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Jakarta, 17 September 2015 

 

Nomor  :   329/CII/TRS-SLP-SB/09/2015 

Perihal  :  Tanggapan Surat   

Lampiran :   

 

    

Kepada Yth, 

 

Batang Pungkut Green Conservation 

 

Di  

Tempat 

 

 

Dengan hormat, 

 

Bersama ini kami sampaikan terima kasih atas pemberitaaan tentang CI Indonesia yang 

dimuat Lembaga Batangpungkut Green Conservation di Harian Lintas Madina pada tanggal 3 

Juli 2015. Pemberitaan ini menunjukkan perhatian Batang Pungkut Green Conservation pada 

konservasi alam di Indonesia, dan terkhusus di wilayah Madailing Natal.  

 

Sehubungan dengan itu, berikut ini kami sampaikan tambahan informasi dan beberapa 

klarifikasi untuk lebih menjelaskan kemajuan pelaksanaan program SLP yang dilaksanakan 

oleh CI Indonesia sampai saat ini.   

 

1. SLP beroperasi setelah adanya Cooperative Agreement (CA) antara CI Indonesia dengan 

pihak USA pada tanggal 21 Jan 2011, sedangkan MoU dengan Kab. Madina baru 

dilakukan pada tanggal 11 Juli 2012. Dengan demikian maka konteks yang benar adalah 

CI Indonesia menawarkan asistensi dibidang konservasi kepada Kabupaten Mandailing 

Natal berdasarkan CA antara CI Indonesia dengan USA. Bukan kondisi sebaliknya bahwa 

CI Indonesia meminta bantuan USA untuk isu konservasi di Mandailing Natal; 

 

2. Secara riil CI baru melaksanakan kegiatan operasional di Kabupaten Madina pada tahun 

2013 setelah adanya koordinasi yang intensif dengan Bappeda Kabupaten. Dalam waktu 

yang relatif pendek untuk ukuran program konservasi, sudah banyak hal yang dilakukan 

oleh LSP sejalan dengan 6 komponen kinerja SLP, antara lain: 

 

a. Melakukan proses konsultasi dengan sektor publik dan swasta untuk mencapai 

tujuan bersama sehubungan dengan konservasi alam.  Beberapa keluaran: 

i. Mendukung dari sisi masukan dan rekomendasi dalam proses KLHS untuk 

Kab. Madina, sebagai landasan dalam strategi pembangunan rendah emisi 

dan investasi berkelanjutan melalui SIAP; 

ii. Selama 9-12 bulan dan secara intensif melakukan pelatihan tehknis KLHS 

bersama Pemda Kab. Madina; 
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iii. Pembentukan forum multi-pihak yang akan menjadi wadah berbagi 

pengetahuan serta praktik-praktik manajemen terbaik di antara sektor 

publik dan swasta; 

iv. Studi banding bagi sejumlah delegasi sehingga mereka dapat berkontribusi 

dalam membangun kerjasama dengan para pengambil kebijakan, serta 

mereka lebih paham akan elemen kunci bentang alam yang berkelanjutan 

dan mengerti praktik-praktik manajemen yang baik; 

v. Memfasilitasi serah terima KLHS antara Kabupaten Madina dan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

b. Bersama pelaku pembangunan di Kab. Madina, SLP melakukan upaya konservasi 

dan perlindungan modal alam melalui upaya dan pendekatan pengelolaan modal 

alam atau praktik konservasi yang inovatif. Beberapa keluaran: 

i. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Madina yang 

telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 

memperoleh pendanaan untuk pelaksanaannya; 

ii. Penguatan kapasitas tehknis manajemen TN Batang Gadis dalam upaya 

meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan Taman Nasional; 

iii. Penguatan konservasi bagi kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman 

hayati yang tinggi di dalam lokasi tambang; 

iv. Pembuatan model inovatif pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (DAS), melalui Pesantren dan masyarakat akar rumput di 

Kab Madina; 

v. Pemahaman bersama para pengambil kebijakan di tingkat Propinsi dan 

Kabupaten dalam Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) untuk mendukung 

peningkatan pengelolaan lahan dan hutan/DAS di Kab. Madina; 

c. Melakukan upaya dalam mendukung pengurangan atau pencegahan emisi Gas 

Rumah Kaca di kawasan hutan. Beberapa keluaran 

i. Kerangka kerja konseptual untuk yurisdiksi proyek REDD+ yang akan 

memperkuat pengukuran konservasi dan aktivitas emisi CO2 di Kabupaten 

Madina; 

ii. Model untuk praktik-praktik manajemen terbaik di bidang pengelolaan 

kebun kelapa sawit, dengan pengurangan emisi CO2, dan pembuatan 

sebuah lokasi demonstrasi untuk amplifikasi pada skala yang lebih luas. 

d. Menggalakkan upaya mitigasi iklim pada sumber publik dan swasta sehingga 

berhasil menggalang dana bagi Kab. Madina. Beberapa keluaran: 

i. Minimal dua kemitraan berhasil dikembangkan dengan sektor swasta dan 

menggalang investasi dari sektor swasta tersebut dalam rangka mendukung 

pembangunan rendah emisi, misalnya pembuatan kawasan wisata 

lingkungan di sekitar Taman Nasional, atau komunitas/desa; 

ii. Pembangunan kemitraan publik-swasta dengan adanya kegiatan berupa 

penyediaan kompor masak (pengganti kayu bakar), dan juga kegiatan 

pelatihan dan aktivitas penjangkauan ke akar rumput. 

e. Mendampingi masyarakat akar rumput guna mendapatkan manfaat ekonomi dari 

sistem produksi berkelanjutan, pengelolaan alam, dan praktik konservasi. Beberapa 

keluaran: 
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i. Peningkatan proporsi produk pertanian di bawah peningkatan praktik 

pengelolaan, termasuk di antaranya pengenalan material atau teknologi 

penanaman baru di Kab. Madina; 

ii. Minimal enam kemitraan dengan sektor bisnis untuk mendukung pelatihan 

dalam peningkatan kapasitas (antara lain untuk komoditas karet, aren, kopi, 

dan cokelat); 

iii. Peningkatan akses ke pasar, dengan fokus pada pasar yang mendukung 

harga yang lebih tinggi terhadap kualitas produk yang tinggi - minimal 

4.700 masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari peningkatan praktik-

praktik pertanian ini. 

 

3. Memfasilitasi Pemkab Madina dalam melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS), dimana hasil KLHS yang dilakukan oleh semua SKPD terkait. Dokumen KLHS 

telah diterima dan disahkan oleh Bupati Madina pada tanggal 19 Desember 2014 untuk 

dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan RTRWK Madina; 

 

Demikian tanggapan kami, dan untuk informasi lebih lanjut Senior Program Manager kami, 

Sdr. Darianus Tarigan akan menghubungi untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu 

diklarifikasi.  

 

Terima kasih dan kiranya kita bisa lebih membangun komunikasi dan kerjasama produktif di 

masa mendatang.  

 

 

Salam, 

 
Simon Badcock 

Chief of Party SLP 

Conservation International Indonesia 

 

 
 

 


