
tingkatan.

B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana 
komitmen pemerintah daerah di dalam mengaktualisasikan 
kewajiban untuk melibatkan masyarakat di dalam proses 
perencanaan di yurisdiksinya. Partisipasi merupakan 
salah satu pilar kerangka pengaman penting di dalam 
pembangunan berkelanjutan melalui jaminan bahwa 
pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah telah 
didasarkan atas aspirasi dari masyarakat di wilayah tersebut. 
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Melalui aktualisasi kerangka pengaman ini diharapkan arah 
pembangunan di suatu wilayah, termasuk perkebunan 
telah mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat 
di wilayah tersebut. 

C. Metodologi dan Data

Peraturan perundang-undangan tingkat nasional, 
seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 memiliki kewajiban yang jelas tentang bagaimana 
partisipasi publik diperlakukan sebagai salah satu 
persyaratan hukum tentang pembangunan RPJMD dan 
RKPD. Namun, kualitas proses partisipasi publik belum 
diukur. Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk 
mengukur indikator ini adalah dengan mengidentifikasi 
keberadaan SOP untuk partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan jangka 
menengah dan tahunan sebagai turunan dari pelaksanaan 
kewajiban dimaksud. 

Indikator diukur dalam bentuk variabel biner, MSPi, yang 
dijabarkan sebagai:

Persamaan 23 : MSPi ∈ {0,1}

Dimana,

MSPi sama dengan 1 jika terdapat SOP untuk partisipasi 
masyarakat dalam rencana pembangunan tata ruang 
tahunan dan jangka menengah di kabupaten i, dan 0 
sebaliknya. Data yang diperlukan untuk analisis adalah 
daftar SOP terkait di setiap kabupaten. Sayangnya, data 
ini tidak tersedia di tingkat pusat. Berdasarkan uji coba di 
kabupaten percontohan diketahui bahwa daerah tidak 
memiliki SOP dimaksud.

Opsi lain untuk yang dapat dipertimbangkan untuk 
mengumpulkan data dari pemerintah kabupaten adalah: 

•	 Pemerintah daerah diminta untuk menyerahkan Ber-
ita Acara Kesepakatan yang dihasilkan selama proses 
pengembangan RPJMD dan RKPD sebagaimana di-
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wajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No-
mor 86 Tahun 2017 kepada platform Terpercaya yang 
dikelola oleh Bappenas (sebagai bagian dari evaluasi). 
Catatan ini akan merinci mereka yang ikut serta dan 
menyepakati rancangan RPJMD/RKPD.

2.1.21. Indikator 21 : 
Mekanisme pengaduan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan 
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi 
dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan 
peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum 
di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses 
yang sama terhadap keadilan bagi semua.

B. Manfaat 

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja 
pemerintah dalam menangani aduan sebagai salah satu 
pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. 
Mekanisme pengaduan merupakan mekanisme penting 
yang menjembatani antara aturan dengan implementasi di 
lapangan sehingga keberadaannya menjadi penting bagi 
inidkator-indikator yang lain juga di dalam memastikan 
kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan 
peraturan dan kebijakan seputar produksi komoditas 
perkebunan berkelanjutan pada yurisdiksinya. 
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C. Metodologi dan Data

Komitmen ini akan dinilai dari keberadaan SOP 
pengaduan pada tingkat kabupaten. Dengan SOP ini 
diharapkan terdapat tata cara teknis yang memandu 
pelaksana pada tingkat kabupaten menangani pengaduan 
termasuk yang terkait dengan indikator Terpercaya. 

Pengukuran indikator dapat dijabarkan sebagai, 
Complaint.Mechanishmi (score): 

Persamaan 24 : Complaint.Mechanishmi =100 x  (∑C
c=1 wc x Ic)

Dimana,

Persamaan 25 : Ic ∈ {0,1}

Di mana,

wc menunjukkan bobot untuk masing-masing Indeks 
komponen yang tertera untuk mekanisme pengaduan dan 
nilainya 0<wc<1; c ∈ C yang merupakan rangkaian komponen 
yang terdaftar untuk evaluasi mekanisme pengaduan; I_c 
adalah variabel indeks biner yang menunjukkan keberadaan 
komponen untuk mekanisme pengaduan, 1 menunjukkan 
“baik” atau “tersedia”, dan 0 jika sebaliknya. Untuk analisis 
ini, data yang akan digunakan adalah daftar SOP terkait 
penanganan pengaduan di setiap kabupaten.

Saat ini, informasi tentang keberadaan dan kualitas SOP 
tentang mekanisme pengaduan untuk tingkat kabupaten 
saat ini masih belum tersedia di tingkat nasional. Beberapa 
opsi yang dapat digunakan untuk menilai indikator ini 
adalah:

•	 Deklarasi dan penyampaian dokumen oleh 
Pemerintah Daerah bila memiliki SOP penanganan 
pengaduan.

•	 Pemerintah kabupaten diminta untuk menghasilkan 
laporan triwulanan/semi-tahunan tentang keluhan/
pengaduan terkait perkebunan/pertanian yang 
telah diajukan, termasuk statusnya. Laporan ini juga 
harus mencakup prosedur yang digunakan untuk 
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menangani keluhan tersebut.

Tantangan bagi kedua opsi tersebut adalah 
mengumpulkan data dari seluruh kabupaten secara 
nasional secara rutin. Sebagai alternatif, Komisi Ombudsman 
menyampaikan adanya rencana untuk melakukan 
evaluasi rutin terhadap kualitas mekanisme penanganan 
pengaduan di seluruh unit pemerintahan baik di tingkat 
nasional maupun daerah, termasuk kabupaten. Ketika 
dilakukan di masa depan, evaluasi ini dapat digunakan 
sebagai proksi untuk indikator ini.

2.1.22. Indikator 22 : 
Perencanaan penggunaan lahan 
berkelanjutan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Indonesia (TPB)

TPB 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan

Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara 
substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi 
dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan 
yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber 
daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, 
ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan 
mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana 
di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan 
lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan 
dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional 
dan daerah.
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B. Manfaat 

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana 
pemerintah daerah di suatu yurisdiksi telah mengupayakan 
perencanaan pembangunan wilayahnya secara inklusif dan 
berkelanjutan. Untuk itu indikator ini menilai kepatuhan 
pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-
Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan 
tiap daerah untuk melakukan penyusunan dokumen 
terkait lingkungan hidup seperti DDDTLH, KLHS, dan 
RPPLH. Ketiganya merupakan langkah mendasar dalam 
perencanaan pengelolaan sumber daya alam serta 
menjadi indikator instrumen pengendalian lingkungan 
hidup di daerah. Karenanya, keberadaan dokumen ini 
menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan 
pembangunan untuk pengarusutamaan pembangunan 
berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam PP 
No.2 Tahun 2015 tentang RPJM. KLHS pada umumnya telah 
dilaksanakan sebagai syarat bagi penyusunan RTRW dan 
RPJMD, karenanya indikator ini  melihat komitmen lebih 
kuat dengan menilai ketersediaan dokumen DDDTLH 
atau RPPLH di daerah. Kedua dokumen yang sebetulnya 
wajib, namun saat ini belum dipraktekkan secara luas, 
dapat menjadi proksi untuk menunjukkan komitmen yang 
lebih kuat dari pemerintah pada suatu yurisdiksi dalam 
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang 
berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

C. Metodologi dan Data

Indikator adalah variabel biner, SLUPi : 

Persamaan 26 : SLUPi ∈ {0,1}

SLUPi  sama dengan 1 jika terdapat dokumen DDDTLH 
dan RPPLH di kabupaten i, dan 0 jika sebaliknya. Berdasarkan 
model pengawasan berjenjang dalam konsep desentralisasi, 
maka dokumen RPPLH atau DDDTLH seyogyanya dapat 
diakses melalui KLHK sementara untuk tingkat kabupaten 
melalui pemerintah provinsi masing-masing.
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Situasi yang ideal adalah untuk menganalisis apakah 
analisis lingkungan telah diintegrasikan ke dalam RPJMD 
dan RTRW. Meski demikian, akan sulit untuk mengumpulkan 
dan menganalisa data ini untuk setiap kabupaten. KLHK 
saat ini sedang mengembangkan platform daring (online) 
untuk melakukan analisis online. Ketika sistem berkembang 
dengan baik, sistem tersebut dapat digunakan sebagai 
sumber data. 

Indikator-indikator Terpercaya dipilih berdasarkan 
ketersediaan basis data nasional. Akan tetapi, beberapa 
indikator yang berdasarkan proses ujicoba ternyata 
tidak tersedia basis data nya pada tingkat nasional, saat 
ini tetap diusulkan. Tujuannya agar pemerintah dapat 
mempertimbangkan untuk mengumpulkan informasi 
yang diperlukan pasar.

Bagian ini mencantumkan sumber-sumber data yang 
tersedia bagi publik dan dapat diakses untuk pengumpulan 
data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis 
indikator-indikator yang dibahas dalam bagian 2.1. Tabel 2 
menggambarkan keberadaan basis data nasional untuk 
Indikator-indikator Terpercaya. Jika tidak terdapat basis 
data nasional, disediakan opsi-opsi pengumpulan data.

2.2. Pengumpulan Data

2.2.  Opsi-opsi Pengumpulan Data
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Tabel 2. Ringkasan Singkat Pengumpulan Data untuk 
Indikator Terpercaya

No. Indikator Data yang 
Diperlukan

Basis Data 
Nasional Deskripsi

1. Perlindungan 
untuk hutan 
tetap

Peta PIPPIB Tersedia Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs webGIS 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

RTRW Tersedia Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs Gistaru, 
Kementerian ATR/
BPN (https://gistaru.
atrbpn.go.id/
rtronline/)

Kawasan
Hutan

Tersedia Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs webGIS 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

2. Perlindungan 
untuk area yang 
penting untuk 
layanan ekologi

Peta PIPPIB (lihat 
indikator 1)

(lihat indikator 1)

RTRW (lihat 
indikator 1)

(lihat indikator 1)

Peta 
Kawasan 
Ekosistem 
Esensial

Tidak 
Tersedia

3. Pencegahan 
kebakaran

Peta 
Kebakaran 
Hutan dan 
Lahan

Tersedia Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs webGIS 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

4. Perlindungan 
untuk lahan 
gambut

Peta PIPPIB (lihat 
indikator 1)

(lihat indikator 1)

RTRW (lihat 
indikator 1)

(lihat indikator 1)

Peta 
Kesatuan 
Hidrologis 
Gambut/
KHG

Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs webGIS 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

5 Mitigasi 
Perubahan Iklim

FREL 
Kabupaten

Tidak 
tersedia

Perlu disusun 
secara khusus 
berdasarkan 
konsultasi dengan 
KLHK
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No. Indikator Data yang 
Diperlukan

Basis Data 
Nasional Deskripsi

5 Mitigasi 
Perubahan Iklim

Tingkat 
Deforestasi 
Per 
Kabupaten

Tidak 
tersedia

Tingkat deforestasi 
per kabupaten 
dapat dianalisis dari 
data tutupan lahan 
KLHK.

Peta 
Tutupan 
Hutan

Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs webGIS 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

6. Pengelolaan 
hutan 
produksi yang 
berkelanjutan

Peta Konsesi 
Hutan

Tersedia Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs webGIS 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Sertifikat 
FSC

Tidak 
Tersedia

Sertifikat 
PHPL

Tersedia Dapat diakses 
publik: secara 
online di situs web 
Direktoral Jenderal 
Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari, 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

7. Pengendalian 
Pencemaran Air 
dan Udara

Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 
Tingkat 
Kabupaten

Tidak 
tersedia

8. Padiatapa/FPIC 
dalam proses 
pengajuan izin 
perkebunan

SOP 
PADIATAPA

Tidak 
tersedia

9. Pengakuan 
terhadap Tanah 
Adat/Ulayat

Peta Hutan 
Adat

Tersedia Dapat diakses 
publik: secara 
online di 
situs webGIS 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

10. Resolusi konflik Jumlah 
Konflik

Tersedia Permohonan 
data dapat 
diajukan kepada 
Direktorat Jenderal 
Perkebunan, 
Kementerian 
Pertanian.
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No. Indikator Data yang 
Diperlukan

Basis Data 
Nasional Deskripsi

11. Bagian untuk 
Petani Kecil

1. Statistik 
Tanaman 
Perkebunan 
untuk 
Perkebunan 
Kelapa Sawit

Tersedia Dapat diakses 
publik: laporan 
online (PDF)yang 
dapat diunduh 
dari situs web 
Kementerian 
Pertanian 
(Kementerian 
Pertanian 
Direktorat Jenderal 
Perkebunan » Buku 
Publikasi Statistik 
2018 – 2020)

12. Pendaftaran 
Petani Kecil

1. Statistik 
Tanaman 
Perkebunan 
untuk 
Perkebunan 
Kelapa Sawit

(lihat 
indikator 11)

(lihat indikator 11)

2. Data STDB Tersedia Permohonan 
data dapat 
diajukan kepada 
Direktorat Jenderal 
Perkebunan, 
Kementerian 
Pertanian

13. Produktivitas 
petani kecil

1. Statistik 
Tanaman 
Perkebunan 
untuk 
Perkebunan 
Kelapa Sawit

(lihat 
indikator 11)

(lihat indikator 11)

2. Statistik 
Kelapa Sawit

(lihat 
indikator 11)

(lihat indikator 11)

14. Jumlah Asosiasi 
atau Kelompok 
Petani Kecil

1. Koperasi 
atau 
kelompok 
atau asosiasi 
petani yang 
terdaftar

Tersedia Tersedia di 
database online 
Simluhtan milik 
Kementrian 
Pertanian 

2. Statistik 
Tanaman 
Perkebunan 
untuk 
Perkebunan 
Kelapa Sawit

(lihat 
indikator 11)

(lihat indikator 11)

3. Hasil 
Sensus 
Pertanian 
Antar Survei 

Tersedia Dapat diakses 
publik: laporan 
dapat diunduh dari 
website BPS

15 Dukungan 
Untuk Petani 
Kecil

1. Statistik 
Tanaman 
Perkebunan 
untuk 
Perkebunan 
Kelapa Sawit

(lihat 
indikator 11)

(lihat indikator 11)
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No. Indikator Data yang 
Diperlukan

Basis Data 
Nasional Deskripsi

15 Dukungan 
Untuk Petani 
Kecil

2. Hasil 
Sensus 
Pertanian 
Antar Survei

(lihat 
indikator 14)

(lihat indikator 14)

3. Jumlah 
penyuluh

Tersedia Tersedia di 
database online 
Simluhtan milik 
Kementrian 
Pertanian

16. Perkebunan 
Bersertifikat 
Berkelanjutan 
(Minyak Sawit 
Khususnya)

1. Petani 
kecil 
bersertifi-
kasi RSPO

Tersedia Dapat diakses 
publik: online 
melalui situs web 
RSPO 

2. Konsesi 
kelapa sawit 
(termasuk 
milik petani 
kecil) 
tersertifikasi 
ISPO

Tersedia Permohonan data 
dapat diajukan 
kepada sekretariat 
ISPO

3. Statistik 
Kelapa Sawit

(lihat 
indikator 11)

(lihat indikator 11)

17. Tingkat 
Kemiskinan

1. Orang 
yang hidup 
di bawah 
garis 
kemiskinan

Tersedia Setiap tahun, 
BPS menerbitkan 
jumlah orang yang 
hidup di bawah 
garis kemiskinan di 
setiap kabupaten 
di Indonesia dan 
dapat diakses 
secara publik.

2. Populasi Tersedia Setiap tahun, BPS 
mempublikasikan 
jumlah populasi di 
setiap kabupaten 
di Indonesia dan 
dapat diakses 
secara publik.

18. Proporsi 
anggaran 
kabupaten yang 
dialokasikan 
untuk 
keberlanjutan

1. APBD 
Tingkat 
Kabupaten

Tersedia Dapat diakses 
public dari website 
Direktorat Jenderal 
Perimbangan 
Keuangan, 
Kementerian 
Keuangan 
(http://www.
djpk.kemenkeu.
go.id/?p=5412)

19. Akses informasi 
publik

Perda/
SK Bupati 
Peng-
angkatan 
PPID

Tersedia Dapat diakses 
kepada Kementrian 
Dalam Negeri 
melalui pengajuan 
dari Komisi 
Informasi Pusat
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No. Indikator Data yang 
Diperlukan

Basis Data 
Nasional Deskripsi

20. Partisipasi multi-
pemangku 
kepentingan 
dalam 
perencanaan 
kabupaten

Daftar SOP 
Terkait 
Dengan 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam 
Perencana-
an Tata 
Ruang Dan 
Rencana 
Pembangu-
nan Jangka 
Menengah 
Dan 
Tahunan

Tidak 
tersedia

21. Mekanisme 
Pengaduan

SOP Terkait 
Mekanisme 
Pengaduan 
Dari 
Masyarakat

Tidak 
tersedia

22. Perencanaan 
penggunaan 
lahan 
berkelanjutan

1. Daftar 
DDDTLH 
Dan RPPLH 
Untuk 
Semua 
Tingkat 
Administrasi

Tersedia 
dengan 
catatan

Pemerintah pusat 
memelihara basis 
data laporan 
DDDTLH di tingkat 
provinsi, sementara 
laporan DDDTLH di 
tingkat kabupaten 
disimpan oleh 
pemerintah 
provinsi. Semua 
laporan RPPPLH 
dikelola oleh KLHK.

Catatan: KLHK 
saat ini sedang 
mengembangkan 
platform online 
untuk melakukan 
analisis online. 
Ketika sistem 
berkembang 
dengan baik, sistem 
tersebut dapat 
digunakan sebagai 
sumber data.
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