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Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dan hutan seperti deforestasi
dan degradasi hutan merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca, dimana
kegiatan tersebut berkontribusi terhadap emisi GRK global sebesar 18%. Untuk itu, sejak
dihasilkannya Rencana Aksi Bali pada tahun 2007, dikembangkan mekanisme pengurangan
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from Deforestation and forest
Degradation, REDD).
REDD+ merupakan mekanisme internasional untuk memberikan insentif positif bagi
negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Efektivitas mekanisme REDD+ tersebut tergantung pada sejauh mana kemampuannya
menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (i) bagaimana meningkatkan kapasitas
hutan dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, (ii) bagaimana mempertahankan
stok karbon, dan (iii) bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan
degradasi hutan.
Banyak kegiatan percontohan untuk implementasi REDD+. Namun demikian lebih
diarahkan untuk kegiatan pembangunan kapasitas belum ke operasionalisasi REDD+.
Disamping itu kegiatan percontohan tersebut dijadikan sebagai pembelajaran dalam
penetapan langkah-langkah yang efektif dalam implementasi REDD+ pada periode
implementasi (setelah 2012). Secara umum implementasi REDD+ menghadapi tantangan
yaitu (i) tingkat ketergantungan sektor pertanian, pekerjaan umum, pertambangan dan
energi terhadap lahan yang tinggi dan (ii) kondisi sosial dan ekonomi lokal, nasional, dan
internasional berpengaruh pada perumusan kebijakan dan kelembagaan untuk strategi
pengurangan emisi mitigasi kehutanan.
Kelayakan implementasi REDD+ sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan
biofisik lokasi proyek. Tahapan identifikasi biaya dan manfaat dan jenis kegiatan menjadi
sangat menentukan kelayakannya terkait dengan risiko yang muncul. Sebagai contoh,
implementasi REDD+ melalui pencegahan deforestasi di Musi Banyuasin (Provinsi
Sumatera Selatan) adalah layak pada tingkat harga karbon US$ 5/ tCO2-eq. Akan tetapi
tingkat risiko yang terjadi di lokasi tersebut berdasarkan petunjuk Voluntary Carbon
Standard (VCS) adalah medium. Tingkat risiko ini berakibat pada implementasi REDD+
di lokasi tersebut menjadi tidak layak

Ketidakpastian yang dihadapi dalam implementasi REDD+
Tingkat risiko yang dihadapi dalam implementasi REDD+ diakibatkan oleh adanya
ketidakpastian. Semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi, maka tingkat risiko yang
terjadi juga semakin tinggi. Secara umum sumber ketidakpastian tersebut mencakup (i)
social ekonomi, (ii) kelembagaan; dan (iii) pembiayaan.
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Sumber ketidakpastian sosial ekonomi yang terjadi adalah (i) ketidakjelasan sistem
tenurial yang meningkatkan konflik lahan, dimana penyelesaian konflik lahan memerlukan
waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya; (ii) terjadinya persaingan penggunaan
lahan yang tinggi antara kehutanan dan sektor lain; (iii) lemahnya penegakan hukum
dalam penanganan praktek pembalakan liar; (iv) belum optimalnya pemanfaatan co-benefit
dari penurunan emisi seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
Sumber ketidakpastian kelembagaan mencakup (i) ketersediaan data dan informasi
yang akurat, lengkap dan partisipatif yang masih memerlukan upaya yang konsisten dan
komitmen dari para pihak; (ii) belum adanya mekanisme pengendalian dan monitoring
kebocoran implementasi REDD+; dan (iii) penguasaan informasi yang asimetris antar
stakeholder.
Sumber ketidakpastian terkait aspek pembiayaan adalah belum jelasnya mekanisme
kompensasi REDD+ sebagai sumber pembiayaan bagi para pelaku REDD+ di lapangan.
Belum jelasnya mekanisme pemberian kompensasi ini menyebabkan pemerintah daerah
masih ragu dalam mensosialisasikan program REDD+ kepada masyarakat luas secara
langsung.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi implementasi REDD+
Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, peran tiga pilar pembangunan
yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat perlu ditingkatkan. Sinergitas dari ketiga pilar
tersebut harus dipertimbangkan dalam implementasi REDD+.

Peran pemerintah sebagai regulator
Kementerian Kehutanan terus mendorong untuk mengeluarkan kebijakan terkait
perubahan iklim, terutama setelah munculnya Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dimana
sektor kehutanan mendapatkan tanggung jawab yang terbesar. REDD+ merupakan
repackaging dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (sustainable forest
management, SFM).
Di tingkat tapak, banyak cerita sukses dari peran sumberdaya hutan dalam mitigasi
perubahan iklim. Sebagai contoh penerapan SILIN di hutan alam yang mampu
meningkatkan stok karbon sampai dengan tiga kali lipat. Dengan demikian, REDD+ harus
mampu melakukan scale-up dan speed-up dari kasus-kasus tersebut. Untuk mendorong
hal tersebut diperlukan kebijakan ekonomi, seperti kebijakan insentif bagi pelaksana
yang menerapkan SFM seperti tax holiday, yang mampu menjadi stimulasi terhadap
implementasi REDD+ di Indonesia.
Secara keseluruhan semua kelembagaan yang terlibat dalam REDD+ belum
sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance, karena baru dalam
tahap awal operasional. Diperlukan kebijakan nasional yang diturunkan ke kebijakan
sub nasional.
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Disamping itu diperlukan model kelembagaan yang terdiri dari stakeholder yang mempunyai
tupoksi dan terkena dampak implementasi REDD+ yang didukung dengan aturan main
yang jelas. Disamping itu keterbukaan informasi antar sektor dan sosialisasi prosedur
dan metodologi pengukuran dan mekanisme pelaporan kinerja penurunan emisi perlu
ditingkatkan melalui pemantapan sistem MRV.
Dari banyak kegiatan percontohan REDD+ sampai dengan sekarang, kita tidak dapat
melacak dan mengetahui informasinya sampai seberapa besar penurunan emisi yang telah
dihasilkan, dan darimana sumber pembiayaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
maka diperlukan pengembangan sistem registrasi kegiatan REDD+ yang terpusat.
Mekanisme pembiayaan dan distribusi manfaat REDD+ belum tersedia. Pengelolaan
pembiayaan REDD+ dengan menggunakan mekanisme anggaran pemerintah dipandang
yang paling efektif dan efisien, terkait dengan infrastruktur mekanisme pendanaan dan
pengakuan terhadap kinerja penurunan emisi yang dihasilkan.

Peningkatan peran Swasta
Peran swasta dalam implementasi REDD+ di Indonesia masih sangat terbatas. Hal
ini terkait dengan kepastian usaha. Bagi swasta, pembiayaan dapat bersumber melalui
penanaman modal (investasi) yang ramah lingkungan secara lestari melalui penerapan
best management practices (penerapan SFM, RIL, dan inovasi sistem silvikultur). Faktor
yang menghambat adalah belum adanya mekanisme timbal balik dari pemerintah kepada
swasta yang terlibat dalam pasar karbon dan belum ada standar operasional yang baku
secara nasional. Secara teknis kendala yang dihadapi mencakup (i) belum ada kejelasan
insentif dan (ii) belum link & match antara rencana aksi (RAN & RAD REDD+/GRK)
dengan inisiatif pada tingkat tapak.
Upaya peningkatan peran swasta dapat dilakukan melalui (i) penyusunan standarisasi
metodologi dan mekanisme pengumpulan data dari unit manajemen (ii) penyediaan
insentif (fiskal & non fiskal) atas inisiatif unit manajemen seperti pengalokasian DR
untuk upaya rehabilitasi tingkat tapak; (iii) kejelasan sharing benefit; (iv) responsif
terhadap isu terkini: pengelolaan lanskap, isu stok karbon tinggi dan lain-lain; dan (v)
ketegasan pemerintah atas national compliance terhadap standar yang dikembangkan
pasar. Upaya mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta sangat strategis dalam implementasi
REDD+. Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat permintaan terhadap kredit
karbon di internasional yang belum jelas. Kredit karbon dari percontohan REDD+
menyumbang sekitar 29% dari total transaksi kredit karbon di pasar sukarela. PublicPrivate Partnership merupakan inovasi yang dapat diaplikasikan untuk men-scaling up
kegiatan-kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Disamping itu untuk
meningkatkan ketertarikan investasi swasta, melalui penyediaan mekanisme reward &
punishment yang jelas. Mekanisme ini diperlukan untuk mengurangi aktivitas free rider.
Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi

• ix

Peningkatan peran masyarakat
Keterbatasan masyarakat terhadap akses pendidikan dan informasi menjadi salah
satu penyebab terjadinya kemiskinan. Kondisi ini berpengaruh terhadap tatacara
masyarakat dalam mengelola sumberdayanya. Implementasi REDD+ perlu didukung
dengan perubahan nilai-nilai, pandangan masyarakat, yang mencakup sikap dan motivasi
masyarakat. Lembaga sosial seperti gotong-royong, swadaya masyarakat, kerja bakti, dan
lain-lain perlu dimodifikasi melalui rekayasa sosial sehingga tumbuh keinginan baru,
motivasi baru, cara produksi baru melalui pemnafaatan peran budaya dan elit lokal.
Penerapan social safeguards akan menurunkan risiko kinerja dan operasional dalam
implementasi REDD+. Pengembangan tenurial lahan dan hak kepemilikan yang jelas
harus diperjelas diawal. Disamping itu, perlu peningkatan pengakuan dan partisipasi
masyarakat dalam implementasi melalui pengembangan distribusi insentif dan peran
yang jelas.
Penciptaan alternatif mata pencaharian dan upaya mengoptimalkan pemanfaatan
co-benefit REDD+ sebagai upaya penurunan tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya
hutan dan penguasaan atau kepemilikan lahan oleh masyarakat yang rendah, akan menge
fektifkan dan mengefisienkan upaya implementasi REDD+.
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Bab 1

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Secara global, emisi gas rumah kaca (GRK) yang semakin tinggi mendorong terjadinya
perubahan iklim global dan berdampak pada kehidupan manusia. Upaya stabilisasi iklim
global tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, diperkirakan diperlukan biaya sebesar
1 sampai dengan 3.5% GDP global1. Apabila upaya penekanan ini ditunda, biaya dan risikonya
akan lebih tinggi, bahkan dapat mencapai 5 - 20 % dari GDP global (Stern, 2007). Salah
satu sumber emisi adalah terjadinya penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan
dan hutan. Mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing
Emission from Deforestation and forest Degradation, REDD) merupakan mekanisme insentif
positif dari negara maju kepada negara berkembang yang berhasil menurunkan emisi GRK
dari hutan. Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (Inter-governmental Panel
on Climate Change, IPCC) melaporkan bahwa secara global dalam periode 2002-2005
kontribusi Land Use, Land Used Change and Forestry (LULUCF) adalah sebesar 17%
dari total emisi per tahun sebesar 32,3 Gt CO2 (IPCC, 2007). Deforestasi dan degradasi
hutan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap emisi CO2, dimana kontribusi
deforestasi dan degradasi terhadap emisi GRK global yaitu 18% (Stern, 2007).
Terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim, sumberdaya hutan mempunyai
peran yang strategis, karena (1) sebagai modal pembangunan sehingga terjadi trade-off
dengan kepentingan lingkungan; (2) tingkat ketergantungan pada sektor berbasis lahan
seperti perkebunan dan pertanian yang tinggi; dan (3) pemanfaatan potensi ekonomi
yang terkandung dalam sumberdaya hutan yang belum optimal.
Secara lebih terinci pengurangan emisi kehutanan diarahkan pada:
1. Peningkatan kapasitas hutan dalam penyerapan dan penyimpanan karbon (semua
kegiatan penanaman dan rehabilitasi hutan yang terdegradasi),
2. Mempertahankan stok karbon (konservasi hutan dan Sustainable Forest Management
yang merupakan hasil dari Bali Action Plan di Conference of the Parties (COP) 13 di
Bali, yang dikenal dengan sebutan REDD+2 dimana aktivitas ini juga mempertahankan
fungsi-fungsi lain seperti konservasi sumberdaya genetik dan keanekaragamannya,
perlindungan tata air, serta fungsi sosial-ekonomi terutama bagi masyarakat yang
menggantungkan sumber penghidupannya dari hutan.
1

1% GDP global saat ini sekitar US $ 400 million.

2

Dengan definisi ini artinya, kegiatan pengayaan hutan, penerapan sistem silvikultur dengan dampak tebang rendah (reduced impact logging),
menkonservasi karbon di hutan konservasi dan lindung, dapat masuk ke dalam kategori kegiatan REDD+.
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3. Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi: PHL, pencegahan illegal logging,
penanggulangan kebakaran, pencegahan konversi dan perambahan.
Implementasi REDD+ sebagai upaya mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan
membutuhkan penyiapan kondisi pemungkinnya, sehingga implementasinya akan berjalan
secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian diatas, upaya mitigasi perubahan iklim
melalui mekanisme REDD+ membutuhkan informasi yang komprehensif terkait ekonomi
dan kebijakan implementasi REDD+ tersebut. Sehingga diperoleh kebijakan, strategi
dan teknologi yang dapat mengakomodasi semua pihak baik di tingkat lokal, nasional,
regional maupun global. Terkait dengan mekanisme insentif untuk pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan
Indonesia melakukan: (i) pemantauan perubahan penutupan hutan dan cadangan stok
karbon dan (ii) kesiapan perangkat peraturan dan kelembagaan untuk mendukung
implementasi REDD+ baik secara horizontal maupun vertikal.

1.2 Rumusan Masalah
Sebagai suatu mekanisme internasional untuk memberikan insentif positif bagi
negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,
implementasi REDD+ harus mengakomodasi berbagai kesepakatan yang dihasilkan dari
konferensi para pihak UNFCCC tersebut yang diselenggarakan setahun sekali. Pertanyaanpertanyaan utama terkait implementasi REDD+ yaitu, bagaimana: (i) meningkatkan
kapasitas hutan dalam penyerapan dan penyimpanan karbon sebagai upaya mitigasi
emisi, (ii) mempertahankan stok karbon, dan (iii) mengurangi emisi gas rumah kaca dari
deforestasi dan degradasi hutan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hal utama yang perlu
direspon oleh para pihak yang akan melaksanakan REDD+.
Untuk Indonesia, berdasarkan studi MoFor (2008), diperlukan lima pilar penyangga
kegiatan REDD+ yaitu: (i) pembangunan referensi tingkat emisi (Reference Emission Level
– REL)3, (ii) penyiapan strategi REDD Indonesia, (iii) pembangunan sistem monitoring,
(iv) mekanisme pasar, dan (v) mekanisme distribusi insentif dan tanggung jawab. Upaya
untuk membangun kelima pilar tersebut sudah ada. Namun demikian baru penyiapan
strategi REDD+ yang sudah disepakati oleh semua pihak. Sedangkan pilar yang lain
masih dalam tahap pemantapan. Hal ini dikarenakan untuk mempersiapkan kelima
pilar tersebut diperlukan upaya yang tidak sedikit, mulai dari peningkatan kesadaran
dan peningkatan kapasitas untuk para pihak terkait REDD+, konsultasi dan komunikasi
3

Emisi referensi merupakan tingkat emisi yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa besar tingkat penurunan emisi yang
berhasil dilakukan dari pencegahan kegiatan konversi dan kerusakan hutan yang akan dijadikan basis besarnya kompensasi yang akan diberikan.
Penentuan emisi referensi masih akan dinegosiasikan di COP13 di Bali, diantaranya dengan mengikuti pola emisi historis, dengan membuat model
pendugaan emisi ke depan dan dengan menggunakan besar emisi atau stok karbon sebelum atau menjelang kegiatan REDD dilaksanakan (MoFor,
2008).
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parapihak, peningkatan akses terhadap data, informasi, dan teknologi; penyiapan regulasi
dan identifikasi dan pelibatan instansi penanggung jawab dan pihak-pihak yang menangani
atau terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kelima pilar tersebut pada dasarnya
adalah persoalan dalam pengelolaan lahan. Tingkat ketergantungan stakeholder terhadap
sektor berbasis lahan seperti pertanian, pekerjaan umum, pertambangan dan energi,
memerlukan penanganan harmonisasi kebijakan, regulasi, kelembagaan dan teknis
bersama. Disamping itu kondisi sosial dan ekonomi lokal, nasional, dan internasional
berpengaruh pada perumusan kebijakan dan kelembagaan untuk strategi pengurangan
emisi mitigasi kehutanan. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang mencakup aspek
kelembagaan dan kebijakan yang diperlukan, temasuk bagaimana melibatkan semua
pihak dalam kesepakatan global termasuk masyarakat lokal dan adat, aspek ekonomi
termasuk pendanaan dan pemasaran yang paling feasibel, analisis manfaat dan resiko,
serta penanganan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan dan distribusi manfaat dan
tanggung jawab di semua tingkat pelaksanaan.

1.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan umum dari penelitian terintegrasi ini adalah menyediakan ilmu pengetahuan
dan teknologi terkait sosial ekonomi dan kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi
dan degradasi hutan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk
1. Mengidentifikasi dan merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim kehutanan
dengan melakukan analisis terhadap:
a. Distribusi insentif dan peran dalam REDD+;
b. Tata kelola, kelembagaan dan kebijakan REDD+;
c. Pasar dan pendanaan REDD+;
d. Analisis kelayakan, Analisis Biaya dan Manfaat (biaya korbanan dan transaksi)
dan resiko; dan
e. Tenurial, sosial budaya, masyarakat adat dan parapihak
2. Menghasilkan rekomendasi strategi Iptek Sosek dan Kebijakan REDD+ dalam
bentuk publikasi ilmiah dan populer, Policy Brief, petunjuk teknis, dan berbagai
bahan pembelajaran REDD+.
Sasaran penelitian ini adalah :
1. Tersedianya informasi pengetahuan dan teknis sosial ekonomi
a. Distribusi insentif dan tanggung jawab
b. Tatakelola, kelembagaan dan kebijakan REDD+
c. Pasar dan pendanaan REDD+
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d. Analisis Kelayakan, Analisis Biaya dan Manfaat (biaya korbanan dan transaksi)
dan resiko
e. Tenurial, sosial budaya, masyarakat adat dan parapihak
2. Tersedianya rekomendasi strategis iptek sosek dan kebijakan dalam mendukung
implementsi REDD+

1.4 Luaran
Kegiatan penelitian dan kajian yang dilakukan dalam lingkup RPI 16 ini telah
menghasilkan beberapa luaran yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal,
prosiding, policy brief, bahan pameran dan lain-lain. Secara umum luaran yang diperoleh
tersebut terkait dengan
1. Informasi IPTEK sosek mitigasi perubahan iklim
2. Rekomendasi kebijakan strategi implementasi REDD+

1.5 Kerangka Analisis
Untuk mencapai tujuan penelitian terintegrasi ini, yaitu implementasi REDD+ yang
efektif dan efisien, maka kerangka analisis yang dikembangkan disajikan pada Gambar 1.

Sosial budaya
Implementasi
REDD+ yang
efektif dan
efisien

Analisis
ekonomi
REDD+

Risiko

Kelembaga
an
Pasar dan
Pendanaan

Gambar 1. Kerangka analisis

Distribusi
manfaat

REDD+ sebagai skema insentif bagi negara yang berhasil menurunkan emisi gas
rumah kaca sektor berbasis lahan, keberhasilannya akan sangat tergantung pada kelayakan
ekonomi REDD+. Disadari bahwa manfaat yang akan diperoleh dari implementasi tidak
hanya dalam bentuk penurunan emisi, terdapat co-benefit, meskipun demikian basis
penetapan besaran insentif diukur berdasarkan penurunan emisi yang dihasilkan.

Berdasarkan waktu implementasi, REDD+ diimplementasikan dalam jangka waktu
tertentu. Selama masa implementasi tersebut, maka pengembang kegiatan harus mampu
menjaga aktivitasnya tersebut. Mengingat banyaknya kepentingan terhadap sumberdaya
hutan, maka muncul risiko-risiko kegagalan implementasi. Dimana risiko tersebut muncul
sebagai akibat dari adanya ketidakpastian. Secara garis besar sumber ketidakpastian dalam
implementasi REDD+ di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kondisi sosial
budaya, kelembagaan dan pasar pendanaan.
Dengan demikian diperlukan upaya-upaya untuk menghilangkan ketidakpastian
tersebut sehingga mampu meminimalkan risiko yang akan terjadi.

1.6 Tahapan Sintesis
Untuk melaksanakan sintesis ini, dilakukan dengan mengumpulkan data dan
informasi hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013.
Data dan informasi mengenai hasil-hasil penelitian tersebut disintesis untuk mendapatkan
luaran yang diharapkan.
Pelaksanaan sintesis diawali penunjukkan tim sintesis, studi literatur, koordinasi
dengan peneliti terkait baik yang ada di pusat maupun daerah, pengumpulan data dan
informasi pendukung yang belum tercakup dalam laporan-laporan hasil penelitian, focus
group discussion, dan penyusunan draft laporan dan finalisasi laporan hasil sintesis.
Dalam hal ini metode Sintesis yang digunakan adalah pendekatan Sintesis penelitian
sebagai proses riset (Cooper et al., 2009), dimana tahapannya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.

Tahapan penyusunan sintensa penelitian
Tahapan

Karakteristik
Pertanyaan penelitan

Fungsi utama

Perumusan masalah

Bukti-bukti apa yang relevan
terhadap permasalahan atau
hipotesis yang ditetapkan
dalam sintesis

Mendefinisikan peubah-peubah dan
hubungan-hubungannya sehingga penelitian
yang relevan dan tidak dapat dipisahkan

Pengumpulan bukti-bukti

Prosedur apa yang harus
digunakan untuk mendapatkan
penelitian yang relevan?

Identifikasi sumber dan istilah yang
digunakan untuk mendapatkan informasi
yang relevan dan mengambil inti dari laporan
penelitian

Evaluasi keterkaitan antara
metode dan implementasi dari
kajian dan kesimpulan dari
sintesis yang diharapkan

Penelitian mana yang harus
dimasukan kedalam sisntesis
berdasarkan kesesuaian dari
hasil studi

Mengidentifikasi dan mengimplementasikan
kriteria untuk menentukan penelitian mana
yang dimasukan
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Tahapan

Karakteristik
Pertanyaan penelitan

Fungsi utama

Analisis dan mengintegrasikan
bukti-bukti dari hasil penelitian

Prosedur apa yang dapat
digunakan untuk meringkas
dan mengintegrasikan hasil
penelitian

Identifikasi dan mengaplikasikan prosedur
untuk mengkombinasikan berbagai hasil
studi dan menguji perbedaan hasil antar
studi

Interpretasi dari kumulatif bukti

Kesimpulan apa yang dapat
diambil dari berbagai bukti
penelitian

Menyimpulkan dari ringkasan hasil penelitian
dengan mempertimbangkan kekuatan,
generalisasi dan keterbatasan

Menyajikan metode sintesis dan
hasil

Informasi apa yang harus
dimasukan kedalam laporan
hasil sintesis

Identifikasi dan mengaplikasikan petunjuk
dan judgment untuk menentukan aspek dari
metode dan hasil

1.7 Sistematika sintesis
Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan terdiri dari 9 bab.
Bab I menguraikan latar belakang, permasalahan, output serta luaran yang diharapkan
dari RPI 16 seperti yang dituangkan dalam dokumen RPI 16 Tahun 2010-2014. Bab II
menguraikan Landasan konseptual yang mencakup kerangka berpikir yang digunakan
dalam penyusunan sintesis ini. Bab III menguraikan mengenai perkembangan kebijakan
terkait REDD+ yang mencakup perkembangan negosiasi internasional dan perkembangan
kebijakan nasional secara umum. Bab IV menguraikan kondisi tingkat kelayakan
implementasi REDD+ di tingkat sub nasional yang didukung dengan identifikasi risiko
dan dampaknya terhadap kelayakan implementasi REDD+ di Indonesia. Dalam bab ini
juga diuraikan mengenai strategi meminimalkan risiko yang terjadi secara komprehensif
mencakup dari aspek kelembagaan dan tata kelola yang diuraikan pada Bab V, aspek
sosial budaya REDD+ yang diuraikan pada Bab VI, dan distribusi insentif dan peran
yang diuraikan pada Bab VII. Strategi penurunan risiko implementasi REDD+ juga
akan sangat tergantung pada bagaimana pemenuhan pembiayaan jangka panjang dari
implementasi REDD+ dan perkembangan pasar karbon dalam penurunan emisi yang
diuraikan pada Bab VIII.
Pada bab terakhir, yaitu Bab IX, diuraikan mengenai outcome dan rekomendasi
kebijakan terkait dengan upaya implementasi REDD+ yang efektif dan efisien dan potensi
REDD+ sebagai pembangunan hijau yang berkelanjutan.
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Bab 2

Landasan
Konseptual
2.1 REDD+: Trade-off kepentingan ekonomi dan lingkungan
Nilai ekonomi sumberdaya hutan sangat tinggi dikarenakan kekayaan biodiversity
yang tinggi, baik flora maupun fauna. Sebagai contoh hutan Gayo Lues di Aceh dengan
luas sekitar 572 ribu hektar memberikan potensi nilai ekonomi sebesar Rp 1.93 milyar
per tahun (Fauzi et al., 2011) yang mendorong terhadap eksploitasi sumberdaya hutan
yang tinggi. Di samping itu, lahan hutan tropis sangat cocok untuk investasi di luar sektor
kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dan pemukiman (Scrieciu,
2007). Kondisi inilah yang mendorong pemanfaatan sumberdaya hutan dalam bentuk
alih fungsi hutan ke peruntukan lain (deforestasi dan degradasi). Tekanan terhadap
keberadaan hutan tersebut terus berlangsung dalam berbagai bentuk kegiatan seperti
perambahan, pembalakan liar dan bentuk lainnya. Tekanan terhadap sumberdaya hutan
tersebut terjadi sebagai akibat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tergolong rendah,
bahkan berada dibawah garis kemiskinan.
Telah diketahui secara luas peran hutan sebagai penyimpan karbon sudah lama
didengungkan. Setiap tahun sekitar 7,2 giga ton CO2 dilepas ke atmosfer. Dari jumlah
tersebut, sekitar 2 giga ton yang diserap oleh hutan (Mercer et al., 2011). Dalam berbagai
kesepakatan internasional, seperti Protokol Kyoto tahun 1997, mengharuskan adanya
mekanisme insentif dari negara industri dan negara penghasil emisi yang harus menurunkan
emisinya untuk membayar kompensasi kepada negara berkembang yang berhasil mengelola
potensi sumberdaya hutannya untuk menyelenggarakan kegiatan penyerapan dan/atau
penyimpanan karbon. Dalam penanganan dampak perubahan iklim, hutan mempunyai
4(empat) fungsi, yaitu: (i) menyerap gas CO2 dan merubahnya menjadi biomasa, (ii)
menyimpan karbon padat, (iii) menghasilkan produk ramah lingkungan (green product)
seperti energi terbarukan, dan (iv) sumber emisi CO2, jika hutan tersebut membusuk
atau terbakar.
Konversi kawasan hutan yang paling banyak dijumpai adalah pertanian, perkebunan,
area bekas tebangan, lahan terbuka dan kawasan pemukiman. Hal ini mengindikasikan
pembangunan ekonomi Indonesia yang cenderung berbasis lahan dan banyak pihak
yang berkepentingan dengan sumberdaya hutan tersebut. Oleh karena itu keberhasilan
implementasi REDD+ tergantung pada seberapa jauh kegiatan REDD+ dapat
mengkompensasi manfaat yang hilang (nilai oportunitas) sebagai jaminan pemenuhan
Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
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kebutuhan atau kepentingan parapihak. Oleh karena itu, implementasi REDD+ dapat
dipandang sebagai upaya mengubah pola atau pendekatan pengelolaan sumberdaya hutan,
sehingga berpotensi terjadi benturan kepentingan antara pihak dan/atau sektor lain
berbasis lahan. Untuk itu analisis implementasi skema REDD+ sangat diperlukan dalam
merancang mekanisme REDD+ yang efektif, efisien dan berkeadilan (Busch et al., 2009).
Infrastruktur implementasi REDD+ telah dipersiapkan selama fase persiapan.
Sementara itu fase implementasi REDD+ adalah setelah tahun 2012. Walaupun sudah
banyak kegiatan yang mengarah ke implementasi REDD+ pada skala proyek percontohan,
akan tetapi REDD+ masih belum operasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan
proyek percontohan tersebut ditujukan untuk kegiatan pembangunan kapasitas belum ke
operasionalisasi skema REDD+. Berbagai kegiatan penelitian dilakukan dengan menarik
pelajaran dari pengalaman proyek percontohan tersebut. Diharapkan dengan mempelajari
dari kasus khusus ini akan diperoleh langkah-langkah yang efektif dalam implementasi
REDD+ pada periode implementasi (setelah 2012).
Keberhasilan implementasi REDD+ sangat tergantung pada apakah proyek tersebut
mampu membuktikan adanya prinsip additionality dan tidak adanya masalah kebocoran
(Boucher, 2009) dan ketidakpermanenan (Alvarado dan Wertz-Kanounnikoff, 2008).
Dengan demikian pengusulan implementasi kegiatan REDD+ harus mempertimbangkan
kelayakan ekonomi implementasi REDD+. Aspek-aspek lain yang turut berkontribusi
terhadap tingkat kelayakan implementasi REDD+ tersebut perlu diperhatikan juga,
seperti (1) data dan informasi; (2) biofisik dan ekologi; (3) ancaman terhadap sumber
daya hutan; (4) sosial, ekonomi dan budaya; dan (5) tata kelola (governance), sehingga
proyek tersebut akan mampu menurunkan resiko kegagalan akibat adanya kebocoran
dan ketidakpermanenan tersebut.
Langkah tersebut diperlukan karena dampak implementasi REDD+ bukan hanya
pada kondisi sumberdaya hutan sebagai lokasi REDD+ tapi juga kondisi di sekitar lokasi
tersebut. Skema REDD+ memberikan berbagai kemungkinan potensi dampak negatif
(seperti penurunan produksi hutan, berkurangnya akses masyarakat, menurunnya PAD
dari sektor kehutanan, dan menurunnya investasi dari industri sektor kehutanan) dan
positif seperti menurunnya laju deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu untuk
mempertahankan fungsi tersebut hutan harus tetap dijaga kelestariannya agar dapat
melakukan fungsi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dengan baik secara kontinyu.
Pada saat terjadi penebangan hutan (dimana hutan menjadi terbuka sehingga karbon yang
tersimpan di hutan berkurang), kebakaran atau perubahan tata guna lahan (Rusmantoro,
2003), atau terjadinya kebakaran dan pembusukan karena serangan hama penyakit,
karbon tersebut akan dilepaskan kembali ke atmosfer.
8 •
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Terkait dengan terdapatnya trade-off antara kepentingan ekonomi dan lingkungan,
maka dalam implementasi REDD+ terdapat persyaratan teknis yang harus dipenuhi.
Dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan teknis tersebut, maka akan dengan mudah
diidentfikasi faktor-faktor yang menjadi ancaman atau yang mendukung terhadap
keberhasilan implementasi REDD+ tersebut. Adapun persyaratan teknis tersebut adalah:
1. Batas proyek (project boundaries).
Lokasi harus merupakan area yang dideliniasi untuk kegiatan implementasi REDD+.
2. Data dasar (baseline);
Data dan informasi terkait dengan (i) kondisi karbon stok di dalam lokasi proyek
tersebut sebelum ada proyek dan (ii) perkiraan perubahan stok di lokasi proyek ke
depan apabila tidak ada proyek.
3. Nilai tambah (additionality);
Dalam implementasi REDD+ yang perlu diperhatikan adalah prinsip additionality
(nilai tambahan) yang harus dipenuhi dalam implementasi REDD+. Kegiatan tersebut
harus memberikan keyakinan bahwa jumlah karbon yang tersimpan dan/terserap
adalah lebih besar dibandingkan dengan apabila pada areal tersebut tidak digunakan
untuk implementasi REDD+. Karena nilai tambahan (additionality) itulah yang
dibayar oleh pembeli. Secara sederhana prinsip additionality tersebut disajikan pada
Gambar 2.

Karbon yang
disimpan
Adisionalitas
Karbon

Akumulasi karbon pada
vegetasi alam sebagai Baseline

Umur

Gambar 2. Prinsip adisionalitas dan baseline dalam usaha karbon
Besarnya insentif yang dapat diterima oleh penyelenggara kegiatan penyerapan dan/
atau penyimpanan karbon tergantung pada berapa besar adisionalitas yang dihasilkan.
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Dalam pengukuran emisi karbon yang berhasil dikurangi, maka harus menggunakan
metodologi yang tepat, dimana hasil tersebut harus dapat diukur, dilaporkan dan
diverifikasi (measurable, reportable and verifiable, MRV). Kementerian Kehutanan sudah
mengeluarkan SNI 7724 yang merupakan standar pengukuran dan penghitungan cadangan
karbon hutan dan SNI 7725 yang merupakan standar penyusunan persamaan allometrik.

2.2 Prinsip keberlanjutan dalam usaha karbon dalam kerangka
REDD+
Dalam konsep pembangunan yang lestari, setidaknya terdapat tiga pilar yang harus
diperhatikan secara seimbang. Adapun ketiga pilar tersebut adalah aspek sosial, ekonomi
dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus dikelola secara lestari sehingga pada akhirnya
akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan dari pemanfaatan karbon di hutan produksi adalah untuk menggantikan
upaya pemanfaatan kayu menjadi untuk tujuan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
Usaha karbon dalam kerangka REDD+ berarti bahwa potensi manfaat kayu yang hilang
dan digantikan dengan manfaat karbon. Dengan demikian usaha karbon tersebut tidak
boleh mengurangi manfaat ekonomi bagi pengusulnya dan juga tidak boleh mengganggu
kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya. Apabila prinsip ini dilanggar maka usaha
karbon yang lestari tersebut tidak akan tercapai.
Secara ekonomis, usaha karbon hutan harus memberikan nilai yang minimal sama
dengan penerimaan selain usaha karbon. Karena apabila lebih kecil, maka isu kebocoran
dan ketidakpermanenan akan terjadi. Disamping itu juga perlu mempertimbangkan
kondisi masyarakat sekitar lokasi usaha karbon. Mengingat usaha karbon merupakan
usaha yang tidak bersifat eksklusif. Dengan demikian pelibatan masyarakat menjadi kunci
keberhasilan usaha karbon itu sendiri.
Dengan demikian keberlanjutan usaha karbon dalam kerangka REDD+ tersebut
harus mampu bersaing baik secara horisontal maupun vertikal (Gambar 3). Implementasi
REDD+ untuk usaha karbon harus mempertimbangkan daya saing usaha karbon dengan
usaha lainnya, seperti kayu, kelapa sawit, karet dan pangan. Hal ini terkait dengan adanya
persaingan secara horisontal dalam penggunaan lahan. Mengingat usaha selain karbon
mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, terkait dengan nilai tambah yang diciptakan
karena adanya aspek pasar (persaingan secara vertikal). Karbon merupakan produk
akhir dan bersifat tidak mempunyai nilai tambah. Meskipun demikian usaha karbon
mempunyai co-benefit seperti jasa lingkungan, keanekaragaman hayati dan penciptaan
alternatif pekerjaan.
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Gambar 3. Ancaman terhadap keberlangsungan usaha karbon
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Bab 3

Kebijakan REDD+
Sejak tahun 1960 Indonesia telah membagi lahan daratannya menjadi dua bagian
administratif, yaitu kawasan hutan, hutan negara dan bukan kawasan hutan, termasuk di
dalamnya hutan hak. Kawasan hutan meliputi luas sekitar 136,7 juta ha (Ditjen Planologi,
2011) atau sekitar 60% dari luas permukaan daratan dan merupakan sumber daya nasional
yang telah menjadi urusan Kementerian Kehutanan. Sedangkan pengelolaan pertanian
dan pemukiman diurus oleh lembaga lain termasuk didalamnya Kementerian Pertanian.
Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999, hak-hak masyarakat adat telah diakui
oleh negara. Sejak dikeluarkanya Undang-Undang Pokok Kehutanan no. 5 tahun 1967,
secara teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab untuk mengurus
kepemilikan lahan, survei lahan, dan isu-isu terkait batas kepemilikan oleh masyarakat
pedalaman dan masyarakat diluar kawasan hutan negara.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Master Plan Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia secara merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian adanya MP3EI ini perlu
dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan untuk perubahan iklim. Berdasarkan
kesepakatan para pihak fokus pembangunan Indonesia diklasifikasikan menjadi 8 program
utama, yaitu: pertanian (termasuk kehutanan), pertambangan, energi, industri, kelautan,
pariwisata, telekomunikasi, dan pengembangan daerah strategis. Delapan program utama
tersebut dibagi kedalam 22 kegiatan ekonomi utama, termasuk perkayuan, pertambangan,
dan perkebunan. MP3EI ini telah membawa konsekuensi meningkatnya tantangan terhadap
sektor kehutanan dalam hal konversi lahan hutan untuk kepentingan diluar sektor hutan.
Tabel 2.

RAN Penurunan GRK (Inpres 61 tahun 2011)
Sektor

Pengurangan Emisi (Gton CO2e)
26 %

41 %

Kehutanan dan Lahan gambut

0.672

1.039

Pertanian

0.008

0.011

Energi dan Transportasi

0.036

0.056

Industri

0.001

0.005

Limbah

0.048

0.078

Total

0.767

1.189
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Dalam MP3EI dijelaskan arah utama pembangunan ekonomi, untuk itu masukan
kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi untuk dukungan peraturan, harmonisasi
peraturan serta kebutuhan peraturan baru untuk mendorong percepatan dan perluasan
investasi diperlukan. Dalam MP3EI telah dirumuskan pertimbangan Rencana Aksi
Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai komitmen nasional yang mengakui
perubahan iklim global, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun
2011, yaitu penurunan emisi 26% pada tahun 2020 tanpa ada bantuan asing, dan 41%
dengan bantuan asing. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. Kebijakan penurunan emisi
kehutanan dtengah MP3EI merupakan tantangan untuk pelaksanaannya.
Kebijakan lain yang perlu diperhatikan adalah Inpres No 10 tahun 2011 tentang
Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut berlaku selama 2 tahun mulai 20 Mei 2011. Inpres ini bertujuan
untuk menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya
dan lingkungan dengan upaya penurunan emisi GRK. Karena pertimbangan ekonomi,
sosial, dan budaya tersebut, pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari
Menteri Kehutanan, dan kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital seperti
geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu, pemberian
perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah
ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku, dan restorasi ekosistem masih tetap
berlaku. Karena dengan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan
gambut di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas,
hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan
lain otomatis akan mempertahankan simpanan dan meningkatkan serapan karbon, dan
penyempurnaan tata kelola hutan diharapkan akan menuju pembangunan hutan yang
berkelanjutan.

3.1 Perkembangan Negosiasi Internasional
Keputusan penting dari hasil COP 13 di Bali adalah Rencana Aksi Bali (Bali Action
Plan) dimana semua negara menyetujui beberapa isu di bawah AWG-LCA antara lain
untuk mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi dan aksi bersama jangka panjang. Pada
COP 16 di Cancun dibangun antara lain: (1) persetujuan untuk membantu negara
berkembang dalam melaksanakan aksi mitigasi di sektor kehutanan yaitu beberapa kegiatan
REDD+; (2) persetujuan atas sejumlah kegiatan REDD+ yang mencakup penurunan
emisi dari deforestasi, penurunan emisi dari degradasi hutan, konservasi stok karbon
hutan, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan; dan (3) persetujuan
bagaimana penurunan emisi dari kegiatan REDD harus diukur dimana REL/RL subnasional secara agregat dapat dipergunakan dalam pembuatan pengukuran dan pelaporan
14 •

Kebijakan REDD+

pada level nasional. Semua hal tersebut telah mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas,
kondisi negara dan dukungan yang diterima dari pihak lain.
Meskipun peran negara berkembang dalam aksi mitigasi bersifat sukarela, dukungan
dari negara maju, organisasi internasional dan stakeholder sangat diperlukan terutama dalam
mempersiapkan strategi nasional, kebijakan dan pembangunan kapasitas (UNFCCC,
2011). Dukungan tersebut juga bisa dalam bentuk implementasi dari stategi dan rencana
aksi, pengembangan transfer teknologi, pembangunan kegiatan percontohan dan rancangan
safeguard information system atau sistem informasi pengaman. Bentuk dukungan dapat
dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral dengan disesuaikan pada prioritas
pembangunan nasional dan kedaulatan negara peserta (UNFCCC, 2011).
Dalam rangka implementasi rencana aksi mitigasi di sektor kehutanan, negara-negara
berkembang diharapkan dapat (1) membangun strategi nasional atau rencana aksi nasional
yang mepertimbangkan penyebab deforestasi dan degradasi, sistem tenurial, tata kelola
hutan, gender dan safeguard information system yang melibatkan partisipasi stakeholder
terkait; (2) reference emission level dan/atau forest reference level secara nasional; (3) sistem
monitoring dan pelaporan yang handal dan transparan; (4) sistem penyediaan informasi
berkaitan dengan safeguard (UNFCCC, 2011). Dalam COP 16 Indonesia mengusulkan
bahwa mekanisme finansial untuk REDD+ harus menyediakan ruang untuk aksi-aksi
berbasis hasil, seperti kegiatan percontohan yang di ”scale up”, sehingga akan membutuhkan
kombinasi pendekatan non pasar dan pasar.
COP 17 di Durban menghasilkan Paket Durban yang mengacu pada Bali Roadmap
dan mengatur Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund), dan Platform Durban.
Pendanaan REDD+ untuk fase I dan II melalui fast start finance sampai dengan
2012, sementara pendanaan untuk full implementation of result – based actions berasal dari
berbagai sumber publik dan swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-sumber
alternatif. Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh negara pihak sampai COP 18 antara
lain para pihak menyiapkan pendekatan-pendekatan dan mekanisme pendanaan serta
aspek yang terkait arsitektur e.g. green carbon fund; dan program kerja. REDD+ yang
secara eksplisit dicetuskan pada COP 14 di Poznan merupakan gagasan yang telah melalui
pembahasan panjang dan berjalan lambat yang sebelumnya diawali oleh dialog-dialog
internasional yang membahas skema-skema sejenis di berbagai negara.
Dialog dan kesepakatan diatas selain menguatkan konstruksi data ilmiah yang
menunjukkan bahwa tingkat emisi dunia telah mengkhawatirkan yang berakibat pada
perubahan iklim dunia, juga membahas solusi yang akan diambil untuk untuk mengurangi
emisi tersebut. Pada prosesnya, kesepakatan dan dialog yang pada awalnya hanya melihat
deforestasi sebagai sumber emisi dan usaha-usaha penganggulangannya, berkembang
dengan menambahkan panorama degradasi hutan dan lahan, usaha-usaha konservasi
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sampai pengayaan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan lestari. Pada konteks
dialog tersebut, dikenal komunikasi mitigasi dan adaptasi dimana mitigasi merupakan
upaya mengatasi sebab dan adaptasi adalah usaha-usaha antisipasi sebab perubahan iklim.
Sedangkan penyebab perubahan iklim karena konsentrasi gas rumah kaca, terutama gas
CO2 yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan alih guna lahan khususnya
deforestasi hutan tropis.

3.2 Kebijakan Nasional
Berbagai aturan telah dikeluarkan di tingkat nasional termasuk oleh Kementerian
Kehutanan yang dalam tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (PHL).
Pada akhirnya PHL akan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca
termasuk emisi yang bersumber dari pembakaran energi fosil, melalui berbagai kegiatan
pembangunan kehutanan seperti rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi
hutan, implementasi praktek pengelolaan hutan lestari, optimalisasi penerimaan negara,
pemantapan kawasan hutan, dan sebagainya.
Peraturan perundangan teknis dikeluarkan dari berbagai instansi yang terkait seperti
Kementerian Kehutanan, Bappenas, Kementerian Pertanian dan lainnya mengingat
bahwa REDD+ membutuhkan koordinasi terkait dari berbagai sektor untuk mengatasi
akar penyebab deforestasi dan degradasi yang tidak hanya berasal dari sektor kehutanan.
Tantangannya adalah bagaimana mensinergikan implementasi dari berbagai peraturan
tersebut, bahkan meminimalisir adanya peraturan perundangan lintas sektor yang saling
kontradiksi dalam upaya implementasi REDD+.
Menurut data Intergovenrmental Panel on Climate Change ( IPCC) tahun 2007
(Stranas, 2010), antara tahun 2000-2005, penggunaan lahan dan alih guna lahan dan
hutan (Land Use and Land Use Change and Forestry/LULUCF) mengkontribusi sekitar
17% total emisi dunia sedang untuk konteks Indonesia, tahun 2005, LULUCF mempunyai
porsi hingga 60% dari total emisi. Indonesia, yang memiliki hutan tropis yang luas, melalui
pemerintah ikut dalam dalam komitmen global menurunkan emisi 26% hingga 41% dari
tingkat emisi saat ini pada tahun 2020 yang dicetuskan oleh Presiden RI pada G20 di
Pittsburg September 2009. Salah satu komponen yang dapat memungkinkan tercapainya
komitmen tersebut adalah skema REDD+.
Terkait hal ini diatas, dengan mempertimbangkan pengaturan modifikasi kelembagaan
pengelolaan lahan dan hutan yang cukup kompleks, Indonesia menggunakan pendekatan
bertahap (phased-approach) pada implentasi REDD+ sebagaimana yang tercetus pada
COP-13 2007. Ketiga tahapan tersebut adalah:
1. Tahap 1 (Tahap persiapan) : Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (20072008)
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2. Tahap 2 (Readiness Phase) : Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan
REDDI (2009-2012)
3. Tahap 3 (Full Implementation) : tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada
saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012 (mulai tahun 2013).
Sedangkan di tingkat sub-nasional strategi terbagi ke dalam tiga kategori dengan komponen
kunci sebagai berikut:
1. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL (Reference Emission Level/
Reference Level) dan pembangunan sistem MRV (measuring, reporting dan verifying).
2. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan/ penguatan kelembagaan untuk
implementasi REDD termasuk distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan
kapasitas, komunikasi/konsultasi/ koordinasi/konsultasi para pihak).
3. Pembangunan Demonstration Activities (DA)- REDD yang merepresentasikan berbagai
kondisi bio-sosio-geografis.
Pada perjalanannya, intervensi lembaga dan negara donor dana hibahnya mendorong
modifikasi kelembagaan REDD+ di Indonesia menemui bentuknya dalam menghadapi
tantangan penyelenggaraan mekanisme REDD+ baik fase persiapan dan transisi menuju
fase implementasi.
Penyerapan karbon merupakan bagian dari pengenalan kembali fungsi hutan yang
dulu diabaikan. Fungsi itu, saat ini dipandang menjadi sesuatu yang berharga ketika data
keberadaan vegetasi hutan terus mendekati ambang batas keseimbangan antara penyerapan
karbon dan emisi di dunia. Konsekuensi menurunkan emisi bagi upaya-upaya untuk
menjauhi keseimbangan tersebut kearah positif, saat ini tengah dibebankan pada pemikiran
dan pengembangan tentang fungsi hutan tersebut diatas. Beberapa tahun kebelakang, isu
kehutanan dimuati oleh berbagai gagasan tentang mekanisme yang menjamin keadilan
antara penjaga hutan (sebagai penyerap) dan pihak-pihak yang dianggap sebagai pengemisi
karbon dunia. REDD merupakan mekanisme yang relatif kompleks yang saat ini dianggap
termutakhir dapat mengakomodir semua gagasan tersebut.

3.3 Kebijakan Sektor Kehutanan
Kebijakan pembangunan nasional khususnya untuk sector kehutanan dituangkan
dalam enam kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam program pembangunan nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana tercantum dalam Permenhut nomor P.10/
Menhut-II/2011 meliputi:
1. Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
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5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan
Dari keenam kebijakan prioritas bidang kehutanan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakankebijakan tersebut mengarah kepada terciptanya kelestarian hutan dan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan. Salah satu indikator tercapainya kelestarian hutan itu
adalah melalui pengurangan kerusakan hutan dari deforestasi dan degradasi atau REDD+.
Dengan demikian enam kebijakan prioritas bidang kehutanan ini sangat mendukung
terhadap program REDD+.
Kementerian Kehutanan sendiri telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 sebagaimana ditetapkan dalam Permenhut
Nomor P.51/Menhut-II/2010 yang berisi formulasi visi dan misi Kementerian Kehutanan
dalam lima tahun kedepan yang merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran
strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja. Di dalam
Renstra tersebut telah ditetapkan visi Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 dalam
penyelenggaraan pembangunan kehutanan yaitu: “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan
Masyarakat Yang Berkeadilan” yang dapat dicapai melalui pelaksanaan enam kebijakan
prioritas bidang kehutanan. Untuk mewujudkan visi di atas, maka telah ditetapkan misi
dan tujuan sebagai berikut:
1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi
kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan
sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi tersebut bertujuan
untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Misi
tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam
penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran
Sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara
berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan
informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan
kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian
Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundangundangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan
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pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada
Kementerian Kehutanan.
7. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan
dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.
Sebagai langkah operasional telah ditetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat
mencapai visi dan misi di atas melalui penjabaran kebijakan prioritas bidang kehutanan
menjadi program dan kegiatan-kegiatan. Dari langkah-langkah strategis tersebut dapat
diidentifikasi kebijakan, program dan kegiatan yang berkonstribusi terhadap mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim dan bentuk kontribusinya.
Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, sebagai arah kebijakan dan
strategi pembangunan nasional, dititik beratkan pada prioritas pembangunan Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana. Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada
upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya hutan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan
dalam pengelolaan resiko bencana guna mengantisipasi perubahan iklim. Substansi inti
pelaksanaan prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dalam
RPJMN 2010-2014 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan meliputi
(Renstra Kemenhut 2010-2014, 2010):
1. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut. Indikator dimaksud diwujudkan
secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi
hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.
2. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 hektar per tahun. Sasaran tersebut secara
langsung atau tidak langsung akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan,
antara lain:
a. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS
prioritas.
b. Pengembangan perhutanan sosial.
3. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama
lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti
dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
dan Dana Reboisasi (DR). Kegiatan di lingkup Kementerian Kehutanan yang terkait
langsung maupun tidak langsung dengan indikator substansi inti tersebut adalah
penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.
4. Pengendalian kerusakan lingkungan dengan indikator pencapaian substansi inti
dimaksud adalah:
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a. Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun. Kegiatan
yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait untuk pencapaian indikator
tersebut adalah pengendalian kebakaran hutan.
b. Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana
mulai tahun 2010 dan seterusnya. Kegiatan untuk penghentian kerusakan lingkungan
adalah pembinaan penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das).
5. Penanggulangan bencana, dengan indikator berupa peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan bahaya kebakaran hutan di
33 provinsi. Kegiatan pada Kementerian Kehutanan yang secara langsung maupun
tidak langsung untuk mencapai indikator substansi inti penanggulangan bencana
tersebut adalah pengendalian kebakaran hutan.
Dengan melihat fokus prioritas pembangunan yang diarahkan pada upaya-upaya konservasi
sumberdaya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang
berkelanjutan, disertai penguasaan dalam pengelolaan resiko bencana guna mengantisipasi
perubahan iklim, maka isu perubahan iklim menjadi mainstream dalam kebijakan
pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari arahan makro pemanfaatan dan
penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan di luar
kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam jangka panjang 20 tahun ke depan
yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2011
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030.
Skema REDD+ dirancang sebagai pengganti Protokol Kyoto yang berakhir masa
berlakunya pada tahun 2012. Negosiasi antar kepala negara untuk mitigasi perubahan
iklim ini terus berlangsung. Meskipun demikian Pemerintah Indonesia telah menyiap
kan peraturan yang mengatur implementasi REDD dalam bentuk Keputusan Menteri
Kehutanan No. 30 Tahun 2009 dan Permenhut No. 36 tahun 2009 yang kemudian pada
tahun 2012 diterbitkan Permenhut No. 20 tahun 2012. Sampai dengan sekarang persiapan
implementasi REDD+ terus dilakukan melalui kegiatan percontohan REDD+.
Dalam Draft Stranas REDD+, dicantumkan kebijakan dan gagasan yang telah dikeluarkan
oleh pemerintah Indonesia terkait readiness phase REDD+ antara lain :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan
Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi
hutan;
2. Peratuan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD);
3. Peratuan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara
Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan
Produksi dan Hutan Lindung;
20 •

Kebijakan REDD+

4. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan
Pembentukan Kelembagaan REDD+;
5. Reducing Emissions from Deforestasi dan Forest Degradation in Indonesia (REDDI):
Readiness Strategy 2009-2012;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 64/Menhut-II/2010 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Hutan dan Perubahan Iklim, yang bertugas memberikan input
kebijakan dan memfasilitasi proses penyiapan perangkat implementasi REDD+.
7. Roadmap Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan
Nasional : Penanganan Perubahan Iklim Sektor Kehutanan.
Dalam COP 13 Indonesia juga mengkomunikasikan konsep implementasi REDD
Indonesia secara bertahap (phased-approach) seperti yang telah disebut diatas. Dari hasil
studi IFCA, keputusan COP 13 dan implementasi Road Map REDDI maka disusun
strategi nasional REDDI. Penyusunan ini mencakup dua hal penting pertama, yaitu
memberikan tuntunan konseptual tentang intervensi kebijakan untuk pengurangan
deforestasi dan degradasi dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi
REDD/REDD+. Kedua, strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksi terkait
REDD/REDD+ termasuk kegiatan yang didanai dari sumber luar negeri. Strategi Readiness
mencakup baik aspek metodologi maupun aspek kebijakan, serta kegiatan pendukung
yaitu peningkatan kapasitas dan komunikasi stakeholders. Sedangkan manfaat dari disusun
strategi REDD+ Indonesia ini selain untuk sinkronisasi skema implementasi REDD+
Indonesia di bawah UNFCC dan juga sebagai upaya Indonesia dalam komitmennya
melaksanakan pembangunan kehutanan yang lestari.
Pada tahap kedua (Readiness Phase), Indonesia perlu menyiapkan perangkat yang
dibutuhkan untuk implementasi REDD/REDD+ pada tahap ketiga, baik metodologi
(penetapan REL/RL, penghitungan stok karbon dll), sistem MRV, kebijakan penanganan
akar masalah deforestasi dan degradasi hutan, kelembagaan, pendanaan dan mekanisme
distribusi insentif, partisipasi para pihak termasuk masyarakat di/ sekitar hutan.
REDD Indonesia selain dilakukan secara bertahap (phased-approach), juga dilakukan
secara bersarang (nested) yaitu implementasi di tingkat sub-nasional (Propinsi/Kabupaten/
Unit Manajemen) diintegrasikan ke tingkat nasional (national accounting with subnational implementation). Strategi di tingkat nasional terbagi ke dalam lima kategori
dengan komponen kunci sebagai berikut:
1. Intervensi kebijakan untuk penanganan akar masalah deforestasi dan degradasi di
berbagai lanskap penggunaan lahan hutan (hutan konservasi dan hutan lindung,
hutan produksi, lahan gambut, perubahan penggunaan hutan alam untuk hutan
tanaman dan tanaman kelapa sawit),
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2. Penyiapan regulasi REDD (antara lain tata cara pelaksanaan REDD dan pembentukan
Komisi REDD).
3. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL (Reference Emission
Level/Reference Level) dan pembangunan sistem MRV (Measuring, Reporting and
Verification).
4. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan kelembagaan untuk pelaksanaan
REDD termasuk registrasi nasional, pendanaan, distribusi insentif dan tanggung
jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/ koordinasi/konsultasi para pihak).
5. Analisis terkait (REL/RL, MRV, analisis biaya dan manfaat, resiko, dampak, dll);

3.4 Kebijakan REDD+ di daerah
Kesiapan daerah dalam implementasi REDD+ sangat bervariasi. Terdapat daerahdaerah yang sudah maju dalam hal persiapan implementasi REDD+ ada juga yang
masih terbatas. Tingkat kesiapan ini sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan kegiatan
percontohan dari donor. Meskipun demikian terdapat permasalahan yang sama yang
dihadapi oleh daerah terkait dengan kebijakan terkait REDD+ tersebut. Seperti yang
terjadi di Pulau Lombok dimana masih mengacu pada Permenhut No. P.30/Menhutii/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
(REDD) dan belum ada kebijakan turunan yang menyertai pelaksanaan di daerah.
Kebijakan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik meskipun sebagian besar responden
mengaku pernah mendengar dan mengikuti sosialisasi tentang REDD/REDD+. Kebijakan
REDD+ yang dilaksanakan di Pulau Lombok masih menjadi domain pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi, khususnya Dinas Kehutanan, sedangkan pada tingkat kabupaten
belum banyak berjalan.
Kegiatan percontohan REDD/REDD+ di Pulau Lombok akan dilaksanakan
pada tahun 2012 dengan lokasi di kawasan hutan Batukliang Utara, Lombok Tengah,
yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea melalui KOICA.
Selain itu ada pula kegiatan percontohan A/R CDM skala kecil di Lombok Timur yaitu
kerja sama dengan JIFPRO sejak tahun 2007 di kawasan hutan Sambelia, dan kerjasama
dengan KOICA sejak 2010 di kawasan hutan Sekaroh. Adapun lokasi lain yang dapat
menjadi alternatif adalah HKm yang sudah mempunyai ijin tetap (HKm Sambelia, HKm
Sesaot), serta hutan adat yang banyak terdapat di Lombok Utara. Tingkat kesesuaian
antara pelaksanaan dengan kebijakan REDD+ cukup sesuai.
Sementara itu kebijakan implementasi REDD+ di Kalimantan Timur, menunjukkan
bahwa pemerintah daerah sangat mendukung terhadap REDD+. Hal ini ditunjukkan
dengan komitmen pemerintah kabupaten untuk mendukung implementasi REDD+
sangat kuat. Masing-masing telah melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan
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implementasi REDD+ di wilayahnya masing, walaupun dalam level yang berbeda. Dalam
hal ini, Kabupaten Berau menunjukkan tingkat respon yang lebih baik, terutama dalam
penyiapan aturan perundangan daerah sebagai payung hukumnya. Pemahaman tentang
bentuk dan mekanisme insentif dan disinsentif belum ada. Kondisi ini bisa ditolerir, karena
bagaimanapun, pada level nasional, bentuk dan mekanisme insentif dan disinsentif pun
belum terumuskan dengan baik. Rendahnya pencapaian dan pemahaman ini menyebabkan
hubungan kertergatungan antar para pihak menjadi rendah. Hubungan yang tercipta
baru pada level koordiansi, termasuk didalamnya lebih banyak dilakukan dalam bentuk
rapat, seminar, workshop dan lokakarya.

Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi

• 23

Bab 4

Kelayakan Ekonomi
Implementasi
REDD+
4.1 Pendahuluan
Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa dalam implementasi REDD+
terdapat trade-off dan pengusul harus menjaga komitmennya dalam jangka waktu tertentu
untuk menjaga hutannya dan tidak melakukan peningkatan emisi gas rumah kaca di
luar lokasi implementasi tersebut. Disamping itu, tingkat ketergantungan masyarakat
terhadap sumberdaya hutan yang tinggi meningkatkan peluang terjadinya resiko nonpermanence dan kebocoran atau hilangnya sejumlah manfaat karbon akibat berpindahnya
aktifitas deforestasi dan degradasi hutan ke wilayah lain (displacement activities). Informasi
mengenai manfaat, biaya dan resiko implementasi REDD+ di Indonesia masih sangat
terbatas. Dengan demikian diperlukan informasi manfaat, biaya, resiko dan kelayakannya.
Dari kondisi tersebut muncul beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu (1) bagaimana
tingkat kelayakan implementasi REDD+ di Indonesia?; (2) resiko apa saja yang melekat
pada implementasi REDD+? (3) bagaimana tingkat atau peluang resiko tersebut terjadi?;
(4) bagaimana dampak resiko tersebut terhadap implementasi REDD+; dan (5) bagaimana
resiko dapat dikelola?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diperlukan valuasi kelayakan
implementasi REDD+ di Indonesia. Dan tujuan khususnya adalah: (1) mengidentifikasi
manfaat, biaya dan resiko implementasi REDD+; (2) mengukur kelayakan dan tingkat
resiko implementasi REDD+; dan (3) mengukur dampak dari resiko implementasi
REDD+. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan landasan dalam
menetapkan strategi penanganan resiko implementasi REDD+.

4.2 Manfaat dan biaya implementasi REDD+
Nilai ekonomi sumberdaya hutan sangat tinggi. Kondisi inilah yang mendorong
pemanfaatan sumberdaya hutan alih fungsi hutan ke peruntukan lain (deforestasi dan
degradasi). Perubahan atau konversi kawasan hutan menjadi bentuk penggunaan lain
seperti pertanian, perkebunan, area bekas tebangan, lahan terbuka dan pembangunan
kawasan pemukiman. Oleh karena itu keberhasilan implementasi REDD+ tergantung
pada seberapa jauh kegiatan REDD+ dapat mengkompensasi manfaat yang hilang.
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Manfaat implementasi REDD+ adalah semua nilai manfaat yang dihasilkan dari setiap
pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi. Baik yang langsung (karbon
yang diperdagangkan) maupun tidak langsung seperti jasa lingkungan dan biodiversitas.
Nilai manfaat langsung ini tergantung dari harga karbon dan jumlah emisi karbon yang
berhasil dikurangi. Sementara itu biaya implementasi REDD+ adalah semua biaya yang
dikeluarkan untuk dapat mengurangi emisi karbon. Biaya dalam implementasi REDD+
meliputi biaya implementasi, biaya transaksi dan biaya abatasi yang mencakup biaya
oportunitas.
Biaya ekonomi untuk mitigasi pada sektor kehutanan tergantung pada beberapa
faktor mencakup tingkat pengembalian dari pola penggunaan lahan (biaya korbanan dari
penggunaan lahan), kebutuhan terhadap upfront investment; enforcement costs; kebijakan,
kelembagaan, dan faktor sosial. Selain itu mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan
juga tergantung pada pendekatan dan/atau asumsi yang digunakan. Dengan demikian
potensi manfaat dan biaya dari kegiatan mitigasi sangat beragam dan tergantung pada
kondisi lokasi kegiatan impelemnatasi REDD+.
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Gambar 4. Tahapan Pengukuran Kelayakan

4.3 Tahapan-tahapan pengukuran kelayakan ekonomi
implementasi REDD+
1. Identifikasi semua potensi manfaat dari implementasi REDD+
2. Identifikasi semua biaya implementasi REDD+:
a. Biaya implementasi
b. Biaya transaksi
c. Biaya korbanan
3. Identifikasi perubahan penggunaan lahan
4. Penghitungan cadangan karbon untuk setiap penggunaan lahan untuk menduga total
emisi karbon yang dihasilkan oleh perubahan penggunaan lahan tersebut.
a. Aspek geo-fisik dan ekologi (topografi, tipe vegetasi dan iklim)
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b.
c.
d.

Jumlah karbon stok untuk setiap penggunaan lahan/tutupan lahan
Matriks perubahan luas penggunaan lahan/tutupan lahan
Informasi umum mengenai profil proyek, termasuk lokasi, ukuran, luas, petapeta dan batas-batas proyek
5. Penghitungan kelayakan implementasi REDD+:
a. Penghitungan arus kas masuk (manfaat yang diterima) dari penurunan emisi
karbon
b. Penghitungan arus kas biaya yang dikeluarkan
c. Mengukur kelayakan implementasi REDD+
6. Indikator kelayakan ekonomi yang digunakan adalah nilai kekinian dari manfaat
bersih (net pressent value, NPV), tingkat pengembalian modal (internal rate of return,
IRR) dan Benefit-Cost Ratio (BCR)
Kelayakan implementasi REDD+ sangat tergantung pada situasi ekonomi dan
keadaan biofisik lokasi proyek. Dengan demikian tahapan identifikasi biaya dan manfaat
menjadi sangat menentukan. Disamping itu kelayakan ini juga sangat tergantung pada
jenis proyek yang dikembangkan. Proyek yang dikembangkan dapat berupa kegiatan
aforestasi/ reforestasi maupun restorasi ekosistem.

4.4 Valuasi kelayakan implementasi REDD+
4.4.1 Model Ekonomi
Harga karbon pada kegiatan aforestasi sangat tergantung biaya korbanan yang
muncul sebagai akibat dari penggunaan lahan untuk kepentingan lain. Disamping itu
juga akan sangat tergantung pada teknologi dan sistem usahatani yang digunakan dalam
kegaiatan tersebut. Di dalam analisis tersebut tercakup semua potensi manfaat dan biaya
yang dihasilkan atau dipergunakan dalam suatu proyek. Disamping itu diperhitungkan
juga manfaat lain, seperti karbon, dan biodiversitas. Jumlah karbon yang ditawarkan
tergantung pada stok karbon dan biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari penyerapan
karbon (biaya abatasi) sampai ke penerbitan sertifikat penurunan emisi, termasuk biaya
transaksi di dalamnya.
4.4.1.1 Biaya abatasi
Biaya abatasi didefinisikan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan
satu unit karbon yang terserap (belum disertifikasi) atau biaya untuk menghasilkan satu
unit biomasa karbon. Biaya abatasi diduga sebagai biaya korbanan akibat proyek karbon
sehingga mengorbankan aktifitas penggunaan lahan yang lebih menguntungkan atau biaya
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pengalihan penggunaan lahan ke penggunaan lahan yang baru. Biaya tersebut mencakup
nilai kekinian dari hilangnya penerimaan akibat dari proyek karbon. Meskipun demikian
kita perlu mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi atau isu ketahanan pangan
akibat dari partisipasi dalam proyek (Cacho et al., 2002).
Apabila tidak ada pasar karbon, maka nilai manfaat ekonomi dari usahatani adalah
sebesar:
Dimana
adalah net present value dari hutan yang ditebang pada tahun
adalah harga kayu (Rp/m3), r adalah tingkat diskonto, dan
ke-T (satu rotasi),
CEadalah biaya pembangunan hutan.
4.4.1.2 Biaya Transaksi
Keberadaan biaya transsksi (BT) akan membuat kurva penawaran bergeser ke ataskiri, sehingga mengurangi ukuran pasar. Sehingga jumlah kredit karbon yang ditawarkan
semakin sedikit (QP ke QA) dan harga karbon yang terbentuk akan meningkat (PP ke PA).
Dengan demikian, jika biaya transaksi terlalu tinggi, maka pasar karbon tersebut tidak
akan terbentuk.

Gambar 5. Pengaruh biaya transaksi jumlah penawaran kredit karbon
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Besarnya biaya transaksi dalam reforestasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang
harus dikeluarkan diawal sebelum proyek dilaksanakan dan dikeluarkan selama proyek
yang kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan dan monitoring. Secara detil disampaikan
pada Tabel 3.
Tabel 3.

Klasifikasi biaya transaksi dalam proyek A/R CDM

Tipe Biaya

Pembeli

Pencarian dan
negosiasi

Awal proyek

Persetujuan

Awal proyek

Pencarian lokasi, membangun jejaring, mengorgansasikan
sesi informasi, draft kontrak, penyediaan pelatihan, promosi
Membangun baseline
Menduga potensi stok karbon dan arus proyek
Merancang rencana usahatani setiap partisipan
Menghasilkan PDD
Persetujuan dari host country
Validasi proyek proposal oleh DOE
Penyerahan ke CER Board

Manajemen
Proyek

Penjual

Menghadiri sesi informasi
Ikut pelatihan
Merancang perencanaan usahatani

Perolehan ijin

Awal proyek
Membeli komputer dan software
Membangun petak ukur permanen

Pembelian pita ukur dan alat lainnya
untuk mengukur pohon dan sample
tanah

Selama proyek
Pemeliharaan database dan pengaturan pembayaran
Koordinasi dengan staf lapangan, pembayaran upah
Distribusi pembayaran kepada pemilik lahan
Biaya suku bunga
Monitoring

Selama proyek
Entri data dari kertas kerja ke petani untuk menentukan
besaran pembayaran
Analisis sample karbon tanah
Mengukur secara acak terhadap hasil pengukuran petani
Verifikasi dan sertifikasi karbon (DOE)

Jaminan dan
pemberdayaan

Menghadiri pertemuan rutin

Pengukuran pohon, melengkapi daftar
isian dan mengirimkan ke kantor
proyek
Menyediakan sample karbon tanah

Selama proyek
Memelihara cadangan karbon
Membayar jaminan
Resolusi konflik

Perlindungan plot dari pencurian dan
kebakaran
Partisipasi dalam resolusi konflik

Sumber:(Cacho dan Lipper, 2007)

Tingkat kelayakan implementasi REDD+ akan sangat beragam karena sangat
tergantung pada kondisi lokasi dimana implementasi REDD+ tersebut dilaksanakan.
Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi

• 29

Sebagai gambaran, bagaimana tingkat kelayakan dari implementasi REDD+ maka berikut
ini diuraikan kasus yang diambil dari implementasi REDD+ di Hutan Produksi Lalan,
dimana pada periode 2009-2012 merupakan proyek MRPP yang didanai oleh GIZ.
1. Cadangan karbon
Luas areal proyek MRPP sekitar 24000 hektar. Berdasarkan hasil analisa citra landsat
tahun 2008, areal kegiatan MRPP dapat dikalsifikasikan menjadi 8 kelas seperti disajikan
pada Tabel 4. Pada lokasi seluas kurang lebih 24 000 hektar tersebut, pemerintah Kabupaten
Musi Banyu Asin dengan dukungan dari pemerintah Jerman dan didukung oleh GIZ
Indonesia melakukan pengelolaan kawasan Hutan Produksi Lalan (ekosistem hutan rawa
gambut) untuk alternatif dan peluang baru bagi nilai tambah yang dapat dinikmati oleh
masyarakat, disamping nilai ekonomi dari produk hutan dan jasa lainnya atas keberadaan
hutan melalui pembentukan prakondisi memasuki kegiatan perdagangan karbon dengan
skema REDD. Kawasan MRPP ini merupakan bagian dari kawasan HP Lalan yang
mempunyai potensi yang besar dalam perdagangan karbon. Hal ini disebabkan oleh potensi
kandungan karbon yang terdapat dalam biomasa hutan maupun dalam tanah gambut.
Tabel 4.

Sebaran luas tutupan hutan gambut Merang, 2008
Kategori

1

Hutan gambut bekas tebangan – kerapatan tinggi

3.054

13,00

364.012

2

Hutan gambut bekas tebangan – kerapatan sedang

5.950

25,34

623.032

3

Hutan baru tumbuh

4.393

18,71

7.063

4

Hutan yang didominasi Mahang and gelam

139

0,59

143.910

5

Belukar

1.308

5,57

9.437

6

Padang rumput

1.305

5,56

0

7

Lahan terbuka

3.534

15,05

35.827

8

Baru ditebang / terbakar

3.802

16,19

68.726

23.485

100

1.252.008

Total

Luas (Ha)

Cadangan karbon
(ton)

No

%

Sumber: MRPP, 2011

Selain itu kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai satwa liar yang dilindungi
seperti harimau, tapir, beruang madu dan buaya senyulong. Disamping itu juga kawasan
Merang ini mempunyai biodiversitas yang tinggi. Setidaknya terdapat 23 jenis flora.
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4.4.2 Rencana biaya kegiatan MRPP dalam perdagangan karbon
Oleh karena DA MRPP sampai dengan tahun 2011 adalah untuk mengukur potensi
kandungan karbon yang ada di lokasi, maka untuk melihat biaya-manfaat dari implementasi
REDD+ didekati dengan rencana kegiatan yang dilakukan di KPH Lalan.
1. Inventarisasi (potensi kayu, satwa, non-kayu, jasa lingkungan, dan sosbud berkala).
Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan ini dilakukan secara berkala setiap dua
tahun. Kegiatan ini bekerjasama dengan pemegang ijin usaha pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP.
2. Penataan hutan (blok dan petak berkala)
3. Pemanfaatan kawasan tertentu (perdagangan karbon dan perlindungan flora dan
fauna)
4. Pemberdayaan masyarakat (24 desa)
5. Pembinaan dan pemantauan pada areal yang sudah ada ijinnya (pembinaan terhadap
pemegang ijin)
6. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan (perdagangan karbon dan perlindungan florafauna)
7. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang
sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan
8. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam (pencegahan kebakaran,
perambahan, dan penebangan liar)
9. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan stakeholder
10. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi dan stakeholder terkait
11. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM (kebutuhan pegawai dan diklat)
12. Penyediaan pendanaan (rencana anggaran, proposal skema sharing pendanaan,
proposal penjalinan kerjasama)
13. Penyediaan sarana dan prasarana (pengadaan dan pembangunan sarana kantor,
transportasi, komunikasi dan alat perlengkapan kerja)
14. Pengembangan database (pengadaan peralatan dan pengembangan sistem)
15. Rasionalisasi wilayah kelola
16. Review pengelolaan
17. Pengembangan investasi (hasil hutan kayu dan non-kayu)
Melihat uraian rencana kegiatan yang akan dilakukan, maka dalam analisis biaya didekati
dengan komponen biaya yang diperlukan dalam kegiatan restorasi ekosistem. Dengan
pertimbangan bahwa kegiatan KPH Lalan tersebut adalah merupakan kegiatan restorasi
ekosistem dengan melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem dengan pengayaan hutan
dengan tanaman yang ada di daerah tersebut.
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4.4.3 Proyeksi arus pemasukan
Sumber kas masuk untuk membiayai kegiatan restorasi di calon kawasan restorasi
berasal pendapatan terutama dari kredit karbon, hasil hutan non-kayu, wisata alam,
program penelitian, pendidikan dan pelatihan dan hasil hutan kayu.
4.4.3.1 Sumber kas masuk dari kredit karbon
Sumber penerimaan dari perdagangan karbon diutamakan dari kredit karbon.
Pemasukan dari kredit karbon diperkirakan dapat direalisasikan pada tahun kedua.
Berdasarkan estimasi pemasukan ini, sebuah proyeksi arus kas dibangun. Untuk
menghindari kerumitan perhitungan proyeksi arus kas sumber-sumber kas masuk lain
seperti hasil hutan baik non-kayu maupun kayu tidak dianggap sebagai pemasukan yang
signifikan. Dasar penerimaan kas dari kredit karbon adalah berdasarkan tingkat emisi
CO2 equivalen dari lokasi MRPP yang dijadikan sebagai lokasi proyek karbon, seluas
24.000 hektar. Adapun hasil perhitungan emisi karbon disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5.

Emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi hutan MRPP

Perubahan tutupan lahan
1978-2008

Luas perubahan
(Ha)

Faktor emisi
(tCO2-eq/ha)

Emisi CO2
(tCO2-eq)

Hutan alam – LOA kerapatan
tinggi

3.142

248,68

781.352,56

Hutan alam – LOA kerapatan
sedang

6.121

301,77

1.847.134,17

Hutan alam – hutan sekunder

4.519

567,36

2.563.899,84

Hutan alam – dominasi
mahang

143

499,39

71.412,77

Hutan alam – belukar

1.346

659,25

887.350,50

Hutan alam – rumput

1.343

685,71

920.908,53

Hutan alam – tanah terbuka

3.636

648,55

2.358.127,80

Hutan alam – baru ditebang/
terbakar

3.911

619,43

2.422.590,73

Total emisi CO2

Sumber: MRPP Project, 2011

Emisi CO2 per tahun

11.852.462,00
395.082,00

Dari Tabel 5 tersebut dapat ditentukan bahwa besarnya emisi karbon yang
harus dihindari adalah sebesar 395.000 tCO2-eq per tahun. Dengan demikian program
rehabilitasi yang dilakukan adalah untuk memenuhi target tersebut. Berdasarkan transaksi
kredit karbon kehutanan yang sudah dilakukan, harga di pasar sukarela berkisar antara
USD 5 sampai USD 10 per tCO2 ekuivalen.
32 •

Kelayakan Ekonomi Implementasi REDD+

4.4.3.2 Sumber kas masuk dari hasil hutan non-kayu
Dengan bekerja sama dengan masyarakat sekitar MRPP akan mengembangkan
hasil hutan non-kayu. Menurut studi yang dilakukan Departemen Kehutanan dan IPB
pada 1999 dan Bappenas pada tahun 2004, nilai hasil hutan non-kayu ini diperkirakan
sebesar Rp 8 juta /hektar. Dengan asumsi bahwa 20% dari calon kawasan restorasi sebesar
4.800 hektar dapat menghasilkan hasil hutan non-kayu per tahun maka arus kas masuk
per tahun dari sumber ini dapat mencapai Rp. 114.630.016 seperti yang disajikan di
Tabel 6 (Perhitungan arus kas masuk dari hasil hutan non-kayu). Penghasilan ini dapat
direalisasi di tahun ketiga.
Tabel 6.

Perhitungan arus kas masuk dari hasil hutan non-kayu
Komponen

Jumlah

Luas calon kawasan restorasi

24.000 hektar

Persentasi luas yang dapat menghasilkan hasil hutan non-kayu

20%

Luas areal yang dapat menghasilkan hasil hutan non-kayu/per tahun

4.800 hektar

Nilai hasil hutan non kayu per tahun/hektar

Rp. 8.000

Nilai hasil hutan non kayu per tahun

Rp. 19.200.000

4.4.3.3 Analisa kelayakan
Analisa kelayakan finansial dan ekonomi didasari oleh perhitungan net present value
(NPV) berdasarkan metode aliran kas didiskonto (discounted cash flow). Dengan asumsi
nilai diskonto sebesar 15 % dan masa proyek selama 30 tahun dan harga karbon adalah
sebesar US5 per tCO2-eq., maka proyek karbon untuk MRPP adalah layak secara finansial,
yang ditunjukkan dengan nilai NPVsebesar Rp 3.852.530, nilai IRR sebesar 19% dan
rasio B/C sebesar 1,04. Dari hasil analisis ini kelayakan proyek sangat sensistif terhadap
perubahan harga dan tingkat output CO2-eq yang digunakan seperti disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7.

Pengaruh harga karbon terhadap kelayakan proyek karbon
Harga Carbon (US$ per tCO2-eq)

Net benefit
B/C rasio
IRR

4

5

6

- 15.357.932,95

3.852.530

23.062.993,35

0,84

1,04

1,24

-

0,19

0,41
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4.5 Resiko implementasi REDD+
Keberlanjutan usaha karbon di hutan produksi sangat tergantung pada kelayakan
dan daya saing usaha karbon tersebut dibandingkan dengan pemanfaatan sumberdaya
hutan tersebut untuk penggunaan selain karbon. Secara umum terdapat dua isu penting
yang harus dipertimbangkan, yaitu:
1. Kebocoran. Isu kebocoran ini muncul pada saat pengelola usaha karbon melakukan
kegiatan deforestasi di tempat lain. Pembukaan lahan baru di tempat lain untuk
perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Perambahan oleh masyarakat yang
mungkin terjadi di lokasi lain. Di samping itu aktivitas perambahan atau pembalakan
liar. Para pembalak liar akan mencari kebutuhan kayu dari hutan di tempat lain
(displacement activities).
2. Ketidakpermanenan. Pelaksana implementasi REDD+ meninjau ulang komitmennya
dikarenakan perubahan harga komoditi lain (perkebunan, tanaman pangan, atau pulp
dan kertas) yang meningkat. Faktor penyebab lainnya adalah tidak adanya perencanaan
keuangan jangka panjang.
Terkait dengan kemungkinan terjadinya resiko-resiko tersebut, maka dalam VCS (Verified
Carbon Standard) ditetapkan Risk Buffer Management sebagai jaminan jika terjadi
kebocoran dan ketidakpermanenan, dimana nilainya akan sangat tergantung pada tingkat
ketidakpastian dalam usaha karbon tersebut (Djaenudin et al., 2012a).
4.5.1 Ancaman terhadap kawasan
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa MRPP merupakan kawasan yang berada
pada kawasan KPH Lalan. Dengan ancaman terhadap keberhasilan implementasi KPH
Lalan tergantung pada bagaimana bisa mengatasi ancaman-ancaman sebagai berikut:
1. Perladangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah calon KPHP. Dimana
masyarakat membuka kawasan untuk membuat perkebunan karet dan kelapa sawit.
Terutama untuk daerah tanah mineral masyarakat membuka hutan untuk huma.
Dalam pembukaan lahan tersebut bahkan mengarah ke okupasi.
2. Pemukiman. Selain pembukaan wilayah pemukiman yang merupakan pusat desa,
pembukaan hutan untuk pemukiman ini dilakukan oleh masyarakat pendatang dalam
bentuk pemukiman spontan yang biasanya berada di dalam kawasan.
3. Pencari kayu. Sebagian besar masyarakat pendatang masuk ke wilayah hutan produksi
Lalan bertujuan untuk mencari kayu. Lebih dari 500 pendatang bekerja untuk
mencari kayu. Dikarenakan aktifitas ini bersifat turun temurun, maka menjadi sebuah
tantangan untuk dapat dialihkan ke mata pencaharian yang lain.

4. Penggarap lahan. Isu yang terkait dengan masalah ini adalah masalah tenurial khususnya
untuk keperluan pemukiman dan perladangan. Masyarakat tersebut cenderung akan
melakukan klaim penguasaan lahan sehingga perlu solusi yang win-win solution.
5. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu ancaman terbesar di hutan
gambut, selain konversi lahan. Wilayah hutan gambut yang telah terdegradasi dan
rusak tata airnya akan mudah terbakar.
4.5.2 Identifikasi Resiko implementasi REDD+
Tingginya ketidakpastian dalam implementasi REDD+ meningkatkan resiko
kegagalan yang diakibatkan terjadinya kebocoran emisi dan ketidak permanenan proyek.
Tingkat kepastian implementasi REDD+ sangat tergantung pada berbagai faktor. Pertama
adalah kelengkapan infrastruktur REDD+ yang mencakup aspek (1) kelembagaan dan
kebijakan, (2) pengelolaan, (3) pasar, dan (4) distribusi manfaat. Jika kelengkapan
infrastruktur REDD+ tersebut terpenuhi. Kedua adalah perubahan penggunaan lahan
dimana tekanan terhadap sumberdaya hutan oleh kegiatan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Ketiga adalah dinamika sosial ekonomi yang berkembang di daerah
tersebut.
Identifikasi resiko dilakukan dengan FGD dan wawancara mendalam dengan sejumlah
narasumber serta studi literatur. Analisis resiko ini diawali dengan melakukan identifikasi
sumber ketidakpastian yang merupakan sumber resiko. Diperoleh hasil bahwa sumber
ketidakpastian pada implementasi REDD+ adalah sebagai berikut (Djaenudin et al.,
2012b).
4.5.3 Ketidakpastian yang dihadapi dalam implementasi REDD+
Keberhasilan impplementasi REDD+ sangat tergantung pada keberadaan
ketidakpastian di lokasi proyek. Ketidakpastian yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Ketidakjelasan sistem tenurial yang meningkatkan konflik lahan. Penyelesaian konflik
lahan yang biasanya memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya.
Terjadinya persaingan penggunaan lahan yang tinggi antara kehutanan dan sektor
lain (perkebunan, pertanian dan pertambangan) menjadikan konflik lahan yang
terjadi semakin meningkat.
2. Lemahnya penegakan hukum dalam penanganan praktek pembalakan liar. Masih
terjadinya praktek illegal logging, sekalipun berbagai upaya telah dilakukan.
3. Kelengkapan dan keakuratan data dan informasi. Ketersediaan sistem data yang akurat
dan partisipatif masih memerlukan upaya yang konsisten dan komitmen dari para
sektor. Belum semua sektor berpartisipasi penuh dalam penyediaan data. Diperlukan
pemilahan data agar data yang bersifat publik dapat diakses dan dikelola dalam satu
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4.

5.

6.

7.

lembaga pusat data. Masing-masing sektor juga masih mengeluarkan izin-izin yang
membawa implikasi pada perubahan status lahan.
Pengendalian dan monitoring kebocoran implementasi REDD+. Belum tersedia
sistem kontrol untuk mencegah kebocoran (leakage) dalam pelaksanaan REDD+.
Apabila leakage tersebut tidak tertanggulangi maka menghambat dalam proses klaim
dana REDD+.
Penguasaan informasi yang berbeda antar stakeholder. Masih terdapat perbedaan
pandangan atas REDD+ dari sebagian LSM. Perbedaan pandangan tersebut dapat
berpengaruh negatif kepada keyakinan masyarakat akan manfaat program REDD+
bagi mereka. Masalah database cukup lengkap untuk areal MRPP termasuk citra
satelit, sedangkan untuk daerah MUBA belum tersedia data.
Belum termanfaatkannya co-benefits pengelolaan sumberdaya hutan. Manfaat lain
selain potensi kayu, masih banyak co-benefit yang tersedia di kawasan hutan lokasi
REDD+ seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
Kepastian Pasar. Belum jelasnya mekanisme kompensasi REDD+ terhadap para
pelaku REDD+ di lapangan (masyarakat). Belum jelasnya mekanisme pemberian
kompensasi ini menyebabkan pemerintah daerah masih ragu dalam mensosialisasikan
program REDD+ kepada masyarakat luas secara langsung. Perkebunan seperti kelapa
sawit merupakan komoditi yang menguntungkan, dalam waktu 40 bulan sudah mulai
berproduksi dan menghasilkan sepanjang tahun.

4.5.4 Penilaian terhadap resiko implementasi REDD+
4.5.4.1 Kebocoran
Kebocoran menggambarkan adanya emisi gas rumah kaca yang terjadi di luar batasan
proyek, seperti penurunan stok karbon. Apabila kebocoran ini terjadi maka besanya
kebocoran tersebut mengurangi jumlah karbon yang dihasilkan oleh proyek. Penyebab
terjadinya kebocoran: (1) pembukaan lahan baru di tempat lain untuk perkebunan dan
pertanian tanaman pangan. Perambahan oleh masyarakat yang mungkin terjadi di lokasi
lain, dan (2) perambahan atau aktifitas pembalakan liar. Para pembalak liar akan mencari
kebutuhan kayu dari hutan yang tidak diperuntukan bagi proyek REDD+ (Djaenudin
et al., 2012b).
4.5.4.2 Ketidakpermanenan
Beberapa penyebab terjadinya ketidakpermanenan dalam implementasi REDD+:
(1) Berakhirnya komitmen perusahaan atau pengusul implementasi REDD+. Pada saat
pengusul proyek REDD+ mengusulkan untuk berpartisipasi kemudian di tengah proyek
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meninjau ulang komitmennya tersebut, (2) Tidak adanya perencanaan keuangan jangka
panjang. Jika rencana keuangan jangka panjang maka keuangan dalam jangka panjang
akan beresiko dimana kuangan yang tersedia tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan
REDD+ dalam jangka panjang. Hal ini juga terkait dengan ketidakefektifan distribusi
insentif, (3) kembalinya para perambah untuk beraktifitas di lokasi REDD+ untuk
melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Karena nilai ekonomi dari perkebunan
dan pertanian yang semakin meningkat, akan mendorong terjadinya deforestasi di lokasi
REDD+. Faktor lain yang menentukan terjadinya perambahan tersebut adalah lemahnya
penegakan hukum (Djaenudin et al., 2012b).
Dari berbagai ketidakpastian tersebut, menimbulkan beberapa resiko, dimana menurut
persepsi responden kemungkinan terjadinya secara berurutan, yaitu (1) perambahan; (2)
terjadinya konflik lahan; (3) persaingan dengan alternatif penggunaan lahan lain; (4) skala
proyek yang tidak kecil karena biaya transaksi yang tinggi; (5) pembukaan atau eksploitasi
sumberdaya hutan di luar proyek REDD+; (6) ketidakefekifan distribusi insentif yang
mendorong terhadap terjadinya kejahatan korupsi (Rochmayanto, 2012); (7) munculnya
isu ketahanan pangan dan penurunan daya beli masyarakat; dan (8) berkurangnya co
benefit di lokasi REDD+.
Strategi pencegahan kebocoran adalah (1) mengurangi perambahan melalui
pencadangan area sebagai jaminan sehingga dapat menutupi kredit karbon yang hilang;
penyediaan insentif bagi perusahaan atau pengembang proyek REDD+ atas upayanya untuk
menerapkan pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari; dan menerapkan hukuman yang
bersifat mengikat, seperti penerapan peraturan perubahan status lahan menjadi kawasan
lindung dan (2) mengurangi konflik lahan melalui pengendalian tatakelola REDD+
yang mengikat yang dilaksanakan oleh pihak independen dan pengakuan keberadaan
dan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi serta penetapan definisi kepemilikan dan
hak yang jelas.
Strategi pencegahan ketidakpermanenan proyek adalah bagaimana meningkatkan
komitmen pengembang proyek melalui penerapan disinsentif bagi pengembang yang tidak
dapat menjamin kepermanenan proyek dan penerapan skema pembayaran adaptif, dimana
pembayaran yang diterima oleh pengembang proyek sejalan dengan perubahan yang
terjadi pada nilai oportunitas di pasar, dan pengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan
co-benefit yang ada dalam lokasi proyek tersebut; serta penyediaan mekanisme distribusi
pendanaan yang efektif dan efisien.
Munculnya resiko perambahan yang terus menerus di lokasi REDD+ dan terjadinya
konflik lahan merupakan ancaman terhadap kelayakan implementasi REDD+. Untuk
itu diperlukan perbaikan tatakelola REDD+ melalui penegakan hukum dan penciptaan
alternatif mata pencaharian dengan menerapkan strategi-strategi yang mampu mencegah
terhadap terjadinya ketidakpermanenan dan kebocoran, seperti melalui kepastian hak
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pengelolaan, pencadangan areal penyangga sebagai jaminan kredit karbon, penurunan
konflik lahan, penerapan reward dan punishment atas kinerja pengembang, rencana
pembiayaan jangka panjang dan penerapan skema pembayaran adaptif.
Untuk DA MRPP, dimana tingkat deforestasi dan degradasi yang tinggi, penghitungan
karbon kredit menjadi sangat menentukan nilai ekonomi proyek tersebut. Terdapat
beberapa ancaman dalam implementasi REDD+ tersebut sebagai akibat dari kebutuhan
terhadap lahan. Nilai kelayakan sangat sensitif terhadap tingkat harga karbon. Sementara
itu harga yang berlaku di setiap lokasi berbeda.
Resiko yang dihadapi oleh proyek REDD adalah adanya kegiatan perambahan,
pemukiman dan pembalakan liar serta kebakaran hutan. Jenis resiko tingkat paling
besar dampaknya konflik baru dalam alokasi distribusi pembayaran, kepastian hak
penggunaan lahan, kesulitan menjaga kebocoran, data tidak memenuhi standar MRV
dan tidak efektifnya distribusi insentif. Situasi ini mendorong terhadap terjadinya
kebocoran (leakage). Untuk menurunkan tingkat resiko yang terjadi adalah dengan
memaksimumkan co-benefit dari REDD+, pembentukan lembaga trust fund, penunjukkan
auditor independen, penetapan tata ruang, perlindungan kawasan hutan, SVLK serta
penciptaan lapangan kerja (Rochmayanto, 2011).
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Bab 5

Kelembagaan dan
Tatakelola REDD+
5.1 Pendahuluan
Implementasi REDD+ di Indonesia menerapkan pendekatan sistem nasional
implementasi tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan pencapaian
tujuan REDD+ dalam jangka panjang yang tidak terlepas dari proses desentralisasi dan
terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Menurut Skucth et al (2008) bahwa
pendekatan sistem nasional ini membutuhkan pemikiran yang penuh pertimbangan
karena melibatkan kerjasama dari stakeholder (para pemangku kepentingan) yang beragam.
REDD+ sebagai kebijakan publik yang terkait dengan para pemangku kepentingan,
memerlukan sebuah kelembagaan yang akan mengatur perilaku para pemangku kepentingan
agar sesuai dengan pencapaian tujuan REDD+. Pembentukkan kelembagaan REDD+
termasuk ke dalam salah satu strategi nasional REDD+ menuju implementasi REDD+.
Kelembagaan terkait dengan REDD+ pada awalnya telah dimulai dengan
pembentukkan Dewan Nasional Perubahan Iklim dimana REDD+ termasuk dalam
program mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya ada lembaga Satuan Tugas Persiapan
Kelembagaan REDD+ yang menfasilitasi pembentukkan lembaga REDD+ hingga
terbentuk Badan Pengelola REDD+. Beberapa institusi lainnya yang mengurusi REDD+
seperti Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup. Lembaga
REDD+ dibentuk bukan hanya di level pusat namun juga di level daerah. Beberapa
lembaga REDD+ di daerah antara lain Pokja REDD di Kalimantan Timur, Pokja REDD
di Sumatera Selatan, Gugus Tugas RAD GRK si Nusa Tenggara Barat, dan lainnya.
Kelembagaan REDD+ baik di level nasional maupun level internasional saat ini
masih berada di dalam konteks fase readiness. Kelembagaan ini akan terus mengalami
modifikasi sejalan negosiasi di dalam kerangka mekanisme REDD+ itu sendiri. Oleh
karena itu diperlukan sebuah telaah kelembagaan REDD+ yang efektif menggerakan
langkah para pemangku kepentingan menuju pencapaian tujuan REDD+.

5.2 Batasan Kelembagaan
Menurut Scott (1995) dalam Angelsen (2011) bahwa kelembagaan merupakan
kebiasaan, norma dan peraturan hukum yang membentuk perilaku dan mengatur
hubungan antar mereka. Menganalisis kelembagaan berarti mempelajari bagaimana
sebuah lembaga dibentuk dan berfungsi.
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Menurut Doglas North (1990) kelembagaan sebagai batasan- batasan yang dibuat
untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi
politik, sosial dan ekonomi. Adapun Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai
aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak
membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa
yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang
mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai
buah dari tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain, kelembagaan adalah aturan
main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut
sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan
terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat.
Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.
Keberadaan kelembagaan dalam sebuah komunitas selalu berubah, beradaptasi
terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau
lambatnya perubahan, Oliver Wiliamson menganalisis perubahan institusi dalam empat
tingkatan (Williamson, 2000), yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada: 1) level
sosial (masyarakat), 2) level kelembagaan formal (formal institutional environment), 3)
level tata kelola (governance) dan 4) perubahan bersifat kontinyu.
Perubahan kelembagaan pada level masyarakat adalah perubahan yang terjadi
pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat (social
embeddedness) seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat,dll. Perubahan kelembagaan
pada level ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak
menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Pada
level ini, perubahan kelembagaan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama,
antara 100 sampai 1.000 tahun.
Perubahan kelembagaan formal dapat berlangsung dalam kurun waktu 10 sampai 100
tahun (Williamson, 2000). Menurut Wiliamson (2000), yang dimaksud kelembagaan
formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja seperti
perundang-undangan(konstitusi) yang dibuat oleh lembaga legislatif/pemerintah. Namun
demikian, hal ini bukan merupakan kriteria mutlak, karena banyak kasus kelembagaan
formal yang merupakan hasil evoluasi dari kelembagaan informal sebagaimana undangundang perikanan di Jepang yang berasal dari hukum adat atau tradisi yang hidup dan
menyatu dalam masyarakat selama ratusan tahun (Ruddle, 1993).
Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola (governance) berlangsung
relatif cepat yaitu antara 1-10 tahun. Perubahan terjadi pada serangkaian peraturan (rule
of the game) dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata keleola (governance
structure), lengkap dengan tata cara penegakan dan pemberian sanksi. Menurut Wiliamson
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(2000) bahwa penegakan governance tidak bebas biaya dan lahirnya sebuah struktur tata
kelola yang baik yang menjamin kepastian interaksi dan transaksi antar aktor/pihak-pihak
terkait (yaitu adanya resolusi konflik, kepastian sistem kontrak, dll) membutuhkan biaya.
Governance akan selalu berubah menuju governance yang lebih efisien. Yaitu, governance
yang dapat meminimumkan biaya transaksi. Perubahan pada level governance dapat
bersifat diskontinu maupun kontinu (sepanjang waktu). Perubahan yang bersifat kontinu
mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumberdaya dan tenaga kerja.
Dalam konteks REDD+, struktur kelembagaan REDD+ sebagai kerangka nasional
yang akan menentukan kemampuan dan tanggungjawab berbagai pelaku yang terlibat dan
aturan-aturan dalam interaksinya. Menurut Vatn dan Angelsen (2011) bahwa bentuk
kelembagaan REDD+ sangat tergantung pada lembaga yang ada dan struktur legal, proses
politik dan ekonomi yang berlaku, distribusi kekuatan dan kesejahteraan dan sejumlah
tindakan REDD+ yang tepat.

5.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Batasan tata kelola (governance) dapat dikategorikan ke dalam perspektif hirarki,
perspektif jejaring dan perspektif komunitarian. Dalam perspektif hirarki, governance
adalah sebuah alat dimana kekuasaan dijalankan untuk mengelola sumberdaya sosial dan
ekonomi untuk pembangunan negara (World Bank, 1992).
Dalam perspektif jejaring, governance merupakan (1) Aturan yang mengatur
hubungan-hubungan antar aktor agar terhindar dari konflik atau menghilangkan
gangguan-ganggan terhadap peluang-peluang pencapaian hasil yang saling menguntungkan
(Williamson, 1996), (2) aturan-aturan yang mengatur bagaimana kekuasaan (power)
dijalankan untuk mengelola sumberdaya negara, mengatur hubungan antara negara dengan
civil society dan pelaku usaha (private sector) (Mayers et al., 2002), (3) suatu konsep yang
luas dalam penetapan rumusan dan pelaksanaan aksi bersama yang meliputi penetapan
peran formal baik langsung maupun tidak langsung dari pemerintah dan peran normanorma informal, netwokrs, organisasi masyarakat dan asosiasi rukun tetangga untuk
mendorong aksi bersama melalui penetapan tata hubungan antara masyarakat dengan
masyarakat dan masyarakat dengan negara, pembuatan keputusan bersama dan pemenuhan
layanan publik, hingga terbentuknya masyarakat yang mampu mengurus dirinya sendiri
(self governing communities) baik dalam tata kehidupan, pekerjaan maupun pengelolaan
lingkungan hidup (World Bank, 2006).
Dalam perspektif komunitarian, governance merupakan (1) kualitas pengelolaan
ekonomi, sosial dan hubungan-hubungan politik suatu bangsa sebagai faktor penting
yang mempengaruhi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam untuk
kemaslahatan semua orang, saat ini dan masa akan datang, (2) sistem tata kelola pemerintahan
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yang mencakup proses efisien, pengembangan prinsip-prinsip dan kelembagaan yang
menjamin hak-hak warga dan kebebasan bagi semua orang termasuk masyarakat miskin dan
kelompok-kelompok termarjinalkan (UNDP, 2006), (3) proses mengatur pemerintahan
terdiri dari pengumpulan pendapat, fasilitasi, mediasi dan memberi arahan para aktor yang
terlibat, yang berimplikasi pada kerja sama dalam pemecahan masalah melalui partisipasi
masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
implementasi dan evaluasi kebijakan dan program (VanSant, 2000).
Prinsip-prinsip tata kelola baik menurut UNDP (1997) adalah partisipasi
(participation), orientasi konsesus (consesus orientation), visi strategis (strategic vision),
responsitas (responsiveness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency),
keadilan (equity) dan aturan (rule of law). Australian Institute of Company Directors
(2013) menyatakan ada 10 prinsip good governance bagi organisasi non profit, yakni
roles and responsibilities, board composition, purpose and strategy, risk recognition and
management, organizational performance, board effectivenss, integrity and accountability,
organization building, culture and ethics dan engagement.

5.4 Kelembagaan REDD+ di level nasional dan sub nasional
Perkembangan REDD+ di Indonesia hingga saat ini masih dalam tahap persiapan,
meskipun dalam Stranas REDD+ direncanakan pada 2014 sudah mulai diimplementasikan
secara utuh. Sejak awal pemerintah telah berupaya menjadikan REDD+ sebagai salah
satu kebijakan nasional. Salah satu upaya pemerintah adalah pembentukkan kelembagaan
REDD+. Upaya ini ditemputh melalui pembentukkan lembaga baru untuk menangani
REDD+ atau integrasi REDD+ pada lembaga tertentu.
Lembaga-lembaga yang menangani perubahan iklim dan persiapan menuju
implementasi REDD+ antara lain BP REDD+ (dulu Satuan Tugas REDD), Dewan
Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Bappenas, dan Kementerian Kehutanan. BP REDD+
dibentuk belum lama ini berdasarkan PP 62 tahun 2013 menggantikan Satuan Tugas
REDD sebagai lembaga ad hoc, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, terkait
dengan pelembagaan REDD+. DNPI dibentuk berdasarkan Keppres No 46/2008 yang
diketuai langsung oleh Presiden. Keanggotaan DNPI terdiri atas 18 pimpinan lembaga
negara diantaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri
Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Kepala Bappenas,
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika dan lainnya. Satuan Tugas REDD+ dibentuk
berdasarkan Keppres No 19 tahun 2010. Bappenas terlibat dalam mengarusutamakan
perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Kementerian Kehutanan
membentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim berdasarkan Keputusan Sekjen Kehutanan
pada tahun 2010 yang mempunyai tugas pokok membantu Menteri Kehutanan terkait
dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
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Lembaga terkait REDD+ di level sub nasional juga dibentuk berdasarkan inisiatif
pemerintah daerah masing-masing dalam menyikapi perubahan ikim di beberapa provinsi
diantaranya di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di Kalimantan Timur terdapat GCF, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim,
Pokja REDD Kaltim. Di NTB terdapat Gugus Tugas Pengendalian Dampak Perubahan
Iklim Provinsi NTB. Untuk level kabupaten di Kalimantan Timur terdapat Pokja REDD
Berau, sementara itu di Kabupaten Lombok Tengah, NTB terdapat proyek REDD+.
Pendekatan informal dan interpersonal antara lembaga subnasional dan nasional.
Tugas pokok dan wewenang masing-masing lembaga terdapat dalam Tabel 8.
Tabel 8.
Lembaga

Lembaga REDD+ di level nasional dan sub nasional
Dasar Hukum

Tugas dan Wewenang

NASIONAL
DNPI

Keppres No 46
tahun 2008

Tugas
Menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan terkait kontrol terhadap
perubahan iklim di level nasional, koordinasi kegiatan, menyusun kebijakan
dan prosedur perdagangan karbon, melaksanakan monev pelaksanaan
kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi dengan internasional.

BP REDD

PP 62 tahun 2013

Tugas
membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan,
fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengedalian REDD+ di
Indonesia
Wewenang
Mengelola bantuan dana atau bantuan lain yang sah terkait REDD+

Pokja PI
(Kemhut)

Kep Sekjen 183/
II-KUM/2010

Tugas
Memberikan masukan ke Menhut terkait adaptasi dan perubahan iklim,
membantu Menhut dalam pelaksanaan tugas dan monev terkait adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, mengelola data-informasi di Kemhut, dan membantu
Menhut menilai usulan kegiatan pihak ketiga terkait perubahan iklim
Tugas/Mandat
Mengkoordinasikan pengembangan RAN dalam penurunan GRK dan
mengkoordinasikan Stranas REDD+

Bappenas

SUB NASIONAL DI KALTIM
DDPI

Peraturan
Gubernur Kaltim
No 2 tahun 2011

Menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan terkait kontrol terhadap
perubahan iklim di level nasional, koordinasi kegiatan, menyusun kebijakan
dan prosedur perdagangan karbon, melaksanakan monev pelaksanaan
kebijakan perubahan iklim, dan memperkuat posisi Kaltim untuk mendorong
daerah lain terkait perubahan iklim

Pokja REDD
Kaltim

SKGubernur No
522/K.51/2008 jo
SK Gubernur No
522/K.215/2010

Menghimpun data/informasi terkait program REDD di Kaltim, sosialisasi dan
koordinasi program REDD+ di Kaltim, pusat wadah komunikasi antar institusi,
memberikan advokasi/fasilitasi ke Pemda terkait implementasi REDD+
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Lembaga
Pokja REDD
Berau

Dasar Hukum
SK Bupati Berau
No 313 tahun
2008

Tugas dan Wewenang
Mengumpulkan data dasar terkait pengelolaan SDA di Berau, menyusun action
plan REDD termasuk sosialisasi ke masyarakat, analisi dan evaluasi pelaksanaan
REDD+, menyusun skema strategi, distribusi, pemasaran dan pendanaan
REDD+ dan memberikan masukan ke Pemda terkait penyusunan kebijakan
REDD di daerah.

SUB NASIONAL DI NTB
Gugus Tugas
RAD GRK

Keputusan
Gubernur No 243
tahun 2012

Menyusun dokumen RAD GRK Provinsi NTB

Proyek REDD+
di Lombok
Tengah

Kerjasama KOICA,
Kemhut dan Korea
Forest Service
(KFS) 2008

Demonstration activity REDD+ in local site.

Ditinjau dari tugas dan kewenangan lembaga, nampak bahwa DNPI mempunyai
tugas yang terkait dengan perubahan iklim baik adaptasi maupun mitigasi perubahan
iklim. Adapun BP REDD+ mempunyai tugas khusus membantu Presiden terkait
dengan REDD+ secara menyeluruh mulai dari koordinasi, sinkronisasi, perencanaan,
fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengedalian REDD+ bahkan juga
sebagai pengelola keuangan. Sedangkan Pokja Perubahan Iklim membantu Kementerian
Kehutanan terkait perubahan iklim.
Sementara di level sub nasional juga telah ada beberapa lembaga terkait REDD+
seperti DDPI di Kalimantan Timur, Gugus Tugas RAD GRK di Porvinsi NTB, Pokja
REDD Berau dan lainnya. Lembaga terkait REDD+ di level sub nasional ini tidak
memiliki jalur koordinasi dengan lembaga di level nasional.
Lembaga BP REDD+ yang menggantikan lembaga Satgas REDD merupakan lembaga
setingkat dengan Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas dan
fungsi BP REDD+ terdapat dalam PP 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. Tugas
BP REDD+ yakni membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi,
perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengedalian REDD+
di Indonesia. Adapun fungsi BP REDD+ antara lain :
1. penyusunan dan pengembangan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan
REDD+ di Indonesia
2. penyusunan dan pengembangan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial,
lingkungan dan pendanaan
3. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan
REDD+ dalam pembangunan nasional
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4. penyiapan dan pengordinasian instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+ sesuai
ketentuan peraturan perundangan
5. pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai
ketentuan peraturan perundangan
6. penyusunan standar dan metodologi pengukuran emisi dan serapan GRK dari
program, proyek, atau kegiatan REDD+ serta konsolidasi dan pelaporan data emisi
dan serapan GRK
7. peningkatan kapabilitas dan kapasitas di kementerian/lembaga, mitra pelaksana dan
masyarakat serta kualitas perangkat penerapan dalam pelaksanaan REDD+
8. penyiapan rekomendasi dalam penentuan posisi Indonesia terkait REDD+ dalam
fora internasional
9. koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan atau kegiatan
REDD+
10. koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik terkait dengan pelaksanaan
program, proyek data atau kegiatan REDD+ sesuai PP
11. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, proyek dan atau kegiatan REDD+
12. pelaksanaan administrasi Badan Pengelola REDD+
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan presiden
Terkait dengan kebutuhan internasional akan administrasi publik yang baik dalam
mekanisme REDD+, penelahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance
telah dilakukan pada beberapa lembaga REDD+ di level nasional dan sub nasional.
Deskripsi penerapan prinsip-prinsip good governance pada lembaga REDD+ terdapat
dalam Tabel 9.
Tabel 9.

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance

Prinsip-Prinsip
Good
Governance

DNPI

Pokja REDD Kaltim

Pokja REDD Berau

Transparansi

Belum transparan
sepenuhnya terkait
keuangan dan
sistem pengawasanpengendaian intern

Belum sepenuhnya
transparan terutama
mengenai kondisi keungan,
sistem pengawasan dan
pengedalian intern.

Belum sepenuhnya transparan
terutama mengenai kondisi
keungan, sistem pengawasan dan
pengedalian intern.

Akuntabilitas

Sistem kerja sudah
akuntabel

Laporan tahunan dibuat
namun karena bersifat
ad hoc tidak ada program
jangka pangan

Sudah ada laporan bulanan/
tahunan namun belum jelas siapa
yang bertanggungjawab bila ada
target tidak tercapai

Partisipasi

Keanggotaan dari unsur
pemerintah saja

Keanggotaan belum
meliputi masyarakat, hanya
pemerintah dan swasta

Keterwakilan masyarakat
belum ada, namun ada Dinas
Pemberdayaan masyarakat
maupun LSM
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Berdasarkan implementasi indikator good governance yang terlihat dalam Tabel 9
secara umum lembaga terkait REDD+ belum sepenuhnya transparan kepada publik
terkait dengan keuangan dan sistem pengawasan pengendalian intern. Selain itu tingkat
partisipasi kelompok masyarakat dalam lembaga masih nihil.

5.5 Kondisi daerah menghadapi REDD+
Dalam konteks REDD+ sebagai sebuah kebijakan baru yang akan diimplementasikan,
telaah terhadap situasi dan kondisi di daerah penting untuk dilakukan. Situasi dan kondisi
di daerah meliputi kendala apa yang dihadapi aktor REDD+ dan selanjutnya ditemukan
strategi menuju implementasi REDD+ di daerah.
Kajian aktor terkait REDD+ dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi
Sumatera Selatan dan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Aktor REDD+ adalah para pihak yang akan mempengaruhi atau yang akan dipengaruhi
kebijakan REDD+. Tiga kelompok aktor meliputi pemerintah daerah, masyarakat sipil
(akademisi, LSM dan masyarakat lokal), dan kelompok swasta.
Berkaitan dengan tingkat pengetahuan aktor tentang REDD+, umumnya tingkat
pengetahuan mereka relatif masih rendah. Pengetahuan aktor terhadap REDD+ ini
tergantung kepada akses aktor terhadap informasi. Terkait dengan perspektif aktor terhadap
REDD+, pihak pemerintah daerah umumnya memiliki perspektif positif, namun ada
juga yang memiliki perspektif negatif. Perspektif positif mengandung makna REDD+
sebagai upaya melestarikan hutan, dan adanya insentif dalam REDD+ merupakan peluang
pendanaan baru bagi pembangunan kehutanan. Perspektif negatif terhadap REDD+
mengandung makna bahwa Indonesia tidak termasuk negara pengemisi sehingga upaya
adaptasi lebih diperlukan Indonesia dibandingkan dengan REDD+ sebagai bagian dari
upaya mitigasi perubahan iklim. Adapun perspektif dari akademisi dan masyarakat lokal
terhadap REDD+ cenderung positif. Sedangkan perspektif dari LSM cenderung negatif
khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Perspektif negatif terhadap REDD+ mengandung
makna REDD+ sebagai sistem penguasaan lahan oleh kelompok elit yang mengkondisikan
masyarakat lokal senantiasa menjadi marjinal.
Selain itu sumberdaya khususnya anggaran menjadi kendala bagi daerah menuju
implementasi REDD+. Adapun hukum dan kebijakan terkait dengan REDD+ hingga
saat ini belum ada yang dapat dijadikan rujukan daerah untuk memulai menyiapkan
implementasi REDD+. Kebijakan terkait REDD+ dari Pemerintah Pusat diperlukan
daerah untuk dijadikan sebagai payung hukum daerah untuk bergerak.
Kajian khusus terhadap kapasitas pemerintah daerah dilakukan juga di Kabupaten
Berau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan dalam
program Forest Climate Change Programme. Kajian kapasitas Pemda dilakukan dengan
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pendekatan pemda sebagai sebuah organisasi dengan menggunakan alat analisis
Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT) ( Wiati et al, 2013).
Secara umum kapasitas Pemda Kabupaten masih memerlukan perbaikan dalam
bidang sistem (khususnya kerjasama antar instansi, stakeholder), organisasi (manajemen
anggaran dan budaya organisasi), dan personil (motivasi pegawai dan kualifikasi pegawai).
Untuk meningkatkan kapasitas Pemda Kabupaten Berau dan Malinau menghadapi
hambatan terbatasnya jaringan organisasi, manajemen keuangan, pengembangan organisasi,
kualifikasi personil dan motivasi pegawai. Kabupaten Kapus Hulu menghadapi hambatan
terkait dukungan kerangka hukum, stakeholder, struktur dan budaya organisasi serta
pengembangan dan manajemen sumberdaya manusia.

5.6 Kelembagaan REDD+ yang Efektif dan Legitimate
REDD+ secara prinsipil mempunyai 5 area strategi yakni penurunan deforestasi,
penurunan degradasi hutan, peningkatan stok karbon melalui konservasi, penerapan
pengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon. Kelima area strategi ini
sebenarnya selama ini telah diupayakan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan
kehutanan. Program penanganan illegal logging, rehabilitasi hutan, program hutan
tanaman, program HKm, program HTR, dan lainnya semuanya termasuk ke dalam 5 area
strategi REDD+. Hanya saja perbedaan mendasar pada REDD+ terdapat kompensasi
(imbalan) dari negara maju kepada negara-negara berkembang yang dapat menurunkan
laju deforestasinya dan menjaga hutannya untuk kepentingan perubahan iklim.
Kompensasi berupa insentif akan diberikan berdasarkan performa dari upaya penurunan
emisi yang efektif. Upaya penurunan emisi yang efektif dan efisien dan pengukuran
penurunan emisi memerlukan sebuah mekanisme yang merupakan kelembagaan yang
efektif untuk mencapai tujuan REDD+ dan kelembagaan tersebut terpercaya bagi para pihak
negara yang akan memberikan kompensasi. Dengan demikian kelembagaan REDD+ yang
diperlukan merupakan sebuah mekanisme yang dapat mengatur arus informasi tentang
karbon dan aliran insetif kepada pihak penerima.
Saat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa BP REDD+ menjadi lembaga
yang mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan,
pemantauan, pengawasan serta pengedalian REDD+ di Indonesia. BP REDD+
dibentuk dengan pertimbangan adanya sebuah lembaga yang memiliki otoritas dalam
mengimplementasikan REDD+. Semua tupoksi REDD+ yang ditetapkan dengan legalitas
presiden telah mencerminkan kewenangan yang utuh bagi BP REDD+ sebagai perencana,
pelaksana, pengelola, dan monitoring dan evaluasi. Hanya saja upaya pembentukkan
lembaga yang mempunyai kewenangan utuh tersebut masih bergantung pada satu sumber
anggaran bantuan Norwegia. Sebagai lembaga negara, semestinya seperti lembaga lainnya
telah memiliki anggaran dari negara. Sehingga wajar tatkala ada pihak yang belum dapat
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memastikan keberlanjutan lembaga ini ke depan. BP REDD+ akan berfungsi nyata apabila
mendapatkan legitimasi dari publik. Legitimasi menjadi penting karena bukan hanya
terkait dengan lembaga tersebut sudah sesuai hukum namun mendapatkan dukungan
dari masyarakat lebih luas. ( Vatn dan Angelsen 2011).
Selain BP REDD+, masih ada institusi lain yang juga mengurusi REDD+ diantaranya
Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan DNPI. Bappenas telah melaksanakan program
pembuatan RAN/ RAD GRK sebagai rencana penurunan gas rumah kaca pada level
nasional hingga sub nasional. Saat ini Bapennas telah membentuk ICCTF (Indonesia
Climate Change Trust Fund) yang akan berfungsi sebagai wadah wali amanat terhadap
bantuan dana dari luar negeri untuk kepentingan terkait perubahan iklim. Tabel 10
menyajikan informasi institusi terkait REDD+, program yang dijalankan dan sumber
anggarannya.
Tabel 10. Institusi, program dan sumber anggaran dalam implementasi REDD+
Institusi

Program

Sumber Anggaran

DNPI

Adaptasi, mitigasi, alih teknologi, pendanaan, alih guna lahan dan kehutanan
dan negosiasi internasional

APBN

BAPPENAS

Penyusunan RAN/RAD GRK

APBN, LoI

BP REDD

Tahap persiapan (sudah selesai) dan implementasi REDD+ pada 11 provinsi

LoI Norway

Pokja PI

Mengkaji REL, safeguard REDD, aspek ekonomi REDD, dan lainnya.

APBN

Fenomena bahwa meski telah dibentuk BP REDD+ sebagai lembaga pengelola
REDD+, masih ada beberapa lembaga lain yang mengurusi REDD+ dengan berbagai
program yang dilaksanakan dan sumber anggaran yang berbeda. Hal ini dapat
memperlihatkan bahwa lembaga BP REDD+ belum mendapatkan legitimasi dari
pemerintah itu sendiri atau mekanisme untuk mengatur arus informasi karbon, metodologi
karbon, mekanisme aliran insentif, dan lainnya masih belum ditemukan yang sesuai
bagi Indonesia sehingga masih diperlukan kajian-kajian oleh beberapa lembaga. Bila
kemungkinan yang kedua yang terjadi, maka harus ada konvergensi arah program yang
dilaksanakan dengan berbagai lembaga sehingga koordinasi menjadi hal penting dalam
merajut rangkaian mekanisme yang akan digunakan Indonesia.
Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, ada 2 asumsi pemikiran atau perspektif
untuk memahami modifikasi kelembagaan REDD+ yang ada saat ini . Pertama adanya
dinamika kelembagaan yang tinggi maka konsep learning by doing dapat dijadikan
sebagai referensi arah modifikasi kelembagaan REDD+ yang efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan REDD+ itu sendiri. Kedua, Pemerintah harus secara tegas mengatur
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semua komponen REDD+ yang mendapatkan legitimasi di level nasional agar modifikasi
kelembagaan REDD+ dapat mencapai tujuannya.
Rencana Indonesia terkait dengan REDD+ secara garis besar terdapat dalam Stranas
REDD+. Dokumen Stranas REDD+ ditetapkan oleh SK Kepala Satgas REDD+ sebagai
lembaga ad hoc yang kini berganti nama menjadi BP REDD+. Sebuah kekhawatiran
terhadap pencapaian tujuan REDD+ berdasarkan rencana strategis muncul atas kekuatan
hukum dari Stranas REDD+ yang ditetapkan hanya oleh Kepala Satgas REDD+.
Sedangkan REDD+ meliputi semua sektor yang terkait dengan penggunaan lahan terlibat
dalam REDD+. Untuk menggerakan semua sektor, Stranas REDD+ semestinya akan
lebih kuat bila ditetapkan langsung oleh Presiden mengingat bahwa fokus dari REDD+
adalah mengurangi emisi dari pengelolaan hutan dan lahan gambut yang terkait dengan
berbagai pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kondisi lembaga REDD+ di Pusat, kondisi
aktor di daerah alternatif strategi pengembangan kelembagaan REDD+ antara lain :
1. Membangun pemahaman bersama tentang pemanfaatan hutan dan lahan dalam
rangka merundingkan kebijakan REDD+ di daerah, melalui pengelolaan pengetahuan
(knowledge management) REDD+ terstruktur yang menjadi tanggungjawab Pemerintah
Pusat sebagai pembuat kebijakan REDD+.
2. Penguatan kapasitas aktor REDD+ perlu difokuskan pada pemda dan masyarakat lokal.
3. Formulasi payung hukum untuk implementasi REDD+ di daerah karena kebijakan
REDD+ harus mampu mengkondisikan adanya keterpaduan pembangunan lintas
sektor di daerah.

5.7 Penutup
1. Kelembagaan REDD+ di tingkat pusat didominasi oleh unsur pemerintah, belum
ada keterwakilan unsur swasta maupun masyarakat. Kelembagaan REDD+ di tingkat
provinsi sudah ada perwakilan unsur pemerintah dan unsur swasta, tetapi belum ada
keterwakilan unsur masyarakat. Kelembagaan REDD+ di tingkat kabupaten (seperti
Pokja REDD Berau) sudah ada keterwakilan semua pihak (pemerintah, swasta dan
masyarakat) dalam struktur keanggotaannya.
2. Secara keseluruhan semua kelembagaan yang ada belum sepenuhnya menerapkan
prinsip-prinsip good governance, karena baru dalam tahap awal operasional.
3. Kelembagaan REDD+ yang ada semuanya merupakan kelembagaan ad hoc sehingga
bersifat sementara, ada kecenderungan tidak adanya learning organization dan
mengarah ke overlapping fungsi.
4. Kedudukan kelembagaan REDD+ di pusat dan daerah tidak bersifat hierarkhis,
koordinasi selama ini baru sebatas pembahasan di seminar dan workshop.
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5. Masyarakat atau pihak yang mewakili masyarakat perlu dilibatkan dalam struktur
kelembagaan REDD+. Peningkatan kapabilitas masyarakat perlu dilakukan agar tiga
pilar dalam good governance seimbang.
6. Kelembagaan REDD+ perlu memperbaiki diri agar sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance.
7. Penilaian prinsip-prinsip good governance dalam institusi REDD+ akan lebih
komprehensif jika dilakukan pada kondisi implementasi, dimana mekanisme
pembayaran dari kegiatan penurunan emisi sudah berjalan.
8. Fungsi fasilitator perlu dibangun sebagai penggerak mekanisme REDD+ agar dapat
terimplementasikan.
9. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
efektif dan efiesien, responsiveness, profesionalisme dan kompetensi, dan komitmen
pada pengurangan kesenjangan) pada kelembagaan REDD+. Untuk aktor DNPI
(profesionalisme), Satgas REDD+ (akuntabilitas dan profesionalisme). Pokja REDD+
Kalimantan Timur dan Pokja REDD+ Berau (transparansi, efisiensi, responsiveness,
profesionalisme). Secara keseluruhan semua kelembagaan yang ada belum sepenuhnya
menerapkan prinsip-prinsip good governance, karena baru dalam tahap awal operasional.
10. Aktor REDD+ di daerah dikategorikan ke dalam kelompok pemda, masyarakat
lokal, kelompok bisnis dan organisasi sosial (civil society organization). Pengetahuan
aktor terhadap REDD+ masih terbatas, sehingga secara keseluruhan perlu penguatan
kapasitas aktor REDD+ di daerah. Pengelolaan pengetahuan (knowledge management)
REDD+, penguatan kapasitas aktor dan penyediaan payung hukum REDD+ bagi
daerah merupakan hal utama menuju implementasi REDD+.
11. Belum tersinkronisasi aturan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
menyangkut dengan sistem pengelolaan hutan. Contoh: Banyak aturan-aturan
kehutanan yang diusulkan dari daerah baik dalam peraturan daerah khusus dan
provinsi tidak dapat diakomodir ditingkat pusat. Belum proporsional sumberdaya
manusia di dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
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6.1 Pendahuluan
Indonesia dengan hutan tropis yang luas menghadapi tantangan yang besar atas
kejadian deforestasi yang tinggi. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat hutan tropis
Indonesia merupakan modal pembangunan ekonomi nasional dan sumber penghidupan
masyarakat lokal. Perambahan kawasan, klaim lahan hutan negara sebagai lahan adat,
lahan milik, dan lain-lain merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah
Indonesia dalam mengelola sumberdaya hutan. Sumberdaya hutan seperti di Papua kini
terus mengalami degradasi dan deforestasi yang diperkirakan mencapai 143.680 ha/
tahun atau 0.14 juta ha/tahun (Kapissa, 2008), di mana gejala perubahan cuaca ini telah
ditunjukkan oleh hilangnya salju abadi di puncak gunung Jaya Wijaya (Alidi A dkk, 2008).
Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan dikarenakan kebutuhan lahan
garapan juga menjadi kendala bagi upaya kelestarian hutan. Sebagai contoh masyarakat
Papua sebagian besar masih bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
dengan mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku, seperti konsep Igya ser Hanjob
(hutan kita jaga) pada masyakat suku Hatam yang mendiami wilayah pegunungan Arfak,
Manokwari, Papua Barat.
Upaya merambah atau mengklaim lahan hutan negara akan menambah luasan lahan
hutan yang tidak produktif sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Namun hamparan
lahan hutan demikian umumnya diakibatkan oleh beragam penyebab seperti akibat
terdegradasi, log over area, lahan hutan tanaman industri yang gagal, dan lain-lain sehingga
semuanya seakan berupa lahan kritis. Perambahan dan klaim atas lahan hutan negara oleh
masyarakat tentunya akan menambah luasan lahan hutan yang tidak produktif sehingga
luas lahan kritis dari tahun ke tahun terus meningkat.
Alih guna lahan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian, pemukiman atau
penggunaan lain menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kepunahan flora dan
fauna, penurunan kesuburan tanah, erosi, banjir, kekeringan dan lain-lain. Masalah ini
bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan
yang dialih fungsikan menjadi penggunaan lain. Sebagai contoh tingginya tingkat
ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng Provinsi
Sulawesi Selatan menyebabkan kebutuhan akan lahan pertanian menjadi lebih tinggi.
Tingkat kebutuhan ini akan mendorong perilaku masyarakat petani untuk mengubah
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fungsi lahan yang tersedia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsi
hutan menjadi lahan pertanian diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan lahan pertanian.
Permasalahan penciutan kawasan hutan akibat peningkatan jumlah penduduk dan sebabsebab lainnya menuntut diperolehnya jawaban yang tepat.
Terkait hal tersebut, masyarakat sekitar hutan di Indonesia memiliki tingkat
ketergantungan yang tinggi terhadap hasil hutan maupun lahannya. Masyarakat Indonesia
yang tinggal di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan jumlahnya cukup banyak
yaitu sekitar 48,8 juta orang, diantaranya 10,2 orang tergolong miskin (Santoso, H, 2007).
Hal ini terlihat dengan dilakukannya penebangan pohon secara legal maupun ilegal
untuk pemenuhan kebutuhan kayu. Konversi hutan untuk penggunaan lain juga banyak
dilakukan, diantaranya untuk lahan perladangan, perkebunan, pertambangan, dan lainlain. Upaya pembukaan lahan hutan bahkan terkadang dilakukan dengan pembakaran.
Sejak tahun 1960-an bentuk pengelolaan hutan yang dikembangkan di Indonesia
terpaku pada produksi kayu bulat. Eksploitasi yang berbasis tegakan ini telah mengakibatkan
degradasi yang sangat tinggi terhadap seluruh ekosistem hutan. Sementara itu upaya
pembaharuan potensi sumberdaya hutan selain memerlukan waktu lama juga relatif tinggi
tingkat kesulitannya. Hamparan lahan kritis yang makin meluas bagaimanapun merupakan
sumberdaya yang dapat ditingkatkan produktivitasnya misalnya melalui pembukaan akses
masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hal ini memunculkan usulan agar para pihak
kehutanan diharapkan dapat mengalihkan perhatiannya pada hasil hutan bukan kayu
(HHBK) yang pemanfaatannya mengakibatkan kerusakan yang relatif kecil dibandingkan
dengan pemanfaatan kayu. Sejak tahun 1978 embrio paradigma pengelolaan hutan berbasis
komunitas yang menitikberatkan pengembangan HHBK ini telah didengungkan melalui
Kongres Kehutanan Se-Dunia melalui tema “Forest for People”. Namun hingga saat ini
paradigma ini belum mampu mewujudkan masayarakat sekitar hutan yang sejahtera. Hal
ini memperkuat titik pandang bahwa permasalahan distribusi hasil pengusahaan hutan
yang merata belum terpecahkan dan dilaksakan.
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from
Deforestation and Degradation, REDD) sebagai upaya untuk mengatasi masalah perubahan
iklim diduga akan mengalami benturan dengan kondisi tersebut. Persoalan utama dengan
REDD adalah hutan-hutan tidak dalam kondisi tanpa penghuni, dalam arti banyak
masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Bahkan berdasarkan estimasi, terungkap secara
global ada sekitar 1.2 milyar masyarakat yang tinggal di dalam hutan (Byron & Arnold,
1999; World Wide Fund for Nature 2002). Komunitas masyarakat yang tergantung
pada hutan, terutama masyarakat adat, umumnya secara ekonomi mereka hidup di luar
jangkauan struktur keuangan dan pasar global (Okereke & Dooley, 2010).
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Selain itu, dalam proses negosiasi antara negara dengan masyarakat yang hidup di
dalam dan sekitar hutan ketika mendesain REDD lebih banyak didominasi oleh negara.
Salah satu persoalannya adalah dalam pengambilan keputusan domestik barangkali sangat
sulit bagi pemerintah nasional untuk melibatkan komunitas masyarakat yang terisolasi
atau terasing. Sebagai akibatnya, keterlibatan mereka lebih banyak dilakukan melalui
koalisi advokasi trans-nasional (Dombrowski, 2010). Beberapa ilmuwan menyimpulkan
bahwa dalam proses perencanaan atau desain REDD di banyak negara belum mengubah
marginalisasi masyarakat penjaga hutan baik secara internasional maupun nasional (Pieck,
2006; Morgan, 2007).
Implementasi REDD+ akan berjalan dengan efektif dan efisien jika mendapatkan
dukungan penuh dari masyarakat desa yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Oleh karena
itu diperlukan analisis terhadap kondisi sosial budaya masyarakat dalam menghadapi
implementasi REDD+ tersebut sehingga akan diketahui struktur sosial budaya serta
prasarana dan sarana budaya (Mewlitha, 2011) yang melekat di suatu daerah.

6.2 Pendekatan
Bab ini mencari pembelajaran mengenai struktur sosial di beberapa lokasi studi
yaitu masyarakat di sekitar hutan Guguk di Kabupaten Merangin Jambi, masyarakat di
sekitar Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember, masyarakat di sekitar Hutan
Lindung Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, masyarakat
sekitar pilot project REDD di Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat, dan masyarakat di
sekitar hutan desa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai konsekuensi
akan kebutuhan pengetahuan tentang kedudukan sosial dan kecederungannya yang
membutuhkan pemahaman tentang fenomena budaya yang merefleksikan pengetahuan dan
sistem makna yang dapat menuntun pada pemahaman budaya suatu kelompok (Philipsen,
1992), penelitian ini menggunakan metode etnografi. Pengumpulan data dengan etnografi
mencakup penangkapan makna-makna sosial dan aktifitas-aktifitas keseharian informan
pada latar yang alami (Brewer, 2000). Untuk memberikan wawasan yang cukup tentang
pengetahuan tersebut penelitian ini juga menganalisis dokumen-dokumen yang relevan.

6.3 Upaya Rekayasa Sosial
Dalam pengelolaan hutan perlu dilakukan rekayasa sosial terutama di kawasan hutan
yang terdapat interaksi, ketergantungan, atau pemukiman penduduk. Dari perspektif
lokal, untuk membangun tata kelola lokal yang lebih baik maka sangat krusial untuk
dilakukan rekayasa sosial, karena menurut Borner et al., (2011) masyarakat penjaga
hutan mungkin akan memperoleh banyak keuntungan jika REDD membawa perbaikan
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tata kelola hutan mereka serta meningkatkan kontrol deforestasi yang dilakukan oleh
eksternal imigran dan para pengusaha yang merambah secara illegal pada lahan-lahan
mereka. Rekayasa sosial (social engineering) pada dasarnya merupakan implemetasi dari
sebuah desain ilmiah sebagai upaya untuk melakukan perubahan sosial, terutama mindset
dan perilaku sebuah obyek sosial.
Ide dasarnya adalah bahwa pemerintah dapat menstruktur dan mengelola perilaku
masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam mengelola perekonomian. Belajar dari
psikologi masyarakat, satu hal esensial yang penting dari transfromasi masyarakat bahwa
agen perubahan sosial sebaiknya memperhatikan penggunaan beragam metode dan
perspektif untuk menemukan ataupun menggali masalah (Bhawuk et al.,2008). Kelompok
masyarakat penjaga hutan menawarkan alternatif pengetahuan dan perspektif berdasarkan
praktek-praktek pemanfaatan hutan yang dikembangkan secara lokal (Berkes, Colding
dan Folke 2000). Hikmah usaha pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh
Grameen Bank adalah contoh sebuah keberhasilan perubahan sosial yang dibangun
melalui perspektif lokal.
Dalam kaitan ini pengelolaan sumberdaya hutan perlu mempertimbangkan interkasi
dari 3 komponen pengelolaan hutan yaitu lahan, teknologi dan manusia dengan partisipasi
aktif masyarakat untuk menghasilkan berbagai macam hasil kayu, HHBK, dan jasa
lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ada distribusi manfaat
hutan bagi masyarakat terutama masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan di kawasan
hutan produksi (HP), baik hutan alam maupun hutan tanaman, hutan konservasi (HK)
maupun hutan lindung (HL), namun bentuk kegiatannya akan beragam sesuai fungsi
hutannya karena ada peraturan perundang-undangan yang membatasinya.
Terkait hal tersebut, pemanfaatan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya
alam yang ada secara internal lebih diutamakan daripada pemanfaatan sumberdaya dari
luar. Hasil kategorisasi atas hasil penelitian ini menempatkan tema-tema yang harus
dipertimbang untuk dipahami dalam melakukan rekayasa sosial, yaitu konformitas
masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku pada institusi sosial tempat mereka berada,
serta konformitas mereka untuk membangun sebuah lingkungan hidup yang lebih baik.
Tema yang lain adalah tema yang berkaitan dengan elit lokal, baik itu peran, maupun
manuver-manuver yang dilakukan yang memberikan karakteristik terhadap dinamika
pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi.
Tema lain yang penting diangkat adalah alat-alat komunikasi internal dalam
komunitas sebagai sarana internalisasi informasi dan nilai-nilai komunitas serta bagaimana
keterbukaan komunitas tersebut terhadap perubahan dan informasi baru.
Tujuan melakukan rekayasa sosial pada dasarnya adalah mengoptimalkan hasil lahan
secara berkelanjutan agar implementasi REDD+ dapat berjalan dengan baik dengan
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harapan ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan dapat dipenuhi tanpa
harus melakukan penebangan pohon. Hal ini dapat diindikasikan oleh tidak adanya
penurunan produksi tanaman dari waktu ke waktu serta tidak adanya pencemaran
lingkungan. Tujuan tersebut dapat dicapai antara lain dengan mengoptimalkan interaksi
positif antara berbagai komponen pemanfaatan lahan seperti tanaman kehutanan (pohon),
tanaman pertanian (semusim), dan ternak (hewan), serta interaksi komponen-komponen
tersebut dengan lingkungannya dalam bentuk kombinasi jenis usaha pemanfaatan lahan.
Sebenarnya hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat kelompok-kelompok
masyarakat yang secara tradisional dan turun-temurun membangun tanaman kehutanan
dan kayu-kayuan secara swadaya. Umumnya kegiatan tersebut bertujuan untuk
melestarikan jenis-jenis tanaman yang selalu dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat
tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebutuhan sandang, pangan, dan
papan atau kebutuhan sosial ekonomi dan budaya. Selain itu masyarakat setempat juga
memiliki pengetahuan bahwa jenis tanaman tersebut secara turun-temurun mempunyai
peluang pasar yang bagus sehingga merupakan jenis komersial yang dipandang mampu
mendatangkan uang tunai. Oleh karena itu secara tradisional seringkali ditemukan hutan
tanaman rakyat dalam skala rumah tangga yang dibangun dengan jenis-jenis tanaman
kehidupan maupun tanaman komersial yang ditanam dengan teknik agroforestri.
Kombinasi jenis tanaman atau teknik agroforestri dalam usaha pemanfaatan lahan
akan menghasilkan diversitas yang lebih tinggi baik dalam bentuk barang ataupun jasa
sehingga lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, serta dapat meminimalkan
ketergantungan terhadap pasokan dari luar baik pasokan sumberdaya dalam bentuk sarana
produksi seperti pupuk, pertisida dan lain-lain maupun pasokan barang-barang konsumsi.
Dari aspek pembiayaan, kombinasi jenis akan memungkinkan setiap kali pemberian input
produksi seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja dan lain-lain akan meningkatkan produksi
seluruh jenis yang dikembangkan di lahan tersebut secara bersama-sama sehingga biaya
per satuan akan lebih kecil daripada pengembangan satu jenis. Selain itu kombinasi
jenis memungkinkan petani memperoleh hasil secara merata sepanjang tahun sehingga
mampu memenuhi kebutuhan hidup harian, bulanan, tahunan, atau kebutuhan sandang,
pangan dan papan yang pada gilirannya dapat memposisikan petani atau masyarakat
lokal berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk mendukung
keberhasilan implementasi REDD+.
Sumberdaya manusia merupakan komponen terpenting untuk melakukan rekayasa
sosial, terutama masyarakat lokal atau penduduk desa setempat. Pada hakekatnya manusia
selalu aktif berupaya dengan daya dan kapasitas yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan,
menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang kehidupan. Dengan demikian
pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat
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desa di dalam dan sekitar hutan agar kebutuhan sosial ekonomi dan budaya mereka
dapat dipenuhi tanpa harus menebang pohon-pohon yang menyusun hutan yang ada di
sekitar mereka.
Program hutan desa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi
oleh Pemda, Perguruan Tinggi, Recoftc merupakan salah satu program pengelolaan
hutan yang mengarah pada pengelolaan hutan lestari. Di hutan desa Campaga tersebut
terdapat budaya “caru-caru” yaitu acara yang digelar dalam rangka pengucapan syukur
dalam pemanfaatan air dan gotong royong membersihkan saluran air. Hutan desa Campaga
memiliki potensi air yang strategis, dimana kawasan hutan ini diapit oleh dua anak
sungai. Selain itu juga terdapat mata air yang mengalir melalui beberapa saluran air
dalam kawasan hutan yang yang merupakan salah satu sumber air PDAM kota Bantaeng.
Adanya potensi air yang strategis memberikan dampak bagi keinginan masyarakat untuk
mempertahankan hutan secara lestari. Dengan ditetapkannya sebagai hutan desa, maka
masyarakat mendapatkan legalitas hak kelola dan jaminan pembinaan dalam melakukan
usaha tani. Hal tersebut berdampak positif pada pengelolaan hutan sehingga akan
mendukung implementasi REDD+.
Dalam hal ini kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat secara tradisional dapat
menjadi fondasi dalam melakukan rekayasa sosial, karena sangat bermanfaat misalkan
untuk memilih jenis tanaman unggulan lokal dan habitatnya, pengkombinasian jenis
komoditas yang akan diusahakan dalam rehabilitasi kawasan hutan (kehutanan, pertanian,
peternakan, perikanan, dan lain-lain), pengembangan kelembagaan pengelolaannya,
jenis teknologi pengolahan paska panen, strategi pemasaran hasil produksi, dan lainlain. Kearifan tradisional sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu
masyarakat tertentu mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan
model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari. Pada dasarnya
kearifan tradisional merupakan hasil akumulasi pengetahuan berdasarkan pengamatan dan
pengalaman masyarakat di dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan
yang ada di sekitarnya dan bisa mencakup generasi yang berbeda. Dengan demikian
masyarakat desa yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung implementasi REDD+.
6.3.1 Konformitas Masyarakat
Walaupun ada beberapa data yang mengindikasikan adanya perlawanan masyarakat
terhadap struktur penguasaan sumber daya alam yang asimetris pada era pemerintahan
tertentu, namun semua obyek penelitian memperlihatkan konformitasnya pada
pembangunan lingkungan yang baik yang digiatkan oleh institusi formal dan informal
di lingkungannya. Masuknya masyarakat untuk mengambil kayu tanpa izin ke dalam areal
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Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) ketika era reformasi meninggalkan hamparan
kritis yang perlu direhabilitasi. Inisiasi rehabilitasi yang partisipatif oleh TNMB disambut
baik dengan animo yang tinggi. Begitu juga ijin sementara hutan kemasyarakatan yang
diberikan kepada kelompok masyarakat di Lombok Tengah yang disambut dengan baik
dan animo yang tinggi.
Brofenbrenner (1989) berpendapat bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor
dari luar. Faktor-faktor atau rangsang-rangsang dari luar itu tersusun dalam lingkaranlingkaran yang berlapis. Konformitas yang ditunjukkan oleh masyarakat di dorong oleh
cairnya struktur akses sumberdaya lahan hutan yang sebelumnya asimetris. Konformitas
merupakan bentuk penyesuain perilaku, keyakinan maupun sikap terhadap nilai atau
norma kelompok (Cialdini dkk, 2004). Konformitas masyarakat pada obyek studi dipicu
tercapainya tujuan komunitas misalnya mendapatkan akses pengelolaan lahan seperti
yang diindikasikan oleh masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri dan peserta
HKm Lombok Tengah di NTB.
Di Papua, hutan jarang didatangi oleh masyarakat kecuali untuk mencari bahan
konstruksi, obat, kayu bakar, buah-buahan. Selain itu masyarakat juga memiliki pendapatan
lain dari pemungutan HHBK seperti kulit kayu, tanduk rusa dll. Namun masyarakat
di Papua menginginkan hutannya dijaga karena merupakan ulayat dan warisan kepada
anak cucu, sehingga apabila akan dimanfaatkan untuk usaha lain seperti untuk REDD+
maka perlu dengan sepengetahuan pemilik ulayat dan memberikan ganti rugi yang layak.
Terkait hal tersebut apakah implementasi REDD masih sejalan dengan konsep adat, sosial
budaya dari masyarakat Papua. Hal lain yang tidak dapat ditinggalkan dalam implementasi
REDD adalah aspek kepemilikan lahan (tenurial) masyarakat pemilik ulayat (Partnership,
2008). Namun kajian budaya yang telah dilakukan oleh para ahli sosial menyimpulkan
bahwa tabir budaya yang telah dilakukan masyarakat desa hutan bersifat dinamis yang
membuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya perubahan (Nugroho dan Murtijo, 2005).
Akses masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan memberi kesempatan untuk
memanfaatkan lahan hutan dan melakukan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan
hidup tanpa mengabaikan kelestarian hutannya sendiri. Dalam hal ini masyarakat perlu
disadarkan bahwa kemandirian dan penguatan ekonomi rumah tangga mereka dapat
dicapai dengan cara melakukan eksplorasi potensi yang mereka miliki, baik potensi
sumberdaya manusia maupun potensi sumberdaya alam. Potensi sumberdaya manusia
dapat berupa pengetahuan tradisional seperti pengetahuan untuk membangun agroforestri
tradisional yang memiliki diversitas komponen hayati yang tinggi (polyculture), di mana
sebagian tanaman tersebut sengaja ditanam atau dipelihara dari permudaan alam sebagai
bahan obat-obatan, bahan makan, bahan bangunan, dan lain-lain.
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Selain itu dilakukan identifikasi sumberdaya hutan di mana masyarakat dibukakan
aksesnya. Masyarakat dapat bercocok tanam sambil memelihara tanaman kehutanan.
Dalam hal ini perlu dilakukan rekayasa teknik silvikultur agar tanaman kehidupan,
tanaman semusim, dan tanaman penghasil HHBK dapat diakomodasi diantara tanaman
kayu. Melalui rekayasa silvikultur diharapkan terjadi peningkatan produktivitas lahan
hutan, didukung dengan peningkatan jumlah sarana produksi lainnya seperti bibit, pupuk,
tenaga kerja, dan lain-lain. Dengan melakukan rekayasa silvikultur maka produktivitas
lahan diukur berdasarkan kemampuannya memberikan hasil sepanjang tahun baik berupa
hasilyang dipanen dalam jangka pendek, menengah dan panjang, serta beragamnya hasil
yang dapat dipanen oleh masyarakat. Dengan demikian diversifikasi tanaman dilakukan
dengan mempertimbangkan sebaran hasil sesuai rentang waktu dan rentang jenis.
Perlu pula diidentifikasi potensi sumberdaya yang ada di desa mereka baik dari
sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan,
jasa wisata/transportasi, dan lain-lain. Semua potensi dapat membuka peluang untuk
memandirikan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Desa Guguk di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi memiliki ketergantungan yang besar pada komoditi karet yang
pada mulanya tumbuh alami namun pada perkembangannya kemudian dibudidayakan
oleh masyarakat. Sebagai hasil sampingan mereka membudidayakan tanaman buahbuahan durian, duku, manggis, lengkeng, dan bedaro, yang ditujukan sebagai tambahan
pendapatan keluarga dan sebagai tanaman pelindung.
Selanjutnya mulai tahun 1980-an mereka melakukan rekayasa silvikultur dengan
teknik tumpangsari untuk menanam kopi diantara tanaman karet. Tahun 1990-an
masyarakat beralih pada komoditi tanaman cengkeh disebabkan harga karet jatuh dan
harga cengkeh meroket. Dalam perkembangannya budidaya tanaman selanjutnya dilakukan
untuk merespon permintaan pasar. Bentuk hak masyarakat atas lahan tersebut diatur
sesuai perundang-undangan yang berlaku agar asset yang mereka bangun di atas lahan
hutan milik negara secara yuridis terlindungi dan terjamin keamanannya, sebagaimana
pengesahan hutan adat Desa Guguk oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Hutan adat
tersebut menghasilkan HHBK berupa getah dan damar.
6.3.2 Peran Elit Lokal
Dalam kehidupan masyarakat tradisional biasanya terdapat kelembagaan lokal yang
mengatur kehidupan sehari-hari warga masyarakat, selain peraturan perundang-undangan
resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karenanya akan dikenal dua pemimpin
yaitu Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap administrasi pemerintahan, dan
tokoh masyarakat yang bertanggung jawab terhadap hubungan kehidupan antar warga
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sehari-hari, termasuk dalam hal pemanfaatan lahan. Kehadiran tokoh diduga tidak hanya
diperlukan dalam upaya pengelolaan hutan namun diperlukan pula pada hampir seluruh
kegiatan pembangunan tanaman kehutanan terutama pada kawasan yang terdapat interaksi
masyarakat. Hal ini perlu didukung oleh adanya kesamaan pandangan dan pemahaman
tentang pentingnya mempertahankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan
masyarakat agar dapat dibangkitkan rasa tanggung jawab bersama dan kesadaran untuk
menjaga kelestariannya. Kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan juga
dapat ditumbuh kembangkan apabila ada figur yang dapat ditokohkan atau diteladani,
yaitu pemimpin yang baik yang dapat dijadikan contoh dan dapat diteladani sifat-sifat
baiknya. Dalam implementasi REDD+ dibutuhkan kehadiran seseorang atau sekelompok
orang tokoh yang mampu mempelopori dan selalu memberi motivasi kepada masyarakat
untuk senantiasa memelihara tanaman dan mempertahankan kelestarian hutan.
Sebagai contoh di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan terdapat mantan
penyuluh yang peduli terhadap pelestarian hutan sehingga dapat menjadi panutan bagi
masyarakat dalam pengelolaan hutan. Di Desa Curah Nongko sekitar Taman Nasional
Meru Betiri, peran pamong desa dalam kegiatan rehabilitasi relatif besar, upaya membangun
kesadaran akan manfaat hutan agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat,
serta mencegah banjir dan erosi. Terkait issue REDD+, LSM pendamping juga berperan
dalam membangun kesadaran bahwa menanam pohon dapat menyerap karbon sehingga
mengurangi polusi dan mendukung pelestarian alam
Elit lokal di Kabupaten Lombok Tengah yang menguasai sumber daya hutan dengan
ijin HKm tidak memiliki kemampuan teknis pengelolaan sumber daya hutan yang memadai
sehingga pola tanam khas HKm yang dicirikan pola tanam agroforestry tidak terbangun.
Penebangan tegakan pohon secara besar-besaran tak terelakkan dan aktifitas masyarakat
pada umumnya membuka lahan hutan hingga bersih. Pada saat ini sebagian hamparan
HKm di Desa Setiling dan Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah didominasi
oleh tanaman kayu dadap yang hasilnya dianggap masyarakat peserta program HKm
tidak bernilai ekonomis.
Di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi ada Datuk Abu Bakar, tokoh yang mempunyai
wawasan luas dan pengalamannya sebagai pejuang mewarnai pemandanganya terhadap
kelestarian lingkungan. Beberapa diskursus yang dikembangkan sebagai keyakinan
(belief) masyarakat Desa Guguk dalam melestarikan lingkungan termasuk areal berhutan
diataranya adalah (1) hutan sebagai tempat perlindungan dan bersembunyi ketika perang,
(2) hutan sebagai “tabungan” kayu untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang,
(3) hutan sebagai penjaga sumber air, dan (4) hutan sebagai “anak perawan” yang harus
senatiasa dijaga. Dalam kepemimpinan di masyarakat desa Guguk dikenal istilah adat
“tali tiga sepilin” yaitu pemimpin yang dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat yaitu
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pemimpin adat, pemimpin agama, dan pemimpin dalam struktur pemerintah desa. Pada
praktik kepemimpinannya, ketiga pemimpin ini saling mendukung satu sama lain. Namun
referensi yang dipakai sebagai dasar nilai keseluruhan adalah nilai yang ada di dalam
diskursus agama Islam sebagai agama mayoritas di desa. Nilai-nilai adat yang tidak sesuai
dengan nilai agama dibuang. Terbentuknya hutan adat di desa Guguk sangat lekat sekali
dengan peran para pemimpin desa dalam menginternalisasi nilai-nilai yang sesuai baik nilai
adat dan agama. Setelah mendapatkan payung hukum pengelolaan hutan adat mereka,
masyarakat desa Guguk menerbitkan Surat Keputusan Bersama No. 01.KB/VIII/2003
tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Hutan Adat. Surat Keputusan yang diambil
melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa, dan
Kepala Desa turut menunjukkan bentuk keseriusan masyarakat dalam mengelola hutan
adatnya. Struktur sosial masyarakat Desa Guguk mengindikasikan bahwa pemimpin
desa baik pemimpin agama, adat dan Pemerintah Desa masih menjadi sosok penting bagi
terjadinya proses-proses sosial yang terjadi di desa dimana didalamnya terdapat prosesproses konservasi atau perubahan nilai-nilai yang ada dan dianut oleh masyarakat desa.
Seorang tokoh secara umum memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan
memimpin orang lain, tekun berinovasi untuk memajukan kelompok, berusaha untuk
memenuhi kebutuhan anggota dan lain-lain. Karena itu seorang tokoh pada umumnya
tidak mudah menyerah, akomodatif, mendahulukan kepentingan bersama, dan rasa
pengabdiannya tinggi. Dalam perkembangannya seorang tokoh dapat pula berperan sebagai
agen pembangunan, bersedia mendengarkan aspirasi dan mengakomodasi kebutuhan
masyarakat serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan stakeholder lain. Tokoh
yang semula hanya peduli pada kebutuhan ekologi saja secara bertahap akan berupaya
memajukan kelompoknya menjadi sebuah kelompok usaha yang mandiri.
Elit lokal yang melingkupi yang dimaksud disini adalah pejabat-pejabat pemerintah
desa hingga kabupaten dan pemimpin yang dipercaya masyarakat setempat. Elit lokal
memegang peranan yang sangat penting sebagai agen perubahan sosial di masyarakat.
Masyarakat Desa Guguk dan masyarakat di Lombok tengah merupakan masyarakat
yang sangat menghormati dan mempercayai pemimpin informal mereka melebihi
pemimpin formal seperti kepala desa. Di satu sisi, elit lokal merupakan agen perubah
menuju perbaikan dalam komunitas, di lain sisi elit lokal dapat juga menjadi penghambat
perubahan menuju perbaikan. Peran elit lokal harus di pantau oleh pemerintah.
Dalam beberapa literatur elit lokal berperan sebagai pihak yang dapat memformulasi
kebutuhan-kebutuhan komunitas menjadi alat kekuasaan. Seperti yang terjadi pada
masyarakat Kecamatan Batukliang Utara, NTB, ketika izin sementara HKm diberikan
kepada salah satu pondok pesantren di sekitar hutan pada tahun 2000 untuk waktu lima
tahun, terbentuk pola distribusi akses pengelolaan lahan hutan yang asimetris dimana
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pihak pemegang izin mengutamakan pemberian akses kepada pihak-pihak yang dekat
dengan pengurus. Hal ini diakui oleh informan dimana untuk di Desa Setiling ada sekitar
100 ha dari 235 ha lahan diberikan melalui pola tertentu dan telah terjadi redistribusi
hak kelola lahan (oleh masyarakat dikenal dengan terminologi “oper garapan” merupakan
suatu bentuk pengalihan hak kelola lahan dari peserta HKm kepada orang lain (baik dari
desa tersebut maupun orang dari luar desa) dengan pengganti uang). Untuk keseluruhan
skema HKm di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menurut
informan sekitar 60 persen lahan yang dikelola telah terjadi redistribusi. Dan 80 persen
dari mereka merupakan “orang luar” kecamatan tersebut bahkan ada yang berasal dari
kabupaten lain. Bukan hanya masalah distribusi akses, pemegang ijin HKm awal di Lombok
Tengah tersebut tidak mempunyai kemampuan teknis dan manajerial pengelolaan sumber
daya lahan dan hutan sehingga terjadi distorsi teknis penyelenggaraan HKm pada tingkat
petak seperti tersebut pada sub bab hasil.
Berbagai proyek, program maupun kegiatan-kegiatan lain yang dibawa pihak luar
(pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain) tidak merubah pola patronase
baru pada obyek studi. Berbagai kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan partisipatif yang
melibatkan masayrakat dan elit-elit lokal tidak memunculkan tokoh-tokoh baru. Kegiatan
yang dilaksanakan ditingkat desa selalu melalui tokoh desa yang sama. Mungkin hal ini
terjadi karena pemrakarsa kegiatan berasumsi melalui tokoh yang telah dikenal akan
mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan. Namun struktur patronase yang demikian
dapat menyebabkan suatu kegiatan tidak berjalan bila tokoh tersebut tidak lagi lagi menjadi
bagian komunitas tersebut atau beralih perhatiannya pada hal lain. Hal ini terjadi di Desa
Wonoasri sekitar TNMB dimana berbagai kegiatan yang diintroduksi ke desa tersebut
melalui satu orang yang ditokohkan di desa tersebut. Ketika tokoh tersebut beralih
perhatiannya ke hal lain atau karena alasan lainnya tidak lagi mengkoordinasi kegiatan
yang dimaksud, maka kegiatan tersebut menjadi vakum atau berhenti sama sekali.
Perilaku elit lokal dan manuver-manuvernya berada pada ruang yang terasa sublim
pada struktur kekuasaan di tingkat lokal. Semua pihak mengetahuinya namun jarang
sekali ada pihak yang dapat menyentuh area kekuasaan elit lokal. Ketika terjadi distribusi
yang asimetris dan redistribusi hak kelola areal HKm di Kecamatan Batukliang Utara
NTB, pihak-pihak yang mengetahuinya seolah tidak mengintervensi struktur tersebut
bahkan pihak pemerintah sekalipun. Tahun 2007 inventarisasi ulang peserta HKm di
Kecamatan Batukliang Utara tidak juga menyentuh dan menyelesaikan masalah redistribusi
lahan (oper garapan). Redistribusi dengan sangat jelas menjadi penghambat tercapainya
kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat di dalam dan disekitar karena mereka
yang benar-benar membutuhkan akses pengelolaan lahan hanya menjadi buruh garap
lahan yang hak kelolanya seharusnya menjadi miliknya.
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6.3.3 Keterbukaan masyarakat terhadap informasi baru dan saluransaluran komunikasi dan internalisasi nilai budaya
Proyek-proyek dalam skema pembayaran jasa lingkungan relatif masih baru sehingga
ada kekurangan informasi terhadap outcome dari komoditas baru ini di wilayah dimana
penetrasi pasar secara tradisional tidak merata. Bagi masyarakat tradisional yang
menggantungkan hidupnya pada usaha skala kecil yang dijual di pasar lokal, mereka
tidak memiliki kekuatan terhadap rantai komoditas baru tersebut. Belum terlembaganya
mekanisme dan tata kelola REDD di tingkat nasional memunculkan keraguan dari
banyak pihak terhadap keberhasilan dalam mempromosikan upaya-upaya konservasi
dan pengentasan kemiskinan. Misalnya, beberapa masyarakat adat di Peru, telah
mendeklarasikan tidak akan berpartisipasi di proyek-proyek REDD karena mereka
menganggapnya sebagai ancaman bagi hak-hak kehutanan tradisional mereka (IIED
2011dikutip oleh Smith & Scherr, 2003). Namun masyarakat di tiga lokasi penelitian
menunjukkan sikap keterbukaan yang mirip satu sama lain. Informasi yang mereka dapat
sangat relevan dengan informasi-informasi terbaru. Mudahnya akses informasi melalui
berbagai media dan alat komunikasi memicu hal tersebut terjadi. Masyarakat di tiga
lokasi juga mempunyai saluran komunikasi dan internalisasi nilai budaya mereka berupa
kegiatan pertemuan informal yang dilakukan secara berkala.
Masyarakat desa Guguk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi mendapatkan informasi
dari luar yang dominan berasal dari pertemuan kelompok atau pertemuan warga seperti
adanya penyuluhan. Dalam kerangka pembangunan desa maka profesi penyuluh
(pertanian) adalah ujung tombak pembangunan yang diharapkan memiliki perspektif
pada pengelolaan hutan. Penyuluhan juga dapat dilakukan melalui majelis taklim dan pos
yandu. Adanya pertemuan dengan LSM Warsi yang intens dilakukan dengan pengurus
KTH merupakan bentuk dan cara berkomunikasi warga masyarakat desa Guguk dengan
pihak luar. Bentuk-bentuk sosialisasi dalam program yang biasa dilakukan umumnya
melalui lembaga adat, lembaga agama, lembaga desa, dan lembaga kelompok. Pendatang
di desa Guguk boleh memiliki lahan asalkan ada lahan yang bisa dibeli atau disewa /
dikontrak. Masyarakat yang membuka lahan akan berkoordinasi dengan pemilik lahan
di sekitarnya dan aparat pemerintah desa setempat untuk mengurus administrasi atau
legal statusnya. Adanya musyawarah adat dalam mendukung hukum adat lebih efektif
daripada hukum formal / normatif.
Mereka mempunyai ciri masyarakat yang guyub (Gemeinschaft). Gemeinschaft sendiri
merupakan pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan anggota-anggotanya bersifat
pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam dan batiniah, misalnya pola
kehidupan masyarakat pertanian umumnya bersifat komunal yang ditandai dengan ciriciri masyarakat yang homogen, hubungan sosialnya bersifat personal, saling mengenal,
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serta adanya kedekatan hubungan yang lebih intim. Pola hubungan masyarakat seperti ini
tidak mengikis peran kegiatan-kegiatan pertemuan informal untuk digantikan dengan alat
komunikasi terkini. Kegiatan-kegiatan pertemuan dihadiri oleh para tokoh yang dihormati
yang menyampaikan pesan-pesan leluhur mereka sehingga menjadi proses konservasi
nilai-nilai budaya di desa tersebut. Di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut terdapat
aturan-aturan baku yang menyangkut prosedur dan bentuk-bentuk artikulasi hubungan
dan kepentingan serta kesamaan budaya dan kesatuan langkah untuk menuju satu tujuan
yang sama. Keterbukaan diperlukan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi,
kebutuhan yang diharapkan, potensi yang dimiliki serta kelemahan dan kekurangan
yang ada. Namun keterbukaan tidak akan terjadi apabila tidak ada kedekatan dan saling
percaya. Dengan cara membangun keterbukaan ini sebenarnya proses identifikasi potensi
dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dan mengalir dengan sendirinya.
Komunitas masyarakat penjaga hutan, khususnya masyarakat adat berkeyakinan
bahwa pengetahuan tradisional mereka dapat digunakan untuk mengembangkan adaptasi
yang efektif dan strategi mitigasi bagi perubahan iklim (Schroeder 2010). Sebab, efektifitas
dalam menjalankan adaptasi perubahan iklim secara krusial sangat tergantung pada
jaringan atau struktur budaya yang mendasari kelompok masyarakat yang terlibat dalam
rangka kesuksesan pelaksanaannya. Dalam kontek ini budaya meliputi cara-cara hidup
yang melibatkan nilai, keyakinan, praktek-praktek dan materi artefak yang mengkondisikan
produksi barang tangible dan intangible dan jasa yang diperlukan untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan kelompok manusia. Budaya harus dilihat sebagai hal yang
dinamis dan mengalami proses transformasi yang terus menerus dan melakukan interaksi
secara reguler dengan kelompok lain atau tidak terisolasi. Lebih jauh lagi bahwa beragam
nilai, keyakinan dan praktek dimediasi oleh hubungan kekuasaan dan bukan secara
sederhana sebagai akibat dari adaptasi pada kondisi-kondisi obyektif dari lingkungan
alam (McElwee, 2012).
Terkait hal tersebut, sejarah mengatakan bahwa sumberdaya utama pembangunan
ekonomi adalah manusia atau akal budi manusia. Kekurangan di bidang pendidikan,
organisasi atau disiplin merupakan penyebab utama kemiskinan sehingga pemberantasan
kemiskinan tergantung pada usaha untuk melenyapkan ketiga kekurangan itu. Aliran
masuknya informasi dari luar dapat berupa proses pendidikan dan pelatihan yang berperan
dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan penalaran, sehingga
tumbuh kekuatan yang dapat menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur
dan nilai-nilai sosial, yang pada gilirannya dapat membangkitkan hasrat untuk berhemat,
menghasilkan berbagai penemuan baru, dan memunculkan kelas pedagang baru yang
dibutuhkan untuk kemandirian masyarakat. Biasanya perubahan-perubahan atas aturan
formal bersifat sengaja, sedangkan perubahan atas institusi informal bersifat tidak sengaja
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karena hal tersebut merupakan dampak dari interaksi sosial (Adam Kuper dan Jessica
Kuper, 2000). Perubahan yang tak kalah penting adalah perubahan yang mempengaruhi
keterampilan teknis, administratif, kewirausahaan, dan penyediaan modal bagi masyarakat.
Aspek teknis pengelolaan hutan dalam implementasi REDD+ perlu disesuaikan
dengan kesepakatan-kesepakatan sosial, ekonomi dan kelembagaan yang terbentuk.
Diperlukan penguatan aturan main atau peraturan perundang-undangan agar dapat
memberikan kepastian tentang manfaat yang setara dengan pengorbanan, jaminan
menikmati hak (milik, waris, garap) dan lain-lain sehingga mendatangkan rasa aman
bagi masyarakat dalam bekerja. Implementasi REDD+ perlu didukung dengan perubahan
nilai-nilai, pandangan masyarakat, yang mencakup sikap dan motivasi masyarakat.
Lembaga sosial seperti gotong-royong, swadaya masyarakat, kerja bakti, dan lain-lain
perlu dimodifikasi sehingga tumbuh keinginan baru, motivasi baru, cara produksi baru
yang dapat mendukung implementasi REDD+. Budaya gotong royong yang masih dianut
masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam implementasi program REDD+. Hal ini
disebabkan karena budaya gotong royong dapat memupuk kebersamaan dalam berbagai
hal atau tujuan, termasuk tujuan secara bersama dalam mengurangi dampak perubahan
iklim dengan budaya gotong royong secara bersama-sama mempertahankan hutan yang
telah ada, ataupun kegiatan perhutanan yang dilakukan.
6.3.4 Kewirausahaan
Dalam kelompok masyarakat mungkin dijumpai seseorang yang memiliki potensi
sebagai wirausahawan, yaitu orang yang mampu berperilaku mandiri, mengatasi segala
hambatan yang menghalangi proses perubahan, dan memikul tanggung jawab pribadi atas
hasil tindakannya. Seorang wirausaha antara lain (1) memiliki rasa tanggung jawab yang
besar, bersedia memikul tanggung jawab atas kekurangan dan kesalahan pengikutnya, (2)
bersikap adil yaitu tidak melebihkan kenikmatan bagi dirinya dan tidak pula melebihkan
beban kewajiban pada orang lain, (3) pemberani, yaitu berani menanggung resiko akibat
keputusan yang diambilnya, (4) mampu mengendalikan diri yaitu mampu mengambil
keputusan yang tepat, membuat rencana secara rinci dan mampu melaksanakannya, (5)
memiliki kebiasaan bekerja lebih banyak dibanding imbalannya, (6) memiliki kepribadian
yang menyenangkan, bersimpati pada pengikutnya dan dapat mengerti jiwa dan kesulitankesulitan mereka, (7) bersedia untuk bekerjasama.
Wirausaha atau entrepreneur adalah pioneer dalam bisnis, inovator, penanggung resiko,
mempunyai penglihatan kedepan dan memiliki ciri-ciri keunggulan dalam berprestasi di
bidang bisnis. Sejak tahun 1911 Joseph A. Schumpeter telah menempatkan manusia sebagai
pelaku utama dalam proses pembangunan ekonomi dan menyatakan bahwa fungsi tunggal
yang konstruktif dari wirausaha adalah inovasi (Kilby P., 1976). Menurut Jhingan (1990)
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jiwa wirausaha dapat didorong dengan pemberian imbalan keuangan yang tinggi, atau
adanya hasrat untuk mendirikan kerajaan bisnis perorangan, atau untuk membuktikan
keunggulan dirinya, atau adanya kecintaan untuk melakukan pembaharuan, atau sematamata untuk mewujudkan kepandaian dan kemampuan seseorang.
Menurut pendapat Hoselitz (dalam Jhingan, 1990) bahwa ciri utama pengusaha kecil
tidak terletak pada kesukaannya bertualang, maupun motivasinya untuk menghasilkan
laba, tetapi pada kemampuannya memimpin orang lain dalam usaha bersama dan
kecenderungannya mengadakan penemuan baru atau berinovasi. Karena itu kemajuan
wirausaha yang dikembangkan oleh Kelompok Tani sangat dipengaruhi oleh kadar
jiwa wirausaha yang dimiliki oleh ketuanya. Kehadiran sekelompok wirausahawan dan
kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan sebagai agen perubahan sangat
diperlukan.
Pembinaan benih-benih wirausaha dapat dilakukan oleh pemerintah melalui dukungan
kebijakan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sehingga dapat
dicegah yang lemah makin bertambah lemah, dicegah terjadinya persaingan yang tidak
seimbang atau eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemerintah dapat pula memberikan
insentif dalam bentuk penyediaan sarana prasarana fisik seperti irigasi, jalan, listrik, serta
lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran.
Tersedianya sarana jalan, perhubungan dan transportasi akan membukakan akses
masyarakat kepada pusat-pusat kegiatan ekonomi agar hasil produksi dapat dipasarkan
dengan mudah. Perkembangan di bidang sarana pengangkutan dan perhubungan dapat
memperluas pasar internal dan eksternal karena akan menurunkan biaya angkut sebaliknya
menaikkan intensitas perdagangan di dalam atau ke luar wilayah sehingga perekonomian
masyarakat semakin maju. Pembangunan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan
hutan akan melingkupi kegiatan REDD+ karena terdapat hubungan sebab akibat diantara
sumberdaya hutan dan masyarakat lokal. Keberadaan masyarakat lokal sangat menentukan
implementasi REDD+ akan berhasil atau tidak.
6.3.5 Mempertemukan masyarakat dengan mitra
Kebijakan yang bersifat memberi fasilitas untuk berkembangnya wirausaha dapat
berupa membukakan akses masyarakat kepada modal, teknologi, informasi, lapangan
kerja dan pasar. Olek karenanya upaya mempertemukan petani atau kelompok masyarakat
dengan mitra merupakan wahana untuk membukakan akses masyarakat kepada sumberdaya
pendukung yang diperlukan oleh masyarakat untuk memajukan usaha mereka.
Lembaga keuangan merupakan mitra penting bagi masyarakat desa di dalam dan
sekita hutan karena dapat memberikan pelayanan tabungan, pinjaman, transaksi usaha, dan
lain-lain pemenuhan kebutuhan modal, sehingga akan membantu penguatan permodalan
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dan investasi. Agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas permodalan tersebut, perlu
diberi tambahan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk komunikasi masyarakat dengan
lembaga keuangan dan perkreditan.
Akses masyarakat terhadap teknologi dapat diberikan dengan melakukan peningkatan
kapasitas petani atau kelompok tani dalam bidang teknologi budidaya, teknologi
pengolahan paska panen, dan manajemen perusahaan yang profesional. Peningkatan
kapasitas petani dalam bidang teknologi budidaya misalnya memperkenalkan mereka
kepada metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan.
Peningkatan kapasitas petani dalam bidang teknologi paska panen diperlukan untuk
mengolah HHBK dan hasil tanaman semusim agar masyarakat dapat menikmati nilai
tambah dari pengolahan hasil primer atau bahan mentah, tidak berstatus sebagai pemasok
produk primer atau bahan mentah, serta produknya tidak akan terancam rusak akibat
penyimpanan. Upaya ini dapat pula mengubah posisi dari petani menjadi industri rumah
tangga.
Tersedianya mitra baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara untuk
membantu perluasan pemasaran hasil. Tersedianya lembaga pemasaran desa dapat
membantu kelancaran dan perluasan pasar berbagai jenis hasil produksi lahan dan hasil
industri rumah tangga.

6.4 Penutup
Tiga obyek penelitian ini –masyarakat Desa Guguk Jambi, masyarakat sekitar Taman
Nasional Meru Betiri (TNMB) dan masyarakat peserta hutan kemasyarakatan (HKm)mengindikasikan bahwa tema-tema yang berkaitan dengan konformitas masyarakat
terhadap aturan dan nilai yang berlaku di lingkungannya yang berkaitan dengan
pembangunan lingkungan yang baik, peran elit lokal terhadap pembentukan karakteristik
dinamika pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan dan proses-proses sosial yang
terjadi di masyarakat, keterbukaan masyarakat terhadap pengetahuan dan nilai-nilai
baru dan efektifitas alat-alat komunikasi yang ada di masyarakat sebagai alat internalisasi,
konservasi dan agen perubah nilai yang ada di masyarakat merupakan tema yang harus
secara detail harus dipahami dan digunakan untuk melambari rekayasa sosial. Dengan
demikian perlu dibangun basis data yang berkaitan dengan tema-tema yang disebutkan
pada sub bab diatas untuk penyusunan pengetahuan rekayasa sosial yang matang.
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Bab 7

Distribusi Insentif
dan Tanggung
Jawab REDD+
7.1 Pendahuluan
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan REDD+ adalah ketepatan
dalam menentukan distribusi peran dan manfaat (insentif ) REDD+ kepada pihakpihak terkait secara adil dan proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
Pertimbangan yang harus diambil untuk memilih mekanisme distribusi yang tepat adalah
mekanisme yang memungkinkan untuk diimplementasikan, optimal untuk pembangunan,
dan diterima oleh parapihak. Tantangan ke depan adalah bagaimana skema pendanaan
tersebut bisa memberikan manfaat bagi negara untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan
semua lapisan masyarakat. Salah satu sumber ketidakpastian dalam implementasi
REDD+ adalah ketersediaan mekanisme distribusi insentif yang efektif dan efisien.
Ketidakhadiran mekanisme ini berpeluang terhadap munculnya risiko penyalahgunaan
dana dan ketidaktepatan pihak yang mendapatkan manfaat.
Pembiayaan REDD+ merupakan pemberian insentif positif dari pembeli kepada
penjual karbon. Pembeli kredit karbon dapat merupakan negara maju (Negara Annex
1), perusahaan dalam negara Annex 1 jika REDD+ dapat digunakan untuk compliance,
perusahaan dalam negara-negara yang ada dalam regulatory carbon markets. Sedangkan
penjual kredit karbon adalah pihak-pihak yang berhasil mengurangi laju deforestasi dan
degradasi hutan. Mekanisme pembiayaan tersebut mempertimbangkan prinsip distribusi
yang tepat sasaran (efektif ), tepat waktu (efisien), adil (equity), dan transparan (MoF,
2008) sesuai dengan peran masing-masing dalam pendistribusian alur karbon dan uang.
Keberhasilan implementasi REDD+ membutuhkan suatu mekanisme distribusi
insentif kepada para pihak yang berhak secara proporsional sesuai dengan peran dan
tanggung jawabnya dan berkeadilan. Kelembagaan yang mengatur mekanisme distribusi
insentif REDD+ yang adil dan proporsional tersebut sangat diperlukan. Pertanyaan
yang ingin dijawab adalah bagaimana sistem penghitungan, pelaporan dan verifikasi
(Measuring, Reporting dan Verification/MRV) dalam mekanisme distribusi insentif dan
tanggung jawab antar pihak yang proporsional dan berkeadilan.
Gambar 6 menyajikan kerangka pikir MRV pada mekanisme distribusi insentif.
Proses distribusi berawal dari capaian pengurangan emisi yang telah dilakukan (CER)
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dan terverifikasi Tingkat capaian CER akan menentukan besarnya insentif dari kegiatan
REDD+. Pembeli akan membayar CER tersebut sebagai insentif, yang kemudian
didistribusikan kepada para pihak yang berhak menerima manfaat sesuai dengan peran
dan tanggung jawab masing-masing dalam pengurangan emisi. Dalam proses distribusi
insentif ini perlu adanya suatu mekanisme yang menjamin insentif tersebut dibayarkan
dan sampai ke penerima. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem MRV dalam mekanisme
distribusi insentif tersebut.
CER

Terverifikasi

Insentif

Distribusi
Insentif

Pembeli

Proses MRV

Penerima
Manfaat

Measuring = penghitungan insentif
Reporting = pelaporan distribusi insentif
Verification = verifikasi insentif sampai ke
penerima manfaat

Gambar 6. Sistem MRV Mekanisme Distribusi Insentif REDD+
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, terdapat beberapa opsi mekanisme distribusi
pembayaran REDD+, yaitu (i) mekanisme transfer fiskal pusat-daerah, (ii) mekanisme
trust fund, (iii) Badan Layanan Umum (BLU), (iv) Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), (v) skema pembayaran jasa lingkungan, dan (vi)
skema kredit usaha tani rakyat.

7.2 Beberapa Opsi Mekanisme Distribusi Pembayaran
7.2.1 Transfer Fiskal Pusat-Daerah
Seiring dengan proses desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab
untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelayanan publik di tingkat
lokal. Eksploitasi sumber daya hutan dan perubahan lahan, yang dilaksanakan secara
legal, saat ini mendatangkan manfaat bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun
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daerah, berupa pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah daerah
khususnya memperoleh manfaat dari kegiatan produktif di kawasan hutan dalam bentuk
alokasi dana bagi hasil dari sumber daya alam dan pajak serta pendapatan sah lainnya.
Transfer fiskal pusat-daerah merupakan mekanisme pembayaran yang umum
digunakan di negara yang terdesentralisasi. Dimana terjadi pelimpahan wewenang kepada
pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik, termasuk di sektor kehutanan.
Apabila tidak ada mekanisme distribusi pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah
pusat ke daerah, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki insentif untuk menyediakan
pelayanan umum di bidang kehutanan, contohnya kegiatan perlindungan hutan dan
pencegahan pembalakan liar. Terlebih lagi ketika manfaat yang dihasilkan dari kegiatan
pelayanan umum di bidang kehutanan, seperti konservasi keanekaragaman hayati, dapat
dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan juga oleh mereka yang
tinggal di daerah lain, di tingkat nasional, bahkan tingkat global. Hal ini menyebabkan
terjadinya ekternalitas spasial yang mengakibatkan pengambil keputusan pada tingkat
lokal tidak mempertimbangkan manfaat yang diperoleh oleh mereka yang tinggal di
luar kawasan administratif, sehingga pelayanan publik disediakan pada level yang tidak
optimal. Untuk mengatasi permasalahan eksternalitas spasial, instrumen transfer fiskal
antar pemerintah dapat digunakan.
Beberapa instrumen fiskal yang saat ini diimplementasikan di Indonesia adalah: Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil. Dana-dana tersebut dikenal
sebagai dana perimbangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Mekanisme transfer fiskal
serupa dapat juga digunakan untuk mendistribusikan manfaat REDD+ serta memberikan
insentif fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan konservasi. Mekanisme
transfer fiskal untuk REDD+ harus dirancang sesuai dengan kerangka aturan yang ada
sehingga memungkinkan aplikasinya di Indonesia serta memastikan agar transfer REDD+
tidak akan mendistorsi tujuan dari transfer fiskal yang ada dan pada saat bersamaan dapat
mencapai tujuan REDD+.
7.2.2 Trust Fund
Trust fund adalah sejumlah aset finansial dapat berupa properti, uang, sekuritas (trust)
dari orang atau lembaga (trustor) yang diserahkan atau dititipkan untuk dikelola dengan baik
oleh sebuah lembaga (trustee) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima
manfaat (beneficiaries) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan. Alur mekanisme
pendanaan melalui trust fund seperti tersaji pada Gambar 7.
Beberapa bentuk trust fund:
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1. Endowment fund (dana abadi), yaitu dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola
secara abadi tanpa batasan waktu. Dana yang bisa digunakan adalah hasil investasi
dari dana abadi tersebut
2. Revolving fund (dana bergulir) yaitu dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola
secara bergulir. Pada umumnya dana digunakan bagi pinjaman modal usaha ataupun
initial costs. Dana bisa bergulir karena mendapatkan peneri-maan dari pengembalian
pinjaman ataupun penjualan jasa/produk
3. Sinking fund (dana menurun) yaitu 	
  
Trustor	
  
dana yang diserahkan untuk dikelola
bagi pengelolaan program dan
diamanatkan untuk digunakan sesuai
Trust	
  
dengan anggaran yang disepakati.
Beberapa model trust fund di Indonesia
Trustee	
  
adalah:
1. Single donor trust fund, contohnya:
Indonesia Biodiversity Foundation
Administrator	
  
Project, Trofical Forest Conservation Act
2. Sector specific trust fund, contohnya:
Multi stakeholder forestry programme
(MFP), Water and Sanitation
Beneficiaries	
  
Programme (WASAP)
3. Multi donor trust fund, contohnya: Gambar 7. Mekanisme Pendanaan Trust Fund
Multi donor trust fund Aceh (MDTF), Java reconstruction fund ( JRF), PNPM Support
facility
4. Inisiasi trust fund, contohnya: Indonesia climate change trust fund (ICCTF), Sumatera
sustainability fund (SSF), Mitra TN Kutai Trust Funt.
7.2.3 Badan Layanan Umum (BLU)
Pengertian BLU menurut PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU sebagai satuan kerja instansi
pemerintah, mengelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala
korporasi. Dalam hal ini BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga
induknya dan bertanggungjawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan untuk
menyajikan layanan yang diminta. BLU juga diharapkan dapat meningkatan pelayanan
instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
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dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mekanisme alur pengajuan dana BLU seperti
tersaji pada Gambar 8. Persyaratan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan
keuangan:
7.2.3.1 Persyaratan Substantif
Instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum, berupa:
1. Penyediaan barang dan/atau jasa Pelayanan bidang kesehatan, penyelengg araan
pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian;
2. Pengelolaan dana khusus Penge- 	
  
Pengesahan	
  DIPA	
  BLU	
  
Penarikan	
  dana	
  
oleh	
  menteri	
  keuangan	
  
BLU	
  dari	
  APBN	
  
lola dana bergulir untuk usaha
kecil dan menengah, pengelola
Pengajuan	
  DIPA	
  BLU	
  
penerusan pinjaman, dan pengeke	
  menteri	
  keuangan	
  
lola tabungan perumahan;
3. Pengelolaan kawasan atau wilaPenyusunan	
  dokumen	
  pelaksanaan	
  
yah secara otonom (Otoritas)
anggaran	
  BLU	
  (DIPA	
  BLU)	
  
dan Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu /Kapet.
Pengajuan	
  RBA	
  BLU	
  kepada	
  menteri	
  
7.2.3.2 Persyaratan Teknis

keuangan	
  cq	
  Dirjen	
  Anggaran	
  

Pengajuan	
  RBA	
  BLU	
  kepada	
  
Kinerja pelayanan di bidang
menteri/pimpinan	
  lembaga	
  
tugas pokok dan fungsinya
layak dikelola dan ditingkatkan
Penyusunan	
  RBA	
  BLU	
  
pencapaiannya melalui BLU
sebagaimana direkomendasikan
Penyusunan	
  Renstra	
  
Bisnis	
  Satker	
  BLU	
  
oleh menteri/pimpinan
lembaga/kepala SKPD sesuai
Gambar 8. Mekanisme Alur Pengajuan dana BLU
dengan kewenangannya;
2. Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam
dokumen usulan penetapan BLU.

1.

7.2.3.3 Persyaratan Administratif
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja
Pola Tata Kelola
Rencana Strategis Bisnis
Laporan Keuangan Pokok
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit
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7.2.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama
yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
No. 25/KEP/MENKO/KESRA/ VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Pengertian yang terkandung
mengenai PNPM Mandiri adalah:
1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai
dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi
dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan
pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi
masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas
masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai
persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan
nya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat
pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin
keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PNPM Mandiri adalah
meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
Mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri dapat dilihat pada Gambar 9 dan
struktur organisasinya dapat dilihat dalam Gambar 10.

Gambar 9. Mekanisme Penyaluran Dana PNPM Mandiri (Kepmenko Bidang Kesra No. 25/KEP/
MENKO/KESRA/VII/2007)
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Departemen/LPND
Konsultan Nasional

TKPK
Tim Pegendali PNPM Mandiri

Satker (APBN)

Pusat
TKPKD Provinsi
Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Konsultan Provinsi

Provinsi
SKPD Pelaksana
Konsultan Kabupaten

Satker (APBD)
Komponen co-sharing

Fasilitator

BKAD, MAD/K, UPK

TKPKD Kabupate/Kota
Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Kab/Kota
Penanggungjawab
operasional Kegiatan
(PJOK)

Kecamatan

Lembaga Keswadayaan
Masyarakat
Masyarakat Penerima Manfaat

Desa/kelurahan

Gambar 10. Struktur Organisasi PNPM Mandiri (Kepmenko Bidang Kesra No. 25/KEP/MENKO/
KESRA/VII/2007)

7.2.5 Pembayaran Jasa Lingkungan
Dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan perlu mempertimbangkan dasar
penentuan perdagangan karbon, apakah dilakukan dalam mekanisme sukarela (voluntary)
atau dalam bentuk kerjasama yang terikat (compliance). Berdasarkan pembelajaran dari
mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang dikumpulkan dan dianalisis, dapat dibedakan
kelebihan dan kelemahannya secara voluntary dan compliance. Dalam jangka pendek
pendekatan voluntary approach akan efektif karena mekanisme yang dikembangkan relatif
lebih sederhana dibandingkan dengan compliance approach.
Kondisi pemungkin dalam voluntary approach diantaranya adalah keterbukaan
informasi dan tingkat pendidikan masyarakat (sebagai aktor utama dalam konservasi
hutan) harus memadai. Situasi ini meningkatkan minat donator untuk menginvestasikan
dananya dalam kegiatan konservasi karena tidak ada kekuatiran terjadi kebocoran dalam
kegiatan konservasi tersebut. Sementara apabila kondisi pemungkin ini tidak terpenuhi
maka compliance approach menjadi alternatif dalam mekanisme pembayaran. Konsekuensi
dalam mekanisme ini adalah perlunya campur tangan pihak luar, seperti pemerintah
(pusat dan daerah) dan forum independen untuk memastikan bahwa distribusi tersebut
akan sampai ke pihak-pihak terkait secara berkeadilan.
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7.2.6 Kredit Usahatani
Program kredit usahatani telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan akibat
tingginya tunggakan. Semula bernama kredit Bimas/Inmas (tahun 1970-an – awal 1980an), dan KUT (1985 – 1997/1998), Kredit Ketahanan Pangan (KKP) (SMERU, 2002).
Mulai tahun 2007 KKP berubah menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
berdasarkan Peraturan Kemenkeu No. 79/PMK.05/2007.
Berdasarkan hasil kajian SMERU skema KKP masih diperlukan sebagai alternatif
pendanaan yang dapat dan mudah diakses petani. Akan tetapi beberapa tantangan
dalam pelaksanaannya perlu diantisipasi antara lain: (i) potensi penyelewengan dana
oleh kelompok tani dan koperasi seperti pada KUT, baik dalam bentuk tunai maupun
dalam bentuk lain seperti tingkat suku bunga; (ii) lemahnya pendampingan yang dapat
menjembatani pihak bank dengan petani (petugas lapangan bank); (iii) anggapan bank
bahwa pertanian dan petani bukan merupakan sektor dan nasabah potensial serta beresiko
tinggi; (iv) ketepatan waktu pencairan dana dengan pola usahatani; dan (v) persyaratan
agunan pada KKP sesuai dengan aturan perbankan perlu ditinjau kembali.
Berdasarkan Juklak KKP Nasional yang diterbitkan Kementerian Pertanian, setiap
bank pelaksana di tingkat pusat membuat aturan tentang KKP secara internal. Dimana
disebutkan bahwa tingkat suku bunga tanaman pangan adalah 12% per tahun dengan
jangka waktu pinjaman satu tahun. Dana KKP berasal dari bank pelaksana sehingga
semua resiko kredit ditanggung oleh bank. Dalam penyaluran KKP, bank menerapkan
prinsip kehati-hatian.
Pengajuan pinjaman petani dilakukan melalui kelompok tani atau koperasi dengan
menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang sudah ditandatangani
PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang dilampiri surat keterangan garapan dari kepala
desa atau salinan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) milik pemilik sawah.
Bank memerlukan persyaratan bahwa kelompok tani dan koperasi tidak mempunyai
tunggakan kredit dan jangka pinjaman dari kelompok tani kepada petani adalah satu
tahun, tetapi dibagi dalam dua periode peminjaman. Umumnya, waktu yang dibutuhkan
sejak pengajuan hingga cairnya pinjaman relatif cepat, yaitu sekitar tiga hari. Pengembalian
pinjaman petani kepada kelompok tani dilakukan setelah panen. Sebagian kelompok
tani mengharuskan petani mengembalikan pinjaman dalam bentuk gabah hasil panen.
Penerapan aturan ini dimaksudkan supaya pembayaran dari petani bisa lebih terjamin.
Dalam hal ini bank perlu mengatur sangsi dan penghargaan kepada peminjam. Menurut
Juklak KKP, untuk mengantisipasi keselamatan petani dan resiko kredit, peminjam
dianjurkan untuk mengikuti asuransi. Secara umum mekanisme penyaluran pinjaman
dapat dilihat pada Gambar 11.
74 •

Distribusi Insentif dan Tanggung Jawab REDD+

7.2.7 Mekanisme Pembayaran yang Efektif dan Berkeadilan
Keberhasilan implementasi REDD+ di suatu negara akan tercapai apabila mekanisme
pembayaran tersebut efektif, berkeadilan dan dapat dirasakan oleh semua pihak. Sampai
saat ini mekanisme pembayaran dan mekanisme distribusi manfaat REDD+ belum tersedia.
Berbagai skema pembayaran yang sudah ada di dalam negeri tersebut dapat diadopsi
dan dikombinasikan dalam implementasi distribusi insentif untuk REDD+ dengan
memenuhi kriteria transparan, berkeadilan, kemudahan, kemanfaatan dan demokratis,
karena keberhasilan dalam implementasinya akan sangat tergantung pada pemenuhan 5
elemen kunci tersebut.
7.2.7.1 Transparan
Transparan dalam kegiatan
organisasi adalah mengukur
derajat keterbukaan dalam
informasi, komunikasi, termasuk
dalam hal anggaran. Prinsip
transparan dapat menjamin para
pihak yang terlibat memperoleh
informasi yang sama atau
Sumber: Smeru (2002)
symmetric information. Pelibatan
stakeholder semenjak awal dalam Gambar 11. Penyaluran Dana KKP di BRI di Kabupaten Sidrap
berbagai proses dengan akses
informasi yang baik, serta penatalaksanaan (governance) kelembagaan yang ada juga
merupakan pertimbangan penting dalam penilaian transparansi. Transparansi merupakan
instrumen penting dalam membangun kepercayaan (trust building) dari semua pihak.
Kepercayaan (trust) adalah pondasi dari setiap hubungan atau interaksi dengan para
stakeholder. Dengan kepercayaan, lebih mudah diciptakan situasi kondusif dan resolusi
konflik lebih mudah dilakukan.
7.2.7.2 Berkeadilan
Berkeadilan diartikan bahwa setiap pihak mendapatkan proporsi pembayaran sesuai
dengan hak dan kewajibannya. Untuk itu aturan main tentang pemberian penghargaan
dan hukuman terhadap kinerja para pihak yang terlibat diperlukan. Aturan-aturan yang
ada perlu memastikan tanggung jawab, hak, manfaat dan resiko dapat terdistribusi secara
proporsional dan adil bagi para pihak. Distribusi manfaat yang berkeadilan ini merupakan
indikator keberlangsungan jangka panjang suatu mekanisme pembayaran. Jadi keadilan
distributif yang berkaitan dengan alokasi manfaat dari imbal jasa lingkungan, dan keadilan
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prosedural yang berkaitan perlakuan terhadap individu ataupun stakeholder dalam hal
pengambilan keputusan harus terjamin. Selain itu juga keadilan interaksional dalam
kaitan penerimaan perlakuan interpersonal yang wajar, penghargaan yang setara di masingmasing individu para pihak.
7.2.7.3 Kemudahan
Mekanisme distribusi pembayaran harus efisien, tidak berbelit-belit. Sehinngga akan
berfungsi sebagai insentif yang efektif dalam kegiatan jasa karbon. Dengan demikian
kelembagaan yang terbangun tidak hanya memenuhi syarat kekomprehensipan, tapi
mempertimbangkan bentuk kesederhanaan. Organisasi yang terbangun dalam kelembagaan
juga perlu lebih sederhana baik dalam proses maupun strukturnya.
7.2.7.4 Kemanfaatan
Kemanfaatan berarti adanya keberlanjutan jangka panjang dalam hal kelestarian alam,
kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Elemen ini menimbang aspek perwujudan
nyata alokasi ekonomi bagi masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan
dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan
budaya. Demikian pula dalam hal kemanfaatan politik berupa pengakuan kelembagaan
lokal termasuk hak-hak masyarakat adat, menjadi pertimbangan penting. Pemenuhan
prinsip ini dapat meningkatkan motivasi dari pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan
distribusi pembayaran. Sehingga dalam jangka panjang akan menjamin terjadinya
pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.
7.2.7.5 Demokratis
Suatu keharusan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan yang mampu menampung aspirasi
dan kepentingan pihak yang terlibat. Dalam melakukan negosisasi dalam kesepakatan
setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama sehingga akan menghasilkan kesepakatan
yang akomodatif. Tingkat demokratis juga mempertimbangkan akuntabilitas, pengakuan
terhadap hak-hak dasar baik individu maupun kelompok terutama bagi masyarakat
adat (pengetahuan, keterampilan maupun teknologi). Tingkat kedemokratisan juga
mengukur hak untuk memperoleh informasi, dan organisasi yang dibentuk (kalau
ada) juga cerminan dari hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang setara. Oleh
karena itu demokratis yang substansial ini merupakan faktor utama bagi penerimaan
(acceptability) oleh para stakeholder. Penerimaan stakeholder pada prinsipnya mendasarkan
pada kesetaraan perlakuan, penghargaan terhadap hak, kejujuran dalam setiap proses yang
lebih dimungkinkan dalam atmosfir yang demokratis.
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7.3 Rancangan Pembayaran Insentif Untuk REDD+
7.3.1 Pemangku Kepentingan
Distribusi peran merupakan salah satu komponen dalam kerangka kerja persiapan
implementasi REDD+ di Indonesia yang dibutuhkan untuk menjamin para pihak
melaksanakan peran secara efisien4 dan mendapat pembayaran insentif secara berkeadilan5.
Mekanisme distribusi pembayaran kegiatan REDD+ di Indonesia seharusnya
memperhatikan peran yang dimainkan oleh para pihak (stakeholders) di tingkat nasional
dan sub-nasional (Tabel 11).
Tabel 11. Infrastruktur, Aktivitas dan Para Pihak dalam mekanisme pembayaran berdasarkan peran untuk
REDD+
No

Infrastruktur

Aktivitas

Para Pihak

1

Reference
Emission level

•
•
•
•

2

Strategi

• Intervensi kebijakan penurunan emisi dan • Pemerintah Pusat: Kementerian

National reference level
National carbon accounting
Sub national reference level
Sub national carbon accounting
penyerapan/penyimpanan karbon

• Penyiapan regulasi REDD+
• Penyiapan metodologi penetapan REL/RL
dan pembangunan sistem MRV

• Penyiapan/penguatan kelembagaan
• Penyiapan sistim informasi pengamanan
• Pembangunan Demonstation Activity
3

Monitoring

• Pemerintah Pusat: Kementerian

Kehutanan, Bappenas, KLH, Bakosurtanal,
Lapan
• Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
Kehutanan, Bappenas, KLH, DNPI,
Kemenkeu, BPN, Kementan, PU,
Mendagri, Satgas REDD+
• Pemerintah Propinsi dan Kabupaten

• Melakukan monitoring dan pelaporan atas • Pemerintah Pusat: Kementerian
pengurangan emisi dan peningkatan/
penyerapan karbon stok

4

Pasar/Pendanaan

• SumberPendanaan

5

Distribusi
Pembayaran
berdasarkan
Peran

• Distribusi Pembayaran Berdasarkan peran

pembiayaan

•
•
•
•

Kehutanan, Bappenas, KLH, Bakosurtanal,
Lapan, DNPI, Satgas REDD+
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
Swasta
Masyarakat
NGO

dan mekanisme • Pemerintah Pusat: Kementerian
Kehutanan, Bappenas, KLH, DNPI,
Kemenkeu, BPN, Kementan, PU,
Mendagri, Satgas REDD+
• Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
• Swasta
• Masyarakat
• NGO

•
•
•
•
•

Pemerintah Pusat
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
Swasta
Masyarakat
NGO

4

Efisien berarti pelaksanaan peran yang meminimalkan biaya dalam mencapai tujuan.

5

Berkeadilan berarti manfaat yang diperoleh sesuai dengan kontribusinya dalam implementasi REDD+
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No
6.

Infrastruktur
Stakeholders
proses

Aktivitas

•
•
•
•
•

Para Pihak

Komunikasi
Konsultasi
Koordinasi
Capacity building
Akses data dan teknologi

Menurut Kemenkeu (2011), model tata hubungan kerja antar stakeholder seperti
Gambar 12. Dalam Gambar tersebut kegiatan REDD+ melibatkan beberapa sektor
terkait baik di tingkat nasional maupun daerah. Tanggung jawab dari para pihak yang
terlibat dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu para pihak yang bertanggung
jawab atas desain strategi/kebijakan REDD+ dan para pihak yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan strategi/kebijakan REDD+.
7.3.2 Mekanisme Pembayaran Insentif REDD+
Mekanisme pembayaran REDD+ yang dianggap terbaik adalah dilakukan per tahun
disesuaikan dengan output tingkat reduksi emisi yang dihasilkan. Sedangkan untuk sistem
pembayaran dan proses distribusi insentif REDD+, masing-masing responden memiliki
pendapat yang beragam sesuai dengan harapan institusi yang diwakilinya. Selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Sistem dan distribusi pembayaran insentif REDD+ menurut responden
No

Para Pihak
di Tingkat
(Stakeholders)

1

Mekanisme Pembayaran
(Payment mechanism)

Proses Re-distribusi Pembayaran
(Re-distribution of payment)

Propinsi

a. Pembeli, Pem. Pusat, Pemda, Perusahaan,
Masyarakat (Opsi 1)
b. Pembeli, , Perusahaan (Opsi 2)
c. Pembeli, Kelompok Masyarakat (Opsi 3)

a. Pempus, Dishut Prop, Perusahaan,
Masyarakat (Opsi 1)
b. Pempus, Propinsi, Masyarakat (Opsi 2)
c. Propinsi Perusahaan, Masyarakat (Opsi 3)

2

Kabupaten

a. Pembeli, Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Perusahaan, Masyarakat (Opsi 1)
b. Pembeli, Pemerintah Daerah (Opsi 4)

a. Kabupaten, Masyarakat (Opsi 4)

3

Swasta

a. Pembeli, Perusahaan (Opsi 2)
b. Pembeli, Kelompok Masyarakat (Opsi 3)

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Perusahaan, Masyarakat (Opsi 1)

4

LSM

a. Lembaga protokol daerah
mendistribusikan kepada pihak yang
berhak (Opsi 5)

a. Lembaga protokol daerah
mendistribusikan kepada pihak yang
berhak (Opsi 5)
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Dari Tabel 12 terlihat bahwa terdapat 5
opsi untuk sistem pembayaran dan proses redistribusi pembayaran REDD yang
diharapkan oleh para pihak. Untuk opsi
mekanisme pembayaran tersebut adalah
sebagai berikut:
1. PembeliàPemerintah
PusatàPemerintah Daerahà
PerusahaanàMasyarakat;
2. PembeliàPerusahaan,
3. PembeliàKelompok Masyarakat ,
4. PembeliàPemerintah Daerah,
5. Pembeli àLembaga protokol daerah
mendistribusikan kepada pihak yang
berhak
Secara lebih lengkap mekanisme pembayaran
dapat digambarkan pada Gambar 13.

UKP4

BAPPENAS

KEMENKEU

DNPI

POKJA
REDD
NASIONAL
KEMENHUT

PAKAR

LEMBAGA
MRV

LEMBAGA
KEUANGAN

LEMBAGA
MRV

DISHUT
POKJA
REDD
PROVINSI

BAPPEDA

APHI

PELAKU
USAHA

BAPPEDA
POKJA
REDD
KAB/KOTA

DISHUT

APHI

MASYARAKAT

Bertanggungjawab atas desain strategi/
kebijakan REDD

Bertanggungjawab atas pelaksanaan
strategi/kebijakan REDD

Gambar 12. Tata hubungan kerja antar
stakeholder dalam REDD+

PEMBELI

PEMBELI

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN

PERUSAHAAN

MASYARAKAT

PERUSAHAAN

(iv)

(iv)

(ii)
(iii)

(i)
MASYARAKAT

LEMBAGA PROTOKOL DAERAH

(v)

Gambar 13. Opsi 1 sampai 5 mekanisme distribusi pembayaran REDD+
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Dari lima opsi tersebut terlihat bahwa pengusul REDD menginginkan kepastian
perolehan insentif, dengan mekanisme pembayaran yang tidak terlalu rumit. Bahkan LSM
di Riau mengusulkan dibentuknya lembaga protokol daerah yang menangani pembayaran
REDD dan sekaligus berwenang untuk mendistribusikan insentif REDD kepada para
stakeholders. Berbagai pendapat dari responden ini dapat menjadi masukan bagi pengaturan
mekanisme distribusi insentif REDD. Hal ini sesuai dengan pendapat Purnomo (2008)
yaitu, prinsip distribusi pembayaran REDD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(i) dana REDD diterima oleh mereka yang berhak, sederhana dan fleksibel, (ii) sejalan
dengan desentralisasi, (iii) transparan dan akuntabel, (iv) meningkatkan ke-REDD-an
nasional dan lokal, serta (v) ada ruang pembelajaran.
Untuk aliran re-distribusi pembayaran kredit karbon terdapat juga 5 opsi yang
diinginkan para pihak yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah PusatàDinas Kehutanan PropinsiàPerusahaan àMasyarakat
2. Pemerintah PusatàPropinsià Masyarakat
3. PropinsiàPerusahaan à Masyarakat
4. Kabupatenà Masyarakat
5. Lembaga protokol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak
Beberapa model pendekatan distribusi insentif REDD+ sedang dikembangkan oleh Badan
Litbang Kehutanan, World Bank, EcoPerspective (Australia), Kementerian Keuangan,
ITTO dan ACIAR. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan menurut sistem
transfer fiskal pusat dan daerah. Model distribusi insentif yang dikembangkan oleh tim
peneliti PUSPIJAK menggunakan sistem transfer fiskal, yaitu DBH REDD dengan
membedakan antara pasar compliance dan pasar voluntary (Indartik dkk, 2009). Hasil ini
didukung oleh hasil penelitian Irawan (2009) dan Riphat, dkk (2011). Hasil penelitian
Irawan (2009) menyatakan bahwa mekanisme transfer fiskal yang dapat diadopsi untuk
kegiatan REDD adalah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
Rancangan mekanisme yang diusulkan oleh Indartik (2009) untuk skema sukarela
seperti Gambar 14(a). Sedangkan dalam skema pasar yang mengikat seperti pada Gambar
14(b), peran pemerintah menjadi sentral karena dana yang berasal dari negosiasi bilateral
maupun multilateral akan dikelola secara terpusat untuk kemudian didistribusikan kepada
para pihak yang terlibat dalam implementasi REDD+.
Dalam skema sukarela diharapkan pembeli yang dalam hal ini adalah entitas
internasional bisa langsung melakukan pembayaran kepada pengelola sebesar penurunan
emisi atau peningkatan stok karbon yang dihasilkan yang terukur, termonitor dan
tersertifikasi (Certified Emission Reductions, CERs). Sedangkan untuk skema pasar
mengikat penerimaan atas penurunan emisi atau peningkatan stok karbon yang dijual
masuk ke pemerintah pusat sebelum akhirnya disalurkan kembali ke pengelola setelah
memenuhi kewajiban iuran yang ditetapkan.
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Gambar 14. Dua Opsi mekanisme distribusi pembayaran REDD+
Penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan sertifikat REDD+ merupakan
hak pengelola. Apabila lokasi REDD+ berada dalam kawasan hutan, maka pengelola
memiliki kewajiban membayar rente ekonomi kepada negara berupa iuran ijin kegiatan
REDD+ dan pungutan atas sertifikat REDD yang dijual. Iuran ijin kegiatan REDD+
ini dibayarkan sekali dalam jangka waktu pengusahaan. Sedangkan pungutan atas CER
berdasarkan volume karbon yang dijual (per ton CO2-eq).
Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD+ ini mengikuti
Peraturan Pemerintah (PP) No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Proporsi bagi
hasil dari iuran ijin REDD+ antara pusat dan daerah adalah 20 % untuk Pusat dan 80 %
untuk daerah, dengan rincian 16 % untuk propinsi dan 64 % untuk kabupaten penghasil.
Bagian untuk pusat dialokasikan untuk dana jaminan REDD+ nasional. Sedangkan
mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil untuk pungutan atas sertifikat REDD+
yang terjual, diusulkan mengikuti proporsi DBH dari Dana Reboisasi, sebesar 60 %
untuk pusat dan 40 % untuk daerah. Proporsi tersebut diusulkan dengan dasar bahwa
implementasi REDD+ berdasarkan pendekatan nasional yang melibatkan kelembagaan
yang kompleks karena melibatkan lintas sektoral. Dengan disepakatinya Durban Platform
mengenai methodological guidence, berimplikasi pada tanggung jawab nasional antara
lain perlunya menyerahkan REL/RL ke UNFCCC, update peta, dimana semua kegiatan
tersebut memerlukan biaya. Dengan demikian, dana jaminan REDD+ nasional dapat
digunakan untuk membiayai penghitungan REL/RL, updating peta dan lainnya.
Pengelola REDD+ juga memiliki kewajiban memberikan kontribusi terhadap
masyarakat sekitar lokasi REDD+, sehingga perlu ada manfaat yang dialokasikan kepada
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masyarakat. Bagian dari penerimaan REDD+ untuk masyarakat dapat diberikan dalam
bentuk alternatif sumber mata pencaharian, seperti bantuan pembibitan tanaman,
perikanan, peternakan, handycraft dan sebagainya. Di samping itu bantuan juga dapat
berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Daerah
(Pemda) juga memiliki kewajiban berkontribusi terhadap masyarakat dari penerimaan DBH
REDD+. Bantuan diberikan melalui pembiayaan program-program yang dialokasikan
dalam anggaran di setiap satuan kerja lingkup Pemda. Program-program tersebut diarahkan
pada pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi REDD+.
Menurut Irawan (2009), apabila mekanisme transfer fiskal antara pemerintah pusatpemerintah daerah dijadikan mekanisme untuk mendistribusikan manfaat REDD+ dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus memiliki dua tujuan utama. Pertama,
distribusi manfaat REDD+ kepada pemerintah daerah harus dapat mengkompensasi biaya
peluang atau manfaat yang diperoleh saat ini oleh pemerintah daerah dari alternatif aktivitas
penggunaan lahan, sehingga kegiatan REDD+ tidak berdampak terhadap kapasitas fiskal
pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik. Kedua, transfer fiskal juga
diperlukan untuk mendanai aktivitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan
REDD secara baik di tingkat lokal. Setelah tujuan dari fiskal transfer terdefinisikan,
rancangan dari sistem transfer fiskal dapat dibangun dengan berfokus kepada tiga aspek
penting yakni: distribusi formula, conditionality (penggunaan dana) dan akuntabilitas.
Skema transfer fiskal yang diusulkan yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Bagi Hasil (DBH). Rancangan transfer fiskal untuk distribusi insentif REDD+
dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Rancangan transfer fiskal untuk distribusi pembayaran insentif REDD+
Uraian

Hibah Luar Negeri

Dana Bagi Hasil

Jumlah Alokasi

N/A

Persentase dari pajak nasional atau
sesuai dengan biaya peluang yang
ada saat ini

Formula distribusi
berdasarkan biaya untuk
menyediakan barang dan
jasa publik

Distribusi Formulasi

N/A

Total emisi yang dikurangi (faktor
emisi total area hutan dan stok
karbon)

Elemen biaya terkait
penyediaan pelayanan
publik

Tidak ada kondisi

Dialokasikan untuk kegiatan
tertentu dengan daftar
kegiatan tentatif

Conditionality

Earmarked

Dana Alokasi Khusus

Distribusi manfaat REDD+ menurut Riphat, dkk (2011) menunjukkan bahwa
insentif REDD+ sebelum didistribusikan kepada pengelola kegiatan baik di tingkat pusat
maupun di daerah, terlebih dahulu dikenakan pajak PPN atas penyerahan jasa. Pendekatan
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distribusi insentif dapat diklasifikasikan berdasarkan pilihan pendekatan penerapan
REDD+ di Indonesia. Menurut Widiaryanto (2011), pemberian insentif berdasarkan
pengurangan emisi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu (1) pendekatan sub
nasional; (2) pendekatan nasional; (3) pendekatan bertingkat (nested approach) melalui
lembaga REDD+ tingkat nasional dan sub nasional. Pendekatan bertingkat muncul
pada saat banyak negara yang ingin menggabungkan antara pendekatan nasional dan
pendekatan sub nasional. Melalui pendekatan ini maka pelaksanaan kegiatan REDD+
dapat dilakukan baik di tingkat nasional dan sub nasional secara bersamaan. Akan tetapi,
pihak yang melaksanakan REDD+ di tingkat sub nasional ini mempunyai kewajiban
untuk men-scaleup ke tingkat nasional apabila tingkat tata kelola dan kapasitasnya sudah
mencukupi.
Penerapan di tingkat nasional dapat diartikan dengan penerapan kebijakan-kebijakan
nasional untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara nasional. Kebijakankebijakan tersebut sering disebut sebagai penciptaan kondisi pemungkin atau enabling
condition. Semua kerangka kebijakan nasional tersebut sebenarnya mempunyai tujuan yang
sama yaitu menekan laju deforestasi. Oleh karena itu, identifikasi penyebab deforestasi dan
degradasi hutan menjadi sangat penting bagi pelaksana kegiatan REDD+ baik di tingkat
nasional maupun penyesuaian dengan karakteristik setempat di tingkat subnasional.
Di satu sisi lain, pendekatan subnasional dapat diartikan pelaksanaan kegiatan
REDD+ di tingkat provinsi, kabupaten, kesatuan pengelolaan hutan ataupun proyek.
Hal ini juga belum didefinisikan secara jelas batasan-batasn arti dari subnasional. Saat
ini, banyak proyek yang didanai oleh mitra pembangunan nasional yang mencoba untuk
menerapkan pendekatan subnasional di tingkat kabupaten dan proyek. Akan tetapi,
masih sangat jarang sekali penerapan yang didasarkan di tingkat provinsi ataupun KPH.
Walaupun demikian, kedepan dengan adanya pengalaman dari proyek tersebut, Negara
Indonesia harus dapat memutuskan skala subnasional tersebut.
Selain mekanisme distribusi pembayaran melalui transfer fiskal, pendekatan lain yang
digunakan untuk melakukan distribusi pembayaran REDD+ adalah melalui mekanisme
trust fund. Pendekatan trust fund melalui pemerintah pusat yang saat ini sudah tersedia
adalah Indonesian Climate Change Trust Fund. Menurut Irawan (2009), alur distribusi
insentif dengan menggunakan trust fund dapat dilihat pada Gambar 15.
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Keterangan: PMU=Project Management Unit; CG=Conditional Grants=Dana Alokasi Khusus; RS=Revenue; Sharing=Dana Bagi Hasil

Gambar 15. Distribusi insentif REDD+ melalui mekanisme trust fund
Untuk memastikan bahwa distribusi insentif sampai ke penerima manfaat secara tepat
diperlukan suatu lembaga penasihat (advisory council) yang bertugas sebagai pengawas
berlangsungnya transaksi perdagangan CER dalam skema REDD+. Lembaga ini juga
mengawasi dalam pengaturan distribusi pembayaran CER. Dalam mekanisme di atas
advisory council mendapatkan input tentang kontrak perdagangan CER antara pengelola
(developer) dengan pembeli. Disamping itu juga mempunyai kewenangan dalam mengatur
mekanisme reward and punishment dalam distribusi pembayaran tersebut.
7.3.3 Proporsi Pembayaran Insentif REDD+
Untuk penetapan besaran proporsi pembayaran insentif yang akan diterima
stakeholder, kondisi yang dapat diperhitungkan sebagai dasar penentuan insentif adalah
perlunya kejelasan SIAPA yang memiliki kewenangan atas lahan/hutan tersebut dan
SIAPA pengelola lahan/hutan tersebut serta APA PERAN di dalam menghasilkan
output REDD+. Dengan dasar demikian maka insentif untuk stakeholder kunci seperti
masyarakat dan pihak swasta dapat dihitung berdasarkan peran mereka sebagai pemilik
atau pengelola lahan/hutan tersebut. Pola pembagian proporsi insentif yang dapat diacu
adalah melalui pola bagi hasil, dan opportunity cost untuk pengalihan kegiatan masyarakat/
para pihak menjadi menjaga hutan. Yang perlu diperhatikan adalah bila bagi hasil dilakukan
berdasarkan hak (right based) maka insentif yang diberikan berupa kompensasi. Apabila
berdasarkan jasa (service based) maka insentif yang diberikan berupa pembayaran terhadap
jasa lingkungan, maka akan ada harga yang disepakati. Identifikasi komponen biaya dalam
kegiatan REDD+ seperti dalam Tabel 14.
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Tabel 14. Jenis biaya dalam REDD+
Level Biaya
Biaya Tingkat Tapak

Jenis Biaya

•
•

Opportunity cost penggunaan/pemanfaatan lahan hutan untuk
kegiatan lain
Biaya developer
Biaya transaksi

Biaya Tingkat Sub Nasional

•
•

Biaya Persiapan REDD+ tingkat sub nasional
Biaya Pengamanan hutan

Biaya Tingkat Nasional

•
•

Biaya Persiapan REDD+ tingkat nasional
Biaya Pengamanan hutan

Lembaga Penilai Independen

• Biaya verifikasi/monitoring

•

Sebelum penentuan besaran insentif ini ditentukan perlu adanya kejelasan atas
bagaimana perijinan atau syarat legalitas bagi investor yang ingin masuk dalam skema
voluntary market maupun compliance market nantinya. Di samping itu juga harus
ada kejelasan apakah karbon sebagai barang publik atau sebagai komoditas yang akan
menentukan arah penggunanan insentif REDD+ nantinya, apakah akan digunakan
sebagai income yg didistribusikan kepada para pihak yang terlibat atau sebagai biaya untuk
perlindungan lingkungan atau sebagai suatu insentif untuk melakukan konservasi hutan.
7.3.3.1 Prinsip Dasar
Berbagai instrumen kelembagaan telah dijajaki untuk kepentingan pelaksanaan
REDD+. Dalam strategi nasional REDD+ (Satgas REDD+, 2012) Berbagai upaya telah
dilakukan termasuk penyiapan infrastruktur pendukung seperti pembentukan lembaga
REDD+ dengan instrument pendanaan dan pembiayaan termasuk bagaimana pembayaran
insentif untuk parapihak yang terlibat dalam kegiatan REDD+. Infrastruktur lain yang
diperlukan adalah lembaga MRV untuk penghitungan baseline (Reference Emission
Level), implementasi strategi REDD+ , monitoring perubahan tutupan hutan dan stok
karbon, penyiapan akses ke pasar karbon dan sumber pendanaan lainnya (MoF, 2008).
Mekanisme distribusi insentif merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan
besarnya manfaat yang akan diterima oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan hak
dan tanggung jawabnya secara proporsional (berkeadilan). Mekanisme distribusi ini
akan menentukan pelaksanaan (pengaturan dan pengawasan) dan besarnya kompensasi
yang akan diterima oleh masing-masing aktor, sesuai dengan biaya korbanan yang telah
dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang terlibat.
Hal yang sering menjadi pertanyaan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan
REDD+ di berbagai daerah adalah besaran proporsi insentif yang akan diterima para
pihak. Proporsi ini sangat menentukan seberapa besar para pihak tersebut akan terlibat
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dan mendukung keberhasilan REDD+. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan
dalam menentukan besarnya insentif adalah :
1. Common but differenciated
Prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (common but
differentiated responsibilities). Prinsip ini memberikan penjelasan akan adanya kontribusi
yang berbeda, yang menimbulkan kewajiban atau perlakuan yang berbeda-beda di antara
negara-negara di dunia. Untuk negara-negara maju secara historis, bertanggung jawab
atas menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara global akibat
aktivitas pembangunan yang mereka lakukan. Di sisi yang lain, sumber daya yang mereka
miliki lebih baik dan lebih banyak, terutama sumber daya keuangan dan teknologi. Dengan
demikian negara maju mempunyai tanggung jawab lebih besar. Sedangkan untuk negara
berkembang memiliki kebutuhan dan situasi yang membutuhkan prioritas khusus serta
perhatian dan perlakuan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan kebutuhan
negara-negara tersebut.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara maju dan berkembang memiliki tanggung
jawab bersama untuk melindungi lingkungan hidup baik pada pada tingkat nasional,
regional maupun global. Namun demikian usaha untuk mencegah, mengurangi dan
mengontrol ancaman terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbedaan keadaan
masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.
2. Sesuai kontribusi dalam pengurangan emisi/peningkatan stok karbon
Proporsi besarnya insentif yang diterima harus sesuai dengan tanggung jawab dan
kontribusi masing-masing pihak dalam pengurangan emisi atau peningkatan stok karbon.
Dimana insentif didistribusikan kepada para pihak yang berhak menerima manfaat sesuai
dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengurangan emisi.
7.3.3.2 Usulan Besaran Proporsi Insentif REDD+
Besaran proporsi insentif atau manfaat yang akan diterima oleh para pihak yang
terlibat akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari implementasi REDD+. Hal
ini disebabkan masing-masing pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan tanggung
jawab yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya pembagian proporsi insentif berdasarkan
pada hak dan tanggung jawabnya secara proporsional (berkeadilan). Beberapa pendekatan
dilakukan untuk mengetahui besaran proporsi insentif yang diterima oleh masing-masing
pihak antara lain melalui (1) Persepsi Stakeholder dan (2) Pendekatan Value Chain melalui
pendugaan biaya abatasi, biaya implementasi dan biaya transaksi.
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1. Persepsi Stakeholder
Untuk menjamin adanya penurunan emisi yang efektif melalui skema REDD+ , maka
identifikasi semua pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan hal yang penting agar
tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor. Tabel 15 menyajikan persepsi stakeholder
terhadap besaran proporsi distribusi insentif. Dapat dilihat bahwa responden memiliki
persepsi yang berbeda-beda terhadap besaran proporsi insentif yang harus diterima oleh
masing-masing pihak. Oleh karena itu tidak dapat ditarik kesimpulan berapa rata-rata
distribusi pembayaran insentif untuk masing-masing pihak, karena proporsi insentif tidak
bisa bersifat absolut tetapi merupakan hasil kesepakatan antara pihak terkait dengan
memperhatikan kontribusi masing-masing pihak dalam menghasilkan output REDD+.
Tabel 15. Proporsi Distribusi Pembayaran Insentif Berdasarkan Persepsi
No
1

2

Responden
Dinas Kehutanan
Propinsi Kalteng

Taman Nasional
Sebangau

Para Pihak
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah, Badan pengelola
REDD+ /Rekening REDD+
- Dana operasional
- Pengelolaan kawasan
- Masyarakat sekitar hutan
Pemerintah pusat
Taman Nasional (Pengelola)
- Pengelolaan kawasan

3

KFCP

- Masyarakat sekitar hutan
Pemerintah Pusat dan daerah (pajak + ijin
usaha REDD+ )
Penerimaan setelah dikurangi pajak dan
iuran :
Broker
Investor

4

5

Bappeda Kapuas

Dinas Perkebunan
dan kehutanan
kapuas

Proporsi Insentif
(%)
20
80
30
30
40
30-40
60-70
75

25
5 % dari harga
karbon dan 1-1,5 %
dari investasi
5
20

Pengelola
Pihak yang terlibat langsung dari
pengurangan emisi
Pemerintah pusat

20

Pemerintah Daerah
Pemerintah Propinsi
Pemerintah Kab/kota penghasil

80
16
64

Konsultan (biaya perencanaan)

10-20

Dana jaminan REDD+

10-20

Pemerintah kabupaten

Keterangan

25
50
Seperti DBH
Kehutanan

60-80

Sumber: Indartik et al, 2009. Studi kasdi Kabupaten Kapuas dan Propinsi kalimantan Tengah
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2. Analisis Value Chain
Efektivitas distribusi pembayaran tergantung pada bagaimana mekanisme distribusi
tersebut dibentuk. Distribusi pembayaran yang efektif dan berkeadilan menuntut diketahui
dengan pasti peranan dari setiap pihak yang terlibat dalam implementasi skema REDD
dan REDD+ (Suyanto et al., 2009). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk
menentukan besarnya proporsi insentif adalah pendekatan analisis rantai nilai (Value Chain
Analysis). Analisis value chain memiliki peranan yang penting, dimana seluruh siklus
kegiatan diperhatikan. Menurut Kaplinsky dan Morris (2000), pendekatan Value chain
analysis berperan dalam membantu menjelaskan kepada siapa saja keuntungan tersebut
akan didistribusikan. Dalam pendekatan ini peranan para pihak akan menentukan besar
bagian manfaat yang diperoleh. Besaran proporsi insentif yang diterima oleh masingmasing pihak didekati melalui:
1. untuk pengelola menggunakan pendekatan biaya abatasi. Dimana biaya abatasi
adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengelola untuk mengurangi emisi CO2, biaya
abatasi ini didekati menggunakan biaya korbanan (opportunity cost) yang dikeluarkan
oleh pengelola untuk berbagai alternatif penggunaan lahan. Biaya oportunitas ini akan
didekati menggunakan Net Present Value (NPV) dari berbagai alternatif penggunaan
lahan di lokasi penelitian. Secara umum rumus NPV sebagai berikut (Bahruni, 2009) :
NPV = ∑ Bt (1 + i)−t − ∑ Ct (1 + i)−t
.............................................................................................(1)
	
  

Dimana :
Bt = Kas masuk (pendapatan) pada tahun ke - t
Ct = Kas keluar (biaya investasi dan operasional) pada tahun ke – t
i = Biaya modal / suku bunga
t = Jangka waktu pengelolaan suatu usaha.
Sedangkan rumus NPV untuk tanaman pangan (pengelolaan usaha dalam jangka
pendek (1 tahun)) diturunkan dari rumus NPV untuk usaha jangka panjang dengan
daur usaha w=1 tahun sebagai berikut :
NPV =

a[(1 + i)n − 1]
[(1 + i) w − 1](1 + i)n

NPV =

a[(1 + i)n − 1]
i(1 + i)n .................................................................................................................(3)

......................................................................................................(2)
	
  
Dengan
w = 1, maka rumus NPV untuk tanaman pangan :
	
  
Dimana
:
a = pendapatan bersih
w = daur
n = masa proyek
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2. pendekatan biaya implementasi REDD+ digunakan untuk stakeholder lainnya.
Biaya implementasi dalam penelitian ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan agar
REDD+ dapat terimplementasikan yang meliputi biaya monitoring, regristrasi,
verifikasi, sertifikasi dan sebagainya. Apabila biaya implementasi ini belum tersedia,
maka perhitungan menggunakan pendekatan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
lain untuk pada areal hutan yang sama.
3. pendekatan biaya transaksi utuk perantara/broker. Peranan perantara dalam
perdagangan REDD+ memiliki peranan yang penting untuk menghubungkan antara
pembeli dan penjual karbon dalam pemasaran karbon. Menurut Ostrom et al. (1993),
biaya transaksi meliputi biaya koordinasi, biaya informasi dan biaya strategis. Apabila
informasi mengenai biaya transaksi belum tersedia, maka sebagai pembelajaran dapat
didekati melalui biaya transaksi dari kegiatan CDM.
Untuk mengetahui besarnya proporsi insentif yang diterima oleh masing-masing pihak,
terlebih dahulu dilakukan identifikasi para pihak yang terlibat dalam proses permohonan,
penilaian, perijinan, pelaksanaan, monitoring, verifikasi, sertifikasi dan pelaporan REDD+
serta pemasaran karbon. Berdasarkan Permenhut No. 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan setelah COP 13 seharusnya dibaca
sebagai REDD+ (REDD+), stakeholder yang terlibat adalah pemrakarsa/pelaku/pengelola
REDD+ , Lembaga REDD+ (Sekretariat REDD+ , Tim Teknis REDD+ ), Lembaga Penilai
Independen dan Litbang/Kep COP. Setelah dilakukan identifikasi para pihak yang terlibat
selanjutnya diidentifikasi dan dihitung besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing
pihak untuk melaksanakan kegiatan REDD+. Beberapa potensi biaya yang diperlukan untuk
kegiatan perdagangan karbon di masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut:
Tabel 16. Identifikasi Komponen Kegiatan dalam REDD+
Pelaku

Kegiatan

Masyarakat

• Opportunity cost penggunaan/pemanfaatan lahan

Pemrakarsa/pelaku/pengelola
REDD+

• Opportunity cost penggunaan/pemanfaatan lahan
hutan untuk kegiatan lain
• Biaya project developer

Pemerintah Daerah/Pokja
REDD+

• Biaya Pengamanan hutan
• Biaya Persiapan REDD+
• Biaya monitoring

Pemerintah Pusat/Lembaga
REDD+ (Sekretariat, Tim teknis)

•
•
•
•

Lembaga Penilai Independen

• Biaya verifikasi/monitoring

Litbang/Kep COP

• Biaya negosiasi didekati dengan biaya REDDI strategi

Perantara/Brooker

• Biaya transaski

Keterangan

Biaya Pengamanan hutan
Biaya Persiapan REDD+
Biaya monitoring
Biaya negosiasi

Untuk voluntary market
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Potensi biaya tersebut meliputi:
1. Biaya abatasi yang didekati melalui opportunity cost. Untuk mengetahui berapa
proporsi insentif berdasarkan value chain anlysis, maka terlebih dahulu harus diketahui
besaran opportunity cost penggunaan lahan oleh masyarakat untuk kegiatan lain
seperti pertanian dan perkebunan. Disamping itu perlu juga diketahui besarnya
opportunity cost pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan lain oleh perusahaan atau
pengelola kegiatan REDD+. Pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan lain diantaranya
pemanfaatan hasil hutan kayu, pertambangan, perkebunan karet atau perkebunan
sawit.
2. Biaya implementasi antara lain biaya project developer, biaya pengamanan hutan, biaya
persiapan REDD+, dan biaya verifikasi dan monitoring. Biaya pembangunan untuk
kegiatan REDD+ merupakan salah satu potensi biaya yang harus diperhitungkan
oleh pemrakarsa atau pengelola. Sedangkan potensi biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah baik pusat maupun daeerah adalah biaya pengamanan hutan, biaya
persiapan REDD+ dan biaya monitoring. Kegiatan monitoring juga dapat dilakukan
oleh lembaga lain seperti Lembaga Penilai Independen. Lembaga penilai independent
memiliki peranan yang penting dalam verifikasi dan monitoring kegiatan REDD+.
Dengan demikian potensi biaya yang juga harus diperhatinkan adalah biaya verifikasi
dan monitoring sera biaya sertifikasi.
3. Biaya transaksi termasuk juga biaya untuk negosiasi
Skema REDD+ hendaknya dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong proses
pengakuan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya keberdayaan dan
partisipasi aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah didalam pengelolaan sumberdaya
hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pendistribusian kompensasi dari penjualan
karbon tersebut untuk masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan
budaya serta karakteristik dari masyarakat di masing-masing lokasi. Pendistribusian dapat
berupa bantuan langsung atau penyaluran dalam bentuk berbagai program pemberdayaan
dan kegiatan ekonomi produktif. Jika pengelola bukan masyarakat, pengelola memiliki
kewajiban sosial terhadap masyarakat melalui corporate social responsibility.
Pendekatan nasional dan subnasional membawa konsekuensi pada peluang terjadinya
leakage terutama di propinsi/kabupaten yang tidak perform. Untuk itu diperlukan suatu
mekanisme disinsentif bagi non-performance sehingga akan menyadarkan pelaku akan
tanggung jawabnya karena secara nasional tanggung jawab akan melekat di pemerintah
pusat.
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Tabel 17. Harga dan volume penjualan karbon di pasar sukarela
Harga rata-rata ($/
MtCO2eq)

Volume (MtCO2eq)

Nilai (Juta $)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Chicago Climate Exchange

1,2

0,1

41,4

1,6

49,8

0,2

Voluntary over the counter market

6,5

5,8

55,4

125

357,8

393,5

Of which VCS

4,7

5,2

16,4

26,1

76,8

134,8

Of which CAR

7

5,8

14,6

13,4

101,9

78,2

Of Gold Standard

11,1

11,4

3,2

4,8

35,2

54,7

Of which CCX bilateral

0,8

0,2

5,5

61,4

4,3

1,4

Sumber: Ecosystem Marketplace and Bloomberg New Energy dalam Carbon Finance (2011)

Harga karbon rata-rata per ton MtCO2eq di pasar internasional untuk tahun 2009
-2010, yaitu sebesar 0,1 USD sampai 11,4 USD (Carbon Finance (2011). Transaksi kredit
karbon terutama terjadi melalui 2 sistem yakni transaksi melalui Chicago Carbon Exchange
(CCX) serta Ove- the-Counter (OTC) (Ecosystem Marketplace Forest Trends, 2009 dalam
APHI dan Cerindo, 2011). Sebagian besar dari transaksi kredit karbon kehutanan terjadi
di pasar voluntary yaitu skitar 73%. CCX memiliki mekanisme formal dan tetap mengacu
pada sistem cap and trade, sedangkan OTC merupakan sistem transaksi langsung antara
pengembang proyek dan pihak pembeli karbon yang dapat berupa perantara, makelar
(broker), atau lembaga yang ingin melakukan offset emisi mereka.

7.4 Penutup
REDD+ merupakan mekanisme kebijakan global dengan memberikan positif insentif
untuk menghindari lebih jauh lagi kerusakan dari deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini
merupakan stimulan bagi pengelolaan hutan secara lestari dan berkeadilan bagi pengelola
hutan termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Bagi Indonesia sebagai
salah satu pemilik hutan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk yang tinggi namun
juga masih memiliki tantangan deforestasi dan degradasi hutan, REDD+ merupakan
peluang untuk dilaksanakan.
Salah satu infrastruktur yang diperlukan adalah penyiapan opsi-opsi pendanaan
termasuk mekanisme pembiayaan, dan mekanisme pembayaran insentif untuk parapihak
yang terlibat dalam kegiatan REDD+. Mekanisme distribusi pembayaran insentif
merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan besarnya manfaat yang akan diterima
oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya secara proporsional
(berkeadilan). Mekanisme pembayaran ini akan menentukan pelaksanaan (pengaturan
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dan pengawasan) dan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pihak,
sesuai dengan biaya korbanan yang telah dikeluarkan.
Hal yang sering menjadi pertanyaan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan
REDD+ di berbagai daerah adalah besaran proporsi pembayaran yang akan diterima
para pihak. Proporsi ini sangat menentukan seberapa besar para pihak tersebut akan
termotivasi dan mendukung keberhasilan REDD+. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan
dalam menentukan besarnya insentif adalah prinsip permasalahan bersama dengan
tanggung jawab berbeda memberikan penjelasan akan adanya kontribusi yang berbeda,
yang menimbulkan kewajiban atau perlakuan yang berbeda-beda di antara negara-negara
di dunia sesuai dengan kemampuan masing-masing.
1. Kebijakan/peraturan upaya penurunan emisi oleh pemerintah pusat, kementerian/
lembaga maupun pemerintah daerah dalam upaya penurunan emisi melalui skema
REDD+; tetapi belum mengatur khusus tentang distribusi insentif REDD+.
Pendanaan secara lebih lanjut dapat dibagi atas dana public (bilateral/multilateral,
hibah/pinjaman, domestik), dana swasta (nasional/internasional), dan dana dari
pasar karbon.
2. Pembiayaan REDD+ dapat melalui voluntary market atau compliance market. Beberapa
skema distribusi insentif yang ada dalam mekanisme distribusi insentif REDD+ yaitu
transfer fiskal pusat-daerah, trust fund, BLU, PNPM, pembayaran jasa lingkungan
dan kredit usaha tani. Hal terpenting dari mekanisme distribusi adalah perlu adanya
kesepakatan dan aturan main yang jelas untuk masing-masing mekanisme tersebut
dan dapat diimplementasikan di seluruh tipe kepemilikan hutan. Pertimbangan yang
harus diambil dalam memilih mekanisme pembiayaan yang mudah, optimal untuk
pembangunan, dan diterima oleh parapihak.
3. Mekanisme transfer fiskal melalui DAK dan DBH dapat dijadikan sebagai mekanisme
distribusi manfaat REDD+ dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
4. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui besaran proporsi
insentif yang diterima oleh masing-masing pihak antara lain melalui (a) Persepsi
Stakeholder dan (b) Pendekatan Value Chain melalui pendugaan biaya abatasi, biaya
implementasi dan biaya transaksi.
5. Pendistribusian kompensasi dari penjualan karbon yang diterima oleh masyarakat
perlu memperhatikan karakteristik masyarakat di masing-masing lokasi.
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Bab 8

Pasar dan
Pendanaan
REDD+
8.1 Pendahuluan
Hampir seluruh fungsi hutan di Indonesia saat ini menghadapi ancaman dari
luar yang mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan, seperti pembalakan illegal,
perambahan kawasan, konversi lahan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Pengelolaan kawasan
eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) juga menghadapi permasalahan serupa karena paska
berakhirnya ijin konsesi HPH tidak jarang meninggalkan kerusakan hutan.
Sebagai negara yang memiliki luas hutan 70% dari luas daratannya, Indonesia
berpeluang besar untuk menerapkan REDD+ yaitu mekanisme insentif ekonomi yang
diberikan kepada negara berkembang untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan
agar dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi. Pengurangan emisi di sektor
kehutanan dapat dilakukan disemua fungsi hutan, baik Hutan Produksi, Hutan Lindung
dan Hutan Konservasi. Menurut Stern (2007), biaya penurunan emisi dari kegiatan
penggunaan lahan, alih fungsi lahan, dan kehutanan di negara berkembang relatif lebih
murah sehingga mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan ini sangat strategis dan perlu
diprioritaskan.
Upaya pemulihan kembali kawasan hutan menuju pengelolaan berkelanjutan untuk
mendorong kontribusi terhadap pengurangan emisi kini mengahapi tantangan yang
berat, baik dari aspek biofisik maupun sosial ekonomi. Mengacu pada Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaraan Demonstration
Activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (DA-REDD+)
serta Strategi Nasional REDD+ bahwa program REDD+ dapat dibiayai dari dana publik
seperti APBN, APBD, bantuan bilateral, dan bantuan multilateral, serta dana non publik
seperti organisasi non-profit, korporasi, dan inisiatif kelompok masyarakat, maka laporan
ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DA-REDD+ di Taman Nasional
(TN) yang kawasannya merupakan eks areal HPH, kegiatan REDD+ di lahan adat dan
lahan desa, serta pembelajaran dari praktek pembayaran jasa air.
Bagian ini difokuskan pada penelahaan mengenai pasar investasi untuk membiayai
kegiatan REDD+ dari dana hibah non publik, mekanisme pendanaan REDD+ dari dana
non publik, para aktor dan perannya dalam rantai pendanaan REDD+, serta menelaah
pembelajaran dari mekanisme pembayaran jasa air.
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SUMBER PEMBIAYAAN REDD+
REDD+ sebagai mekanisme internasional dalam bentuk memberikan insentif positif
bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan. Berbagai kesepakatan terkait REDD+ dihasilkan dalam setahun sekali melalui
konferensi para pihak UNFCCC. Kesepakatan ini diharapkan dapat diakomodasi oleh
negara-negara yang menginginkan untuk menerapkan mekanisme REDD+ (WorlBank,
2011).
Pembiayaan REDD+ dapat bersumber dari mekanisme pasar dan non-pasar. Dalam
perkembangannya sumber pembiayaan REDD+ yang ada sekarang berasal dari sumber
dana publik. Sumber pembiayaan REDD+ tersebut melalui berbagai bentuk kerjasama
bilateral maupun multilateral. Meskipun bersifat tidak mengikat dan sementara, instrumen
pembiayaan yang tepat dapat mengurangi laju deforestasi dan mengurangi emisi gas
rumah kaca dalam bentuk menurunkan tekanan terhadap sumberdaya hutan dalam
jangka pendek dan meningkatkan dukungan publik untuk kegiatan konservasi hutan
dalam jangka panjang (Laurance, 2007). Sementara itu pembiayaan yang berasal dari
mekanisme pasar belum terbentuk.

8.2 Peranan Pasar Karbon
Pasar karbon dipercaya mampu menyediakan insentif untuk menurunkan emisi
yang paling efisien dan efektif (OSIRIS, 2009). Negara-negara yang terlibat dalam pasar
karbon akan termotivasi untuk meningkatkan penurunan emisinya. Dengan demikian
tidaklah berlebihan jika pasar karbon akan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.
Pasar karbon merupakan salah satu infrastruktur implementasi REDD+ yang perlu
dipersiapkan. Untuk itu Indonesia telah mempersiapkan berbagai persiapan, dalam
bentuk peraturan perundangan, strategi nasional, dan rencana aksi penurunan emisi gas
rumah kaca baik di tingkat nasonal maupun sub nasional. Hal tersebut dilakukan sebagai
upaya pemenuhan komitmen pemerintah untuk berkontribusi dalam penurunan emisi
gas rumah kaca. Secara khusus pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Kehutanan telah
mempersiapkan peraturan yang mengatur jasa usaha karbon di hutan melalui Permenhut
No. 20 Tahun 2012. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak
yang mengimplementasikan REDD+ sebagai usaha karbon.
Disamping itu juga, Permenhut No. 20 Tahun 2012 tersebut berusaha untuk
mengakomodir kebutuhan pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020 atas kemampuan
sendiri. Dukungan pemerintah lain dalam adalah dengan ditetapkannya tarif PNBP dari
transaksi usaha karbon sebesar 10% per ton karbon seperti yang terdaftar pada Peraturan
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Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku
pada Kementerian Kehutanan.
8.2.1 Kredit karbon sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar
karbon
Berdasarkan sifatnya, kredit karbon yang dihasilkan sangat sulit untuk diverifikasi
sehingga membutuhkan metodologi yang kuat. Secara umum, jumlah kredit karbon yang
dapat diperdagangkan tergantung pada:
1. Baseline dan metodologi pengukuran
2. Adisionalitas
3. Keberlanjutan atau kepermanenan
4. Tingkat kebocoran
Keempat faktor diatas harus dipertimbangkan dalam penentuan kredit karbon. Terkait
dengan persyaratan teknis tersebut muncul bebera risiko dalam pasar karbon:
8.2.2 Risiko kinerja
Resiko kinerja ini berkaitan dengan bagaimana performa proyek dalam hubungannya
dengan ekspektasi yang ditetapkan:
1. Apakah pengembang akan mendapatkan manfaat finansial untuk mengembangkan
proyek;
2. Apakah proyek yang dibangun akan beroperasi seperti yang direncanakan dalam
rencana proyek dan jumlah kredit karbon yang akan dihasilkan
8.2.3 Risiko Registrasi
Resiko registrasi ini berkaitan dengan apakah proyek yang didaftarkan mendapatkan
persetujuan dari lembaga internasional, seperti CDM Executive Board untuk proyek
CDM. Hal ini terkait dengan penurunan emisi yang sangat ditentukan oleh jumlah
kredit karbon yang dihasilkan yang dihitung dengan menggunakan metodologi yang
sudah disetujui oleh lembaga internasional tersebut.
8.2.4 Risiko lokasi
Kondisi negara pengembang proyek berpengaruh terhadap harga kredit karbon di
pasar. Semakin tidak kondusif kondisi suatu lokasi maka resiko yang dihadapi semakin
meningkat dan harga yang ditetapkan menjadi semakin tidak kompetitif. Hal ini terkait
dengan tingkat tekanan terhadap sumberdaya hutan baik secara ekonomi maupun sosial.
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8.2.5 Keseimbangan Suplai Dan Deman
8.2.5.1 Kepastian Penawaran
Implementasi REDD+ sebagai aksi mitigasi perubahan iklim pada dasarnya merupakan
upaya untuk menghindari atau menurunkan laju deforestasi (avoided deforestation) dan
peningkatan serapan dan penyimpanan karbon hutan melalui berbagai kegiatan AR/
CDM, Gerhan, HTI, HTR, Agroforestry, Reboisasi, Penghijauan, Obit/Omot, perbaikan
teknik silvikultur, dan lain-lain.
Pengembangan mekanisme yang berjalan secara efektif untuk mengurangi laju
deforestasi melalui perdagangan karbon menghadapi tantangan secara teknis. Untuk
mengklaim kredit karbon, negara berkembang harus menetapkan laju deforestasi “baseline”.
Data satelit menyediakan hasil estimasi tingkat deforestasi yang lebih reliabel (DeFries
et al., 2006). Untuk itu diperlukan kemampuan untuk untuk mengkuantifikasi kejadian
deforestasi yang telah terjadi dan kemampuan untuk memonitor tingkat deforestasi yang
akan terjadi dimasa yang akan datang.
Pada saat tingkat deforestasi baseline sudah diketahui, maka negara tersebut akan
mendapatkan keuntungan dari pasar karbon dengan menurunkan laju tingkat deforestasi
yang terjadi dari baseline-nya. Negara yang kaya dengan sumberdaya hutannya dan tinggi
tingkat deforestasinya, seperti Indonesia, harus mampu meyakinkan bahwa negara tersebut
mampu secara efektif menurunkan emisi karbon netto-nya. Dengan demikian Indonesia
harus menjamin bahwa tidak akan terjadi kebocoran dan penurunan laju deforestasi
tersebut berjalan secara permanen (DeFries et al., 2006).
Secara praktek peluang pasar karbon dari REDD+ akan sangat tergantung pada daya
saing kredit karbon yang dihasilkan dari proyek REDD+ itu sendiri. Daya saing kredit
karbon tergantung pada beberapa faktor, yaitu bagaimana kualitas dan kuantitas kredit
karbon yang mampu diproduksi oleh proyek REDD+. Untuk membangun kesiapan,
Pemerintah Indonesia meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan
percontohan dengan memanfaatkan dana-dana yang tersedia. Dari pengalaman tersebut
telah menyusun strategi dan kesiapan infrastruktur implementasi REDD+. Dengan
demikian Indonesia telah mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit karbon
yang diperdagangkan.
Kualitas kredit karbon REDD+ ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. metodologi pengukuran penurunan emisi dari proyek REDD+
2. penurunan emisi karbon yang terjadi harus mengikuti kaidah MRV
3. keterlibatan dan pengakuan masyarakat lokal dalam proyek REDD+
Kuantitas kredit karbon yang dapat dihasilkan tergantung pada penetapan baseline data.
Dalam perkembangannya, dalam penetapan baseline terdapat 3, yaitu:
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1. berdasarkan historis
2. berdasarkan forward looking atau predicted BAU
3. berdasarkan kombinasi keduanya
8.2.5.2 Potensi penawaran kredit karbon
Potensi serapan karbon melalui kegiatan aforestasi/ reforestasi, pembangunan HTI,
gerakan menanam pohon dan pengayaan dapat mencapai 97 Gt CO2. Apabila laju
deforestasi di masa depan turun menjadi setengah dari laju 2000-2005 (495 juta tCO2
per tahun), berarti akan terjadi penurunan emisi sekitar 250 juta tCO2 per tahun. Dengan
harga karbon sekitar 10 USD/tCO2, maka Indonesia dapat menerima pembayaran sekitar
2.5 miliar USD per tahun (Boer et al., 2009).
Faktor lain yang menentukan keberhasilan pasar karbon yang efektif adalah tingkat
harga karbon yang berlaku (dari sisi suplai), dimana semakin tinggi harga karbon yang
berlaku maka akan semakin banyak kegiatan proyek karbon hutan yang layak secara
ekonomi (Gorte dan Ramseur, 2008). Salah satu studi yang dilakukan di Amerika,
menduga bahwa satu proyek hutan dapat menyerap karbon sebesar 100 juta tCO2e
pada tingkat harga $5 per tCO2e dan akan meningkat menjadi 1200 juta tCO2e pada
tingkat harga karbon $50 per tCO2e (Gorte dan Ramseur, 2008).
Perhitungan potensi karbon kredit yang dihasilkan oleh REDD digunakan model
OSIRIS-Indonesia. Secara umum model ini menggunakan data perubahan tutupan hutan
dari tahun 2000 sampai 2005 sebagai basis perhitungan potensi penurunan emisi CO2
dari sektor kehutanan dan lahan gambut. Disamping itu juga model ini sudah memasukan
informasi pembagian hutan berdasarkan fungsi, persaingan dengan pertanian (dengan
memasukan nilai biaya korbanan untuk usaha perkebunan). Disamping itu model ini
telah mempertimbangkan adanya upaya penanaman melalui kegiatan HTI yang dikelola
oleh perusahaan swasta dan masyarakat.
8.2.5.3 Bagaimana pengaruh harga kredit karbon terhadap kinerja
penurunan emisi?
Implementasi REDD+ jika ditargetkan untuk dibiayai melalui mekanisme pasar,
berimplikasi pada bagaimana upaya untuk menjaga kualitas dan kuantitas kredit karbon
yang dihasilkan (result-based market). Kinerja REDD+ tersebut sangat tergantung pada
lokasi, penetapan baseline dan tingkat harga kredit karbon yang berlaku (Djaenudin, et.
al., 2013). Tabel 18 menyajikan nilai estimasi penurunan emisi karbon sebagai dampak
implementasi REDD+ dengan skenario penerapan baseline yang berbeda dan pada tingkat
harga yang berbeda.
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Dari Tabel 18 terlihat bahwa volume kredit karbon yang dihasilkan sangat tergantung
pada lokasi, baseline yang digunakan dan harga karbon. Semakin tinggi harga kredit
karbon yang berlaku dipasar akan meningkatkan volume kredit karbon. Penerapan skenario
baseline juga menentukan volume kredit karbon yang dihasilkan. Tingkat harga kredit
karbon direspon oleh lokasi dengan kinerja penurunan emisi yang berbeda. Pada tingkat
harga kredit karbon US$ 5 per ton CO2 ternyata baik di Sumatera Utara maupun Sulawesi
Tengah terjadi peningkatan emisi karbon (predicted BAU, yang ditunjukkan dengan nilai
negatif ). Dengan menggunakan BAU historis, pada tingkat harga US$ 5 per tCO2, di
Sumatera Utara masih menunjukkan peningkatan emisi sementara di Sulawesi Tengah
menunjukkan penurunan emisi CO2. Secara nasional penerapan baseline dengan predited
BAU akan memberikan nilai kredit karbon yang tertinggi. Sementara dengan pendekatan
BAU historis memberikan kredit karbon yang terkecil.
Tabel 18. Volume kredit karbon (tCO2e)
Uraian

Harga kredit karbon (US$/tCO2-e)
5

10

BAU Historis
Sumatera Utara

4.003.378

3.808.822

Sulawesi Tengah

-1.049.797

-105.720

Indonesia

96.376.762

330.886.127

Predicted BAU
Sumatera Utara

-1.047.326

3.808.822

-456.512

4.649.603

307.148.513

1.008.656.775

Sulawesi Tengah
Indonesia

Kombinasi
Sumatera Utara
Sulawesi Tengah
Indonesia

4.325.358

10.862.937

865.989

2.481.099

190.592.795

563.480.423

Sumber: OSIRIS Spreadsheet (2010) diolah

Peningkatan harga kredit karbon berpengaruh terhadap kinerja penurunan emisi.
Pada harga kredit karbon sebesar US$ 5 per tCO2-e, maka laju deforestasi yang terjadi
secara nasional akan turun sebesar 1,4% dengan jumlah potensi kredti karbonnya
adalah sebesar 190 juta tCO2e. Sementara itu apabila dihitung berdasarkan provinsi, di
Sumatera Utara akan terjadi penurunan deforestasi sebesar 8% dengan penurunan emisi
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sebesar 4.325.358 tCO2e. Sementara itu untuk Provinsi Sulawesi Tengah akan terjadi
penurunan laju deforetasi sebesar 4% dengan jumlah penurunan emisi sebesar 865.989
tCO2e. Apabila harga karbon kredit tersebut meningkat maka kinerja penurunan emisi
gas rumah kaca melalui REDD+ akan semakin tinggi. Secara nasional jumlah kredit
karbon yang dihasilkan pada harga US$ 10 adalah sebesar 563 juta tCO2e.
8.2.5.4 Kepastian permintaan kredit karbon
Dilihat dari sisi permintaan, keberhasilan implementasi REDD+ juga sangat
tergantung pada komitmen negara maju yang berkewajiban untuk menurunkan emisi
gas rumah kacanya. Dalam perkembangannya permintaan terhadap kredit karbon lebih
didominasi oleh kredit karbon yang berasal dari luar sektor yang tidak berbasis lahan.
Kredit karbon yang ada di pasar secara global didominasi oleh sektor energi (Gambar 16).
Dalam perkembangannya nilai transaksi di pasar karbon menunjukkan kecenderungan
yang terus meningkat sampai dengan tahun 2011, akan tetapi menurun kembali pada
tahun 2012. Kondisi ini juga mendorong terjadinya kelebihan pasokan kredit karbon
di pasar karbon Eropa.

Gambar 16. Perkembangan nilai pasar karbon sektor energi di Eropa
Kecenderungan penurunan nilai transaksi kredit karbon tersebut tidak hanya terjadi
di pasar Eropa saja, tetapi disemua pasar karbon seperti disajikan pada Gambar 17.
Penurunan ini terjadi sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi di negara-negara Uni
Eropa sehingga mereka menurunkan kembali target penurunan emisinya. Di samping itu
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juga faktor lain yang diduga mendorong terjadinya penurunan transaksi di pasar karbon
tersebut adalah beberapa inisiatif yang dikembangkan oleh beberapan negara. Seperti
halnya di Amerika Serikat yang mendirikan pasar karbon regional. Kemudian di negara
Jepang juga terjadi penurunan permintaan sebagai akibat dari adanya bencana tsunami
dan tragedi Fukushima.

Gambar 17. Perkembangan nilai transaksi di berbagai pasar karbon
Dalam perkembangannya sumber pembiayaan pendekatan pasar memberikan
kecenderungan yang semakin menurun. Hal ini diindikasikan dengan permintaan terhadap
kredit karbon di pasar karbon semakin menurun. Penyebab terjadinya penurunan tersebut
adalah kondisi perekonomian negara-negara yang berkewajiban menurunkan emisi gas
rumah kaca yang menurun. Penyebab lainnya adalah karena adanya ketidakpastian di sisi
permintaan yang disebabkan oleh:
1. Percepatan pemulihan perekonomian
2. Uni Eropa membatalkan alokasi kredit karbon yang diperdagangkan pada fase k3-3
(EU Allowances)
3. Negara-negara Uni Eropa menurunkan target emisinya menjadi 30%
4. Japan mengubah kebijakan akibat tragedi Fukushima
5. Cina mengimplementasikan percontohan ETS
6. Amerika Serikat mengembangkan skema perdagangan karbon regional
Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa di pasar karbon yang ada sekarang terjadi
kondisi kelebihan pasokan sehingga akan mendorong terjadinya penurunan harga. Hal ini
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telah terjadi dimana harga kredit karbon di pasar Eropa sekarang berada di bawah satu euro
per tCO2-e. Para pelaku pasar karbon di internasional mengkuatirkan bahwa jika REDD+
diimplementasikan maka akan lebih memperlebar gap antara pasokan dan permintaan,
dimana pasokan akan semakin besar. Tren permintaan karbon kredit cenderung menurun
tersebut menjadikan kondisi pasar karbon dalam keadaan over supply. Terdapat kekuatiran
bahwa jika REDD+ berjalan maka akan meningkatkan pasokan karbon kredit di pasar
sehingga akan mendorong harga kredit karbon yang semakin rendah.
8.2.6 Tantangan dalam pasar karbon
Dari bagian sebelumnya diketahui bahwa harga karbon internasional mempengaruhi
kinerja implementasi REDD+. Dengan demikian terdapat tantangan yang dihadapi dalam
implementasi REDD+ di pasar karbon, yaitu mengenai keberlanjutan atau kepermanenan
dan kebocoran implementasi REDD+ tersebut. Isu kepermanenan ini terkait dengan
bagaimana pembiayaan REDD+ secara efektif dan efisiesn dapat menurunkan tingkat
deforestai atau menjadikan tutupan hutan semakin bertambah.
Untuk menjamin bahwa kepermanenan tersebut dapat dipenuhi dan kebocoran
dapat dihindari, maka untuk meningkatkan kualitas kredit karbon yang dihasilkan
adalah dengan mengembangkan mekanisme sistem jaminan dimana sebagian dana yang
dihasilkan tersebut disimpan di suatu lembaga yang bersifat sementara. Hal ini dinilai
akan efektif dalam menjamin bahwa penurunan tingkat deforestasi akan terjadi dalam
jangka panjang (Moutinho, 2008). Upaya memenuhi kepermanenan dan pencegahan
kebocoran ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena terkait
dengan kegiatan pembangunan nasional.
Peningkatan kredit karbon dari REDD+ ke pasar karbon yang ada sekarang,
dikuatirkan akan menimbulkan over supply kredit karbon di pasar karbon, sehingga akan
menekan tingkat harga. Jumlah kredit karbon dari REDD+ sejalan dengan penurunan
laju deforestasi, di mana hal ini sangat mahal bagi negara berkembang termasuk Indonesia.
Tidaklah sepadan pengorbanan negara berkembang apabila kredit karbon yang dihasilkan
tidak ada yang membayar. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan
pendekatan dual market. Dalam pendekatan ini kredit karbon dari REDD+ dipisahkan
dari kredit karbon yang ada di pasar karbon. Dengan demikian akan meningkatkan
kepastian kepada negara berkembang bahwa kredit karbon dari REDD+ yang dihasilkan
akan ada pasarnya.
Pendekatan yang digunakan dalam implementasi REDD+ adalah national approach
sub-national implementation. Hal ini berimplikasi bahwa keberhasilan pencapaian target
penurunan emisi nasional sangat tergantung pada kinerja penurunan emisi di sub-nasional.
Tingkat harga kredit karbon yang berlaku akan direspon oleh kinerja penurunan emisi
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yang berbeda di setiap provinsi. Pada tingkat harga yang sama tingkat penurunan emisi
yang dihasilkan di tingkat sub-nasional (provinsi) berbeda-beda.
Hingga saat ini pasar karbon wajib belum terbentuk yang ditandai dengan belum
adanya sumber pendanaan dari negara yang berkewajiban menurunkan emisi (sumber
permintaan) yang akan membiayai penurunan emisi dalam jangka menengah dan
panjang untuk implementasi REDD+. Disadari bahwa tanpa pembiayaan tersebut, maka
implementasi REDD+ akan terhambat. Diperlukan upaya-upaya untuk mendatangkan
menarik sumber pembiayaan REDD+ internasional dengan mempersiapkan infrastruktur
pembiayaan melalui mekanisme anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk
menurunkan resiko kegagalan implementasi REDD+.
Kondisi ini membuka peluang pasar karbon sukarela dan pendanaan non-market
menjadi alternatif pembiayaan implementasi REDD+ yang potensial. Namun demikian,
biaya yang diperlukan untuk implementasi REDD tidak kecil. Tidak semua pihak yang
berminat untuk mendorong pelaksanaan impelementasi REDD+ dihadapkan pada
masalah kepastian modal. Untuk itu diperlukan instrumen pendanaan yang mampu
menstimulasi implementasi REDD+ dalam bentuk kontrak dengan pembeli dengan
pembayaran dimuka. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan
sumber pendanaan domestik dalam bentuk pemanfaatan dana CSR perusahaan.

8.3 Potensi Pasar Karbon Domestik
Pasar karbon domestik di Indonesia sedang disusun oleh Dewan Nasional Perubahan
Iklim (DNPI) dengan nama Skema Karbon Nusantara (SKN). SKN hanya dapat digunakan
untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia yang tanggal dimulai
proyeknya sejak tanggal 1 Oktober 2009. Jenis-jenis proyek yang dapat diterima meliputi:
1. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga surya, biomassa, tenaga
air, dan lain-lain;
2. Upaya penghematan dan peningkatan efisiensi pemakaian energi;
3. Peningkatan efisiensi maupun modifikasi proses industri;
4. Pengelolaan limbah industri dan rumah tangga secara berkelanjutan;
5. Upaya penanaman hutan dan penghutanan kembali;
6. Pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions
from deforestation and forest degradation); dan
7. Pengelolaan pertanian secara berkelanjutan
Satuan kredit karbon dalam SKN adalah Unit Karbon Nusantara (UKN) yang dapat
digunakan untuk menggantikan emisi GRK dengan kesetaraan 1 UKN setara dengan
emisi 1 ton CO2 eq.
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DA-REDD+ di TN Sebangau dan TN Tesso Nilo keduanya berupaya menghentikan
deforestasi dan degradasi hutan dengan cara melakukan rehabilitasi ekosistem hutan dan
pengembangan sosio-ekonomi masyarakat. Namun tantangan yang dihadapi sangat berat.
Ancaman masif perambahan, konversi lahan, dan okupasi oleh penduduk di TN Tesso
Nilo tidak cukup diatasi dengan kegiatan penanaman atau rehabilitasi lahan saja, namun
perlu pengamanan kawasan secara berkesinambungan, penyadaran masyarakat, penyediaan
alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat, dan lain-lain yang membutuhkan dukungan
sumberdaya dan sumber dana tidak sedikit. Demikian pula upaya penyekatan kanalkanal di TN Sebangau agar seluruh kawasan gambut dapat terendam air dan terbebas
dari kebakaran juga memerlukan dukungan sumberdaya dan sumberdana tidak sedikit.
Upaya-upaya tersebut menggambarkan besarnya tanggung jawab pengelolaan kawasan
TN dalam rangka pemulihan kembali kawasan hutan agar dapat berkontribusi terhadap
pengurangan emisi serta untuk ’menjaga stok karbon’ dalam jangka waktu yang lama.
Terkait hal tersebut, dukungan pendanaan sukarela dari pasar karbon domestik diduga
sangat dibutuhkan agar tanggung jawab tersebut dapat dikerjakan dengan baik.
Elemen penting dari pelaksanaan DA-REDD+ antara lain adalah kejelasan hukum
hak atas karbon. Hak atas karbon penting dalam skema berbasis pasar di mana karbon
merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan, juga penting dalam skema berbasis
dana untuk mengidentifikasi siapa yang akan menerima manfaat REDD+. Hak atas
karbon juga menggambarkan tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan pada wilayah
tertentu untuk ’menjaga stok karbon’ dalam jangka waktu yang lama.
Untuk membentuk lembaga yang berhak atas perdagangan karbon yang dihasilkan
oleh DA-REDD+, pengalaman dari DA-REDD+ hutan rawa gambut Merang dapat
menjadi pembelajaran dimana lembaga yang dibentuk untuk mengelola DA-REDD+ dan
karbon yang akan dihasilkan adalah KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi)
karena tugas pokok dan fungsi dari Balai TN Sebangau dan Balai TN Tesso Nilo adalah
bukan sebagai lembaga komersial. KPHK ini diharapkan dapat menjadi lembaga
hukum yang cukup kuat untuk melakukan perdagangan karbon dan menerima manfaat
dari perdagangan karbon, menjadi pintu masuk ke SKN, serta sebagai lembaga yang
bertanggung jawab apabila di masa depan tidak dapat mencapai pengurangan emisi GRK
yang ditargetkan.

8.4 Mekanisme Pendanaan: Studi kasus Danau Singkarak dan
Kabupaten Sumedang
Kegiatan REDD+ di lahan adat Danau Singkarak serta di lahan desa dan huma di
Kabupaten Sumedang berupa kegiatan pembangunan tanaman. Tahap awal dilakukan
sosialisasi program dan mencari calon penerima bantuan, dan setelah investor menyetujui,
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dilakukan FGD untuk memilih jenis pohon yang dibutuhkan oleh petani, menyusun
ketentuan yang akan diberlakukan, melakukan FGD kedua, pengukuran luas lahan,
pemetaan lahan, dan pembuatan kontrak. Di bawah koordinasi Wali Nagari dan Haji
Anang, para petani di Nagari Paninggahan dan Desa Cimungkal melakukan rehabilitasi
lahan kritis di hutan adat serta bengkok desa dan huma untuk menghasilkan manfaat
tambahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memproduksi karbon dengan
menerapkan teknik agroforestry.
Pada kegiatan REDD+ di Danau Singkarak dan Kabupaten Sumedang, investor
tidak berhubungan langsung dengan pelaku kegiatan REDD+ karena ada suatu lembaga
yang berfungsi sebagai perantara. Di Nagari Paninggahan, Danau Singkarak, perantaranya
adalah Pengurus, pelaku kegiatan REDD+ adalah Wali Nagari mewakili para petani,
sedangkan di Kabupaten Sumedang sebagai perantara adalah LSM-Yayasan LHI, pelaku
kegiatan REDD+ adalah haji Anang mewakili para petani. Rantai pendanaan kegiatan
REDD+ dan peran para aktor di Danau Singkarak atau Kabupaten Sumedang adalah
sebagai berikut.
Kel. Tani
Investasi

Investasi

Investasi

Wali Nagari/
Haji Anang

Kel. Tani

Wakil di Ind.

Jasa karbon

Kel. Tani

Petugas
Monev Lap.

Mitra

CO2 Operate

Pengurus/LHI
Jasa karbon

Mitra

Gambar 18. Rantai pendanaan kegiatan REDD+
Dana dari investor CO2 Operate berasal dari dana CSR. CO2 Operate langsung
mengirimkan dananya ke rekening Wali Nagari sebagai perwakilan petani di Nagari
Paninggahan atau rekening Yayasan LHI di Desa Cimungkal, tanpa melibatkan pemerintah
yaitu mengikuti mekanisme off-budget off-treasury.
Namun demikian inisiatif pasar karbon menghadapi permasalahan yang sangat
beragam. Di hulu Danau Singkarak berkembang pertanian intensif yang mengancam
kelangsungan pasokan air ke danau yang memiliki banyak fungsi seperti untuk pengairan
pertanian di daerah hilir, perikanan, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
PLTA Singkarak mempunyai kapasitas 175 mega watt untuk memasok kebutuhan listrik
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di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Selatan. Di Sumatera Barat masih
sangat kuat berlaku hak ulayat sehingga lahan adat dikuasai oleh penduduk dengan
hak ulayat. Di Kabupaten Sumedang terdapat lahan kering berupa ladang/huma dan
lahan penggembalaan/pengangonan. Kegiatan REDD+ di Kabupaten Sumedang berupa
kegiatan pembangunan tanaman kehutanan dan kayu-kayuan yang dilakukan di lahan
desa atau bengkok dan ladang atau huma.

8.5 Skema Pendanaan
Untuk mengetahui skema pendanaan yang sesuai, maka dilakukan perbandingan
terhadap sumber pendanaan tersebut dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu
kemudahan, transparansi, pendistribusian dan kepemilikan. Kriteria kemudahan terkait
dengan proses pengajuan dan distribusi anggaran. Kriteria transparansi terkait dengan
sistem monitoring dan pelaporan penggunaan dana. Kriteria distribusi terkait dengan
ketepatan penggunaan dana. Kriteria kepemilikan terkait dengan klaim terhadap
penurunan emisi yang berhasil dicapai untuk kepentingan nasional.
Tabel 19. Perbandingan efisiensi dan efektivitas sumber pendanaan REDD
No

Sumber Pendanaan

Kemudahan

Transparansi

Distribusi

Kepemilikan

1.

Anggaran pemerintah

3

5

5

5

2.

Bilateral

4

5

4

3

3.

Multilateral

3

5

4

2

4.

Hibah

5

4

4

4

5.

Swasta

5

4

4

4

6.

FDI

3

5

4

3

Dari Tabel 19 tersebut terlihat bahwa menurut responden yang paling sesuai untuk
REDD di Indonesia adalah anggaran pemerintah. Dari tabel diatas terlihat bahwa yang
paling penting adalah terkait dengan klaim kepemilikan penurunan emisi gas rumah
kaca. Tabel 19 menggambarkan bagaimana implementasi REDD+ akan mendapatkan
pembiayaan dalam implementasinya. Setelah mengetahui mekanisme pembiayaan tersebut,
maka pada Tabel 20 menyajikan berbagai alternatif instrumen pendanaan yang mungkin
untuk diterapkan dalam implementasi REDD+ di Indonesia.
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Tabel 20. Instrumen pembiayaan untuk REDD+
Instrumen

Deskripsi

Keuntungan

Kelemahan

Hibah

Pengaliran dana tanpa
harus mengembalikan
kepada pemberi dana

sederhana dan efektif dalam
pelaksanaan proyek

Akuntabilitas yang lemah
Tidak ada manfaat bagi donor

Ekuiti

Bagi hasil baik dalam
bentuk penurunan emisi
maupun penerimaan
yang diperoleh

bagian pemberi dana lebih
besar dibandingkan dengan
pelaksana proyek

akan bersifat kompleks apabila
pemberi dananya lebih dari satu dan
pengucuran dana yang berbedabeda
lebih beresiko bagi pemegang dana
dan membutuhkan hasil yang tinggi

Pinjaman bebas

Pinjaman berdasarkan
kepercayaan penuh
kepada pemerintah
Pengembalian dalam
bentuk uang

sederhana dan efektif dalam
distribusi dana
mengelola risiko pemberi
dana
tidak perlu menetapkan harga
karbon

tidak menarik bagi pengelolaan
hutan
pemberi pinjaman mungkin
menginginkan pengembalian dalam
bentuk penurunan emisi sehingga
akan bermasalah bagi pengembang
proyek

Pinjaman khusus

Pinjaman hanya
digunakan untuk
REDD+
Pengembalian dalam
bentuk uang

Akan menarik bagi
pengelolaan hutan
tidak perlu menetapkan harga
karbon

lebih beresiko bagi pemberi dana
terkait dengan peluang keberhasilan
pemberi pinjaman mungkin
menginginkan pengembalian dalam
bentuk penurunan emisi

Forward contract/
pembayaran dimuka

pembayaran dimuka
untuk kegiatan
penurunan emisi
dimasa yang akan
datang

Negara mendapat dana, dan
pemberi dana mendapat
penurunan emisi
Sederhana dan transparan

Harus menetapkan harga karbon
secara tepat

Forward contract/
pembayaran sesuai
penurunan emisi
yang dihasilkan

kontrak untuk
membayar penurunan
emisi yang dihasilkan

tingkat resiko rendah bagi
pembeli
memperhitungkan resiko
pasar bagi pengelola hutan

Pengelola REDD+ membutuhkan
modal awal
Perlu menetapkan harga karbon

Dari berbagai literatur yang ada bahwa untuk implementasi mitigasi perubahan
iklim sektor kehutanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena banyaknya
keterlibatan pihak ketiga yang bersifat independen yang akan memonitor, mengevaluasi
dan memverifikasi kinerja REDD+, hal ini berakibat pada mahalnya biaya transaksi yang
harus dikeluarkan oleh pihak pengembang. Dengan demikian dipandang rasional jika
pengembang proyek tersebut melakukan kontrak dengan pembeli dalam jangka waktu
tertentu dan mendapatkan bayaran dimuka.
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Bab 9

Strategi
Implementasi
REDD+
Hutan tropis menyimpan karbon dalam jumlah yang besar, kaya dengan biodiversitas,
dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal. Perubahan penggunaan lahan hutan
akan berdaampak terhadap kehidupan masyarakat. Konversi hutan ke penggunaan lain
seperti pertanian dan perkebunan mengakibatkan Indonesia menjadi negara emiter gas
rumah kaca. Sejalan dengan isu global perubahan iklim, maka industri tersebut menghadapi
tuntutan negara konsumen untuk menerapkan prinsip pengelolaan usaha yang transparan
dan akuntabel untuk menjamin bahwa pengelolaan lahannya tersebut tidak menyebabkan
deforestasi (Greenpeace, 2013).
Dalam penanganan dampak perubahan iklim, hutan mempunyai 4(empat) fungsi,
yaitu: (i) menyerap gas CO2 dan merubahnya menjadi biomasa, (ii) menyimpan
karbon padat, (iii) menghasilkan produk ramah lingkungan (green product) seperti
energi terbarukan, dan (iv) sumber emisi CO2, jika hutan tersebut membusuk
atau terbakar. Dinamika karbon yang tersimpan dan/atau terserap dalam suatu
hutan sangat tergantung pada pengelolaan hutan dan kondisi biofisik yang ada.
Interaksi antara manajemen dan biofisik sangat tergantung pada sejumlah faktor
(Conrad, Gillis, & Mercer, 2005) diantaranya karakteristik tingkat pertumbuhan
setiap tanaman yang berbeda. Perbedaan ini berimplikasi pada strategi pengelolaan
hutannya.
Terkait dengan isu perubahan iklim, sumberdaya hutan dapat sebagai source atau
sumber emisi gas rumah kaca (berupa deforestasi atau degradasi yang mengakibatkan
menurunnya jumlah areal dan kualitas hutan) dan sebagai carbon sink atau rosot karbon
(kegiatan untuk mempertahankan/meningkatkan jumlah dan kualitas hutan). Terkait
dengan peran hutan tersebut, pembangunan hutan dapat diarahkan untuk implementasi
REDD+ sebagai pembangunan rendah emisi, melalui:
1. Pengurangan sumber emisi yaitu: pencegahan dan penanganan kebakaran lahan/hutan,
pencegahan illegal logging, penyederhanaan perijinan kehutanan untuk meningkatkan
efisiensi, pencegahan perambahan dan degradasi hutan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, serta menjaga keanekaragaman hayati;
2. Peningkatan kapasitas hutan dalam penyerapan, penyimpanan karbon, dan konservasi
hutan melalui peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja, kejelasan kepemilikan
lahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
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3. Konservasi karbon hutan, yaitu mempertahankan cadangan karbon yang ada pada
hutan dari kehilangan akibat deforestasi, perambahan dan degradasi.
Keberhasilan implementasi REDD+ tergantung pada potensi manfaat ekonomi
dan kebijakan yang dipersiapkan dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan.
Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan laju deforestasi dan degradasi
hutan berpotensi menurunkan manfaat ekonomi sehingga berpengaruh terhadap laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya menjaga keseimbangan
antara pembangunan ekonomi dan upaya penurunan laju emisi, peningkatan simpanan
dan serapan karbon dalam jangka panjang. Secara konseptual diperlukan pengelolaan yang
hati-hati terhadap sumberdaya hutan untuk memaksimumkan kesejahteraan secara efisien.
Dalam perkembangannya telah banyak negara maju dan negara berkembang
yang mendorong implementasi REDD+ dan menginvestasikan berbagai sumberdaya
dalam berbagai bentuk seperti program pembangunan nasional dan kerjasama baik
bilateral maupun multilateral untuk mendukung kesiapan REDD+. Pada tingkat sub
nasional, meskipun belum terdapat mekanisme compliance untuk REDD+, berbagai
kegiatan percontohan untuk menjual kredit karbon melalui mekanisme sukarela dengan
menggunakan standar Verified Carbon Standard and the Climate Community and
Biodiversity (VCS-CCB).
Dalam konteks pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan, peran tiga pilar
pembangunan tersebut yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat perlu ditingkatkan. Hal
ini terkait dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
1. Swasta sebagai pelaku ekonomi bertindak sebagai penggerak roda ekonomi mempunyai
peran sangat strategis dalam mitigasi perubahan iklim
2. Pemerintah pusat dan daerah merupakan regulator yang berperan dalam perumusan
kebijakan yang harmonis secara vertikal dan horisontal baik institusional maupun
teknikal
3. Masyarakat yang mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi pada sektor
berbasis lahan seperti hutan, pertanian, infrastruktur, pertambangan dan energi,
dan pemukiman.
Sinergitas dari ketiga pilar tersebut merupakan salah satu tantangan yang perlu
diperhitungkan untuk implementasi REDD+. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka
sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan komitmennya
dalam penurunan emisi REDD+ di Indonesia merupakan suatu keharusan.

9.1 Pembiayaan REDD+
Seperti telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dalam implementasi REDD+
harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut ditujukan agar
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supaya tidak ada satu stakeholder pun yang dirugikan oleh kehadiran implementasi REDD+
tersebut. Dalam implementasinya, keberhasilan implementasi REDD+ dinyatakan dalam
seberapa besar penurunan emisi yang berhasil diturunkan. Besarnya penurunan emisi
tersebut juga akan sangat tergantung kepada kemampuan pengembang implementasi
REDD+ untuk meminimumkan risiko.
Situasi ini menuntut pengembang implementasi REDD+ harus mampu mengukur
dan melaporkan kinerjanya tersebut dan kemudian kinerja tersebut harus dapat diverifikasi
oleh pihak independen. Untuk dapat mengukur dengan akurat tingkat penurunan emisi
diperlukan biaya yang tidak kecil. Disamping itu keterlibatan pihak independen juga
membutuhkan biaya yang tidak kecil juga. Dengan demikian biaya dan upaya yang
diperlukan tidak kecil.
Pembiayaan REDD+ dapat bersumber dari berbagai sumber, baik yang bersumber
dari mekanisme pasar maupun non-pasar. Pembiayaan melalui mekanisme non-pasar dapat
berasal dari anggaran pemerintah, donor internasional (bilateral dan multilateral) maupun
dari swasta melalui investasi. Sumber pembiayaan yang berkembang lebih didominasi
oleh donor internasional dan bersifat jangka pendek serta tidak mengikat. Walaupun
demikian dari berbagai skema pembiayaan yang ada dapat dijadikan sebagai stimulasi untuk
meningkatkan kesadaran publik untuk melakukan kegiatan konservasi atau pembangunan
rendah emisi dalam jangka panjang.
Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan REDD+ diperlukan political will dan
komitmen yang tinggi dari semua stakeholder melalui koordinasi lebih baik dengan semua
pemangku kepentingan (pusat dan daerah). Mekanisme pembiayaan melalui anggaran
pemerintah dipandang lebih efektif terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan aturan
main.

9.2 Peran pemerintah sebagai regulator
Dalam perkembangannya, kebijakan terkait perubahan iklim di Kementerian
Kehutanan belum tersedia secara komprehensif. Sampai saat ini kebijakan dan regulasi
yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan didasarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Rencana Strategis
(RENSTRA) Tahunan dan Sistem Tataguna Lahan Kehutanan. Dari berbagai kebijakan
tersebut belum sepenuhnya dan secara eksplisit ditujukan untuk tujuan mitigasi perubahan
iklim. Meskipun demikian Kementerian Kehutanan terus mendorong untuk mengeluarkan
kebijakan terkait perubahan iklim, terutama setelah munculnya Peraturan Presiden No.
61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca
(RAN-GRK), dimana sektor kehutanan mendapatkan tanggung jawab yang terbesar
dibandingkan sektor-sektor lainnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, REDD+
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dapat dikatakan sebagai repackaging dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
(sustainable forest management, SFM).
Pada tingkat tapak, telah banyak cerita sukses dari peran sumberdaya hutan dalam
mitigasi perubahan iklim. Sebagai contoh penerapan SILIN di hutan alam, dimana
kegiatan ini mampu meningkatkan stok karbon sampai dengan tiga kali lipat. Berkaca
dari pengalaman tersebut, maka REDD+ harus mampu melakukan scale-up dan speed-up
dari kasus-kasus tersebut. Untuk mendorong hal tersebut diperlukan kebijakan ekonomi,
seperti kebijakan insentif bagi pelaksana yang menerapkan SFM, yang mampu menjadi
stimulasi terhadap implementasi REDD+ di Indonesia.
Terkait dengan upaya tersebut, Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan telah banyak
mengeluarkan kebijakan di sektor kehutanan dalam rangka mendukung implementasi
REDD+ di Indonesia, sebagai berikut:
1. P.68/Menhut-II/2008 : penyelenggaraan demonstration activities pengurangan emisi
karbon dari deforestasi dan degradasi hutan
2. P.30/Menhut-II/2009 : tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan
3. P.36/Menhut-II/2009 : tata cara perijinan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau
penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung
4. P.20/Menhut-II/2011 : tata cara penyelenggaraan karbon hutan
5. P.50/Menhhut-II/2014: Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi karbon Hutan
Indonesia (SPEKHI)
Peraturan-peraturan tersebut merupakan stimulus bagik bagi pemerintah, masyarakat
maupun swasta untuk melakukan implementasi REDD+.

9.3 Peningkatan peran Swasta
Sampai saat ini, peran swasta dalam implementasi REDD+ di Indonesia masih sangat
terbatas. Hal ini terkait dengan kepastian usaha, baik pengelolaan, sumber pembiayaan maupun
jaminan pasar. Pembiayaan melalui pendekatan non-pasar dapat dilakukan melalui penanaman
modal (investasi) dimana kinerjanya diukur berdasarkan kegiatan yang ramah lingkungan
(low carbon emissions). Bagaimana meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam
implementasi REDD+ masih merupakan tantangan, sehingga ketidakpastian pengelolaan
hutan dan daya saing penurunan emisi dari REDD+ dapat maksimal.
Terkait dengan pelibatan swasta di sektor kehutanan dalam mitigasi perubahan iklim,
masih terdapat berbagai upaya yang perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masalah
sumber pembiayaan. Jika sumber pembiayaan adalah dari pasar masih menghadapi
beberapa kendala, seperti tuntutan terhadap penerapan best management practices dalam
penerapan SFM, RIL, inovasi sistem silvikultur masih terbatas, dan pasar karbon yang
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berkembang adalah bersifat sukarela. Faktor lain yang menghambat adalah belum adanya
mekanisme timbal balik dari pemerintah kepada perusahaan yang terlibat dalam pasar
karbon dan belum ada standar baku secara nasional.
Demikian juga halnya dengan sumber pembiayaan adalah dari non-pasar, masih
terdapat beberapa kendala, yaitu (i) belum ada kejelasan insentif dan (ii) belum link &
match antara Rencana aksi (RAN & RAD REDD+/GRK) dengan inisiatif pada tingkat
tapak. Upaya peningkatan peran swasta dapat dilakukan melalui (i) penyusunan standarisasi
metodologi dan mekanisme pengumpulan data dari unit managemen; (ii) penyediaan
insentif (fiskal & non fiskal) atas inisiatif unit manajemen seperti pengalokasian DR untuk
upaya rehabilitasi tingkat tapak; (iii) kejelasan sharing benefit (iv) responsif terhadap
isu terkini : pengelolaan lanskap, HCS dan lain-lain; dan (v) ketegasan pemerintah atas
national compliance terhadap standar yang dikembangkan pasar.
Upaya mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta sangat strategis dalam implementasi
REDD+. Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat transaksi kredit karbon di pasar
internasional yang cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya penurunan
permintaan. Kredit karbon dari percontohan REDD+ menyumbang sekitar 29% dari total
transaksi kredit karbon di pasar sukarela. Public-Private Partnership merupakan inovasi
yang dapat diaplikasikan untuk me-scaling up kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
faktor-faktor pendorong deforestasi dan degradasi hutan. Sektor swasta dapat menerapkan
transaksi berdasarkan penjualan produk hutan dan melakukan transfer (pembayaran)
melalui mekanisme imbal jasa lingkungan. Upaya mobilisasi pembiayaan swasta ini akan
berjalan dengan baik jika dan hanya jika sistem kepemilikan tersedia secara jelas.

9.4 Peningkatan peran masyarakat
Dalam pembangunan hijau yang berkelanjutan, keberadaan masyarakat baik yang
berada di dalam kawasan maupun di sekitar hutan sangat penting. keterlibatan mereka
dalam pengelolaan sumberdaya hutan sangat tinggi. Hal ini ditunjukan dengan tingkat
ketergantungan mereka terhadap sumberdaya hutan sebagai sumber penghidupan mereka.
Efektifitas upaya mitigasi perubahan iklim secara krusial sangat tergantung pada jaringan
atau struktur budaya yang mendasari kelompok masyarakat yang terlibat.
Terkait dengan dari implementasi REDD+ dimana tingkat kelayakan yang dihasilkan
sangat tergantung pada tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat ketidakpastian usaha.
Salah satu sumber ketidakpastian tersebut adalah tingginya perambahan kawasan yang
terjadi, yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat. Di samping itu, implementasi REDD+
berpotensi untuk mengurangi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Dengan
demikian untuk mengurangi ketidakpastian tersebut diperlukan pengakuan terhadap
keberadaan masyarakat.
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Masih terbatasnya terhadap akses pendidikan dan informasi menjadi salah satu
penyebab terjadinya kemiskinan sehingga pemberantasan kemiskinan tergantung pada
usaha untuk melenyapkan kekurangan itu. Aspek teknis pengelolaan hutan dalam
implementasi REDD+ perlu disesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan sosial, ekonomi
dan kelembagaan yang terbentuk. Diperlukan penguatan aturan main atau peraturan
perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian tentang manfaat yang setara
dengan pengorbanan, jaminan menikmati hak (milik, waris, garap) dan lain-lain sehingga
mendatangkan rasa aman bagi masyarakat dalam bekerja. Implementasi REDD+ perlu
didukung dengan perubahan nilai-nilai, pandangan masyarakat, yang mencakup sikap
dan motivasi masyarakat. Lembaga sosial seperti gotong-royong, swadaya masyarakat,
kerja bakti, dan lain-lain perlu dimodifikasi sehingga tumbuh keinginan baru, motivasi
baru, cara produksi baru yang dapat mendukung implementasi REDD+.
Langkah strategis yang diperlukan adalah bagaimana menjamin perlindungan
terhadap kepentingan masyarakat (sosial) dan kepentingan lingkungan. Dengan demikian
safeguard untuk sosial dan lingkungan (Environmental and social safeguards) menjadi
penting sebagai syarat pemungkin efektifnya implementasi REDD+. Penerapan safeguards
ini akan menurunkan risiko kinerja dan operasional dalam implementasi REDD+.
Pengembangan tenurial lahan dan hak kepemilikan yang jelas harus diperjelas diawal.
Selain itu perlu juga dikembangkan mekanisme sosial dan lingkungan yang jelas, seperti
distribusi manfaat REDD+, sehingga manfaat ekonomi REDD+ akan sampai secara
efektf, efisien dan berkeadilan kepada masyarakat lokal.

9.5 Strategi peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim
sektor kehutanan
Berdasarkan status implementasi REDD+ Indonesia yang baru menyelesaikan tahap
readiness, maka dalam tahap implementasi REDD+ diperlukan beberapa upaya strategis
sebagai berikut:
1. Pengetahuan masyarakat tentang REDD masih terbatas di kalangan para pihak hal
ini mempengaruhi persepsi mereka terhadap REDD+ di mana implementasi REDD+
dapat berpotensi sebagai peluang sekaligus ancaman terhadap masyarakat yang ada
di sekitar hutan. Budaya, kebersamaan antar warga masih yang masih terpelihara dan
pengaruh pemimpin lokal atau tokoh masyarakat setempat dapat dijadikan sarana
untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memelihara hutan. Kondisi ini
menjamin adanya pengakuan keberadaan dan hak masyarakat lokal dalam implementasi
REDD+ yang mengikuti kaidah FPIC sebagai social safeguard.
2. Penciptaan alternatif mata pencaharian dan upaya memaksimumkan co-benefit REDD+
sebagai upaya penurunan tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dan
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penguasaan atau kepemilikan lahan oleh masyarakat yang rendah, akan mengefektifkan
dan mengefisienkan upaya imlementasi REDD+. Memaksimumkan benefit dan cobenefit REDD+ dapat dicapai jika implementasi REDD+ tersebut adalah layak secara
ekonomi, sosial dan lingkungan. Diharapkan implementasi REDD+ tersebut dapat
menjamin kehidupan masyarakat, pembangunan ekonomi dan penurunan emisi.
3. Mekanisme distribusi insentif yang efektif, efisien, dan berkeadilan menjadi syarat
perlu dalam implementasi REDD+. Hal ini terkait dengan banyaknya stakeholder yang
terlibat dan mempunyai kepentingan yang berbeda. Para pihak yang terkait dalam
persiapan implementasi REDD terdiri atas komponen penting yaitu: pemerintah
pusat, pemda, swasta, masyarakat, akademisi/NGO, lembaga internasional. Sampai
dengan sekarang mekanisme distribusi insentif atau manfaat REDD+ belum tersedia,
meskipun demikian pengelolaan dana/pembiayaan REDD+ dengan menggunakan
mekanisme anggaran pemerintah dipandang yang paling efektif dan efisien, terkait
dengan infrastruktur mekanisme pendanaan dan pengakuan terhadap kinerja
penurunan emisi yang dihasilkan. Mekanisme ini akan membantu dalam mengukur
pencapaian target penurunan emisi 26%.
4. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
efektif dan efiesien, responsiveness, profesionalisme dan kompetensi, dan komitmen
pada pengurangan kesenjangan) pada kelembagaan REDD+. Secara keseluruhan
semua kelembagaan yang ada belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good
governance, karena baru dalam tahap awal operasional. Untuk itu perlu ada kebijakan
nasional yang diturunkan ke kebijakan sub nasional. Model kelembagaan yang terdiri
dari stakeholder yang mempunyai tupoksi dan terkena dampak implementasi REDD+
dengan peraturan dibuat serta distribusi manfaat yang jelas akan menjadi kunci
keberhasilan implementasi REDD+ secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Disamping
itu keterbukaan informasi antar sektor dan sosialisasi prosedur dan metodologi
pengukuran dan mekanisme pelaporan kinerja penurunan emisi perlu ditingkatkan.
Langkah ini diperlukan untuk lebih memantapkan sistem MRV Indonesia.
5. Rancangan REDD+ nasional dapat dilihat sebagai suatu struktur kelembagaan yang
menentukan kapasitas dan tanggung jawab dari para pelaku yang terlibat dan aturan
hubungan tersebut meliputi swasta, pemerintah dan organisasi masyarakat. Bentuk
kelembagaan ini mempengaruhi baik biaya koordinasi - biaya transaksi - maupun
motivasi mereka yang terlibat. Telah banyak kegiatan-kegiatan REDD+ dalam skala
percontohan atau kecil, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak dapat dilacak dan
tidak diketahui informasinya sampai seberapa besar penurunan emisi yang telah
dihasilkan, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
maka diperlukan pengembangan sistem registrasi kegiatan REDD+ yang terpusat.
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6. Sumber pembiayaan REDD+ dapat berasal dari mekanisme pasar dan non pasar.
Dalam mengantisipasi dinamika pasar karbon dan negosiasi internasional diperlukan
sumber pembiayaan yang pasti. Hingga saat ini pasar karbon wajib belum terbentuk
yang ditandai dengan belum adanya sumber pendanaan dari negara yang berkewajiban
menurunkan emisi (sumber permintaan) yang akan membiayai penurunan emisi dalam
jangka menengah dan panjang untuk implementasi REDD+. Disadari bahwa tanpa
pembiayaan tersebut, implementasi REDD+ akan terhambat. Diperlukan upayaupaya untuk mendatangkan menarik sumber pembiayaan REDD+ internasional dan
sumber lain. Kondisi ini membuka peluang pasar karbon sukarela dan pendanaan
non-market menjadi alternatif pembiayaan implementasi REDD+ yang potensial.
Sampai dengan sekarang mekanisme pembiayaan REDD+ belum tersedia, meskipun
demikian pengelolaan dana/pembiayaan REDD+ dengan menggunakan mekanisme
anggaran pemerintah dipandang yang paling efektif dan efisien, terkait dengan
infrastruktur mekanisme pendanaan dan pengakuan terhadap kinerja penurunan
emisi yang dihasilkan. Mekanisme ini akan membantu dalam mengukur pencapaian
target penurunan emisi 26%. Dengan mempersiapkan infrastruktur pembiayaan
melalui mekanisme anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk menurunkan
resiko kegagalan implementasi REDD+. Namun demikian, biaya yang diperlukan
untuk implementasi REDD tidak kecil. Tidak semua pihak yang berminat untuk
mendorong pelaksanaan impelementasi REDD+ dihadapkan pada masalah kepastian
modal. Untuk itu diperlukan instrumen pendanaan yang mampu menstimulasi
implementasi REDD+ dalam bentuk kontrak dengan pembeli dengan pembayaran
dimuka. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan sumber
pendanaan domestik dalam bentuk pemanfaatan dana CSR perusahaan.
7. Alternatif lain sumber pembiayaan REDD+ adalah dengan memobilisasi investasi
swasta. Dalam pengelolaan hutan di Indonesia, telah menerapkan sistem pengelolaan
sumberdaya hutan yang lestari (SFM) melalui penerapan berbagai sistem silvikultur.
Akan tetapi manajemen pengelolaan tersebut masih dititikberatkan pada kayu untuk
tujuan komersial. Dalam rangka mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan, investasi
swasta mempunyai peranan yang sangat strategis, terkait dengan kepemilikan modal
usaha. Dalam perkembangannya pihak swasta juga sudah menerapkan prinsip-prinsip
pengelolaan huta rendah emisi, seperti penerapan RIL, SILIN, dan pertimbangan isu
HCS. Meksipun demikian implementasi REDD+ belum meningkatkan ketertarikan
investasi swasta, melalui penyediaan mekanisme reward & punishment yang jelas.
Mekanisme ini diperlukan untuk mengurangi aktivitas free rider.
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Lampiran

Lampiran 1. Capaian RPI 16: Ekonomi Dan Kebijakan
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
2010-2014
JUDUL

: RPI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PENGURANGAN EMISI
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI
: 2010-2014

TAHUN
PELAKSANAAN
TIM PENELI- : DEDEN DJAENUDIN, SSi, Msi
TI/KOORDINATOR RPI
SATUAN KER- : PUSLITBANG PERUBAHAN IKIM DAN KEBIJAKAN
JA
LATAR BE: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing
LAKANG
Emission from Deforestation and Degradation, REDD) merupakan
suatu upaya untuk mitigasi dampak perubahan iklim sektor
berbasis lahan. Hal ini karena semua negara yang sudah meratifikasi
kesepakatan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
Perubahan Iklim mempunyai kewajiban untuk mengatasi perubahan
iklim berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung
jawab berbeda (common but differentiated responsibilities). REDD+
ini merupakan mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk
memberikan insentif positif kepada negara berkembang yang berhasil
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

TUJUAN

Untuk mengetahui upaya yang diperlukan untuk mitigasi dampak
perubahan iklim tanpa mengurangi tujuan pembangunan lokal dan
nasional diperlukan dukungan penelitian terintegrasi mencakup
aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan. Dukungan penelitian ini
diperlukan mulai dari tahap persiapan, sampai tahap implementasi
REDD+. Beberapa pendekatan analisis digunakan untuk mempelajari
dan memahami aspek yang berbeda-beda, yang mencakup analisis
kelembagaan, analisis sosial budaya, analisis biaya manfaat dan risiko,
analisis pembiayaan, dan lain-lain.
Mengidentifikasi dan merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim
kehutanan dengan melakukan analisis terhadap:
a) Distribusi insentif dan peran dalam REDD dan REDD Plus
b) Tata kelola, Kelembagaan dan Kebijakan REDD dan REDD Plus
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SASARAN

LUARAN
HASIL

c) Pasar
d) Analisis Kelayakan yang mencakup Analisis Biaya, Manfaat dan
risiko (Opp. dan Transaksi)
e) Colateral Benefit
f ) Tenurial, Resiko Sosial, masyarakat adat/ parapihak
Menghasilkan rekomendasi strategi Iptek Sosek dan Kebijakan REDD
dalam bentuk publikasi ilmiah dan populer, Policy Brief, petunjuk
teknis, dan berbagai bahan pembelajaran REDD dan REDD+.
1. Tersedianya informasi pengetahuan dan teknis sosial ekonomi
a. Distribusi insentif dan tanggung jawab
b. Tatakelola, Kelembagaan dan Kebijakan REDD dan REDD
Plus
c. Pasar
d. Analisis Kelayakan, Analisis Biaya dan Manfaat (Opp. dan
Transaksi)
e. Resiko
f. Colateral Benefit
g. Tenurial, Resiko Sosial, masyarakat adat/ parapihak
2. Tersedianya rekomendasi strategi Iptek sosek dan kebijakan dalam
mendukung implementsi REDD dan REDD plus
: Informasi Iptek sosek mitigasi perubahan iklim
Rekomendasi kebijakan strategi REDD dan REDD Plus
: Publikasi
1. Redd+ dan Forest Governance – Buku 2010
2. Pedoman pengukuran karbon mendukung penerapan Redd+ - Buku
2010
3. Pendanaan dan Distribusi Pembayaran untuk REDD – Buku 2012
4. Tingkat kesiapan implementasi REDD di Indonesia berdasarkan
persepsi para pihak, studi kasus Riau - Jurnal Penelitian Sosekhut vol
7 no 4 (Edisi Khusus Perubahan Iklim)
5. Persepsi para pihak tentang mekanisme distribusi insentif REDD
melalui dana perimbangan pusat dan daerah(jurnal Sosek Vol.9 No1
2012)
6. Upaya pembangunan Hutan Tanaman Industri Terhadap Penurunan
Emisi Karbon -Jurnal penelitian Sosek Vol 8 No 2 2011
7. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan ( Jurnal Sosek Vol 8 No.1 2011)
8. Analisis peran para pihak dalam rancangan mekanisme distribusi
insentif REDD+ (jurnal Analis Kebijakan Vol 8 No 2 2011)
9. Analisis resiko kegagalan imple-mentasi REDD+ di Prop Riau ( Jurnal
Kebijakan)
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10. Potensi stok karbon dan tingkat emisi pada kawasan DA di Kalimantan
(Info Teknis Dipterokarpa. Vol.5 No.1, September 2012)
11. Identifikasi tenurial sebagai prakondisi untuk implementasi Redd Jurnal Sosek Vol 8 No 4 2011
12. “The Challenge On Arfak Mountains Natural reserves Use” ( Journal of
Forestry Reserach, Badan Litbang Kehutanan)
13. Analisis resiko kegagalan implementasi REDD+ di Prop Riau ( Jurnal
Kebijakan 2013)
14. Kajian perubahan iklim pada zona ekosistem di pulau Lombok (jurnal
kebijakan Vol 8 No 3 2011)
15. Analisis variabilitas iklim di Bali (jurnal Analis kebijakan Vol 9 No 1
2012)
16. Bagaimana Pandangan para aktor yang terkait dengan implementasi
REDD+ di daerah? (PB 2013)
17. Penguatan tata kelola kepemerintahan untuk implementasi REDD+
di Indonesia ( Jurnal Analisis Kebijakan
18. Bagaimana mekanisme Distribusi peran dan manfaat REDD + yang
efisien dan berkeadilan ? Policy Brief 2010
19. Opsi mekanisme distribusi insentif untuk Redd plus? Policy Brief 2012
20. Rancangan pembayaran jasa lingkungan untuk melaksanakan Redd+
di Indonesia – Policy Brief 2012
21. Hutan dan perubahan iklim – flyer 2012
22. Perubahan iklim, REDD+ dan komitmen nasional Indonesia – flyer
2012
23. Global warming, ancaman serius planet bumi – flyer 2012
24. Analisis kesiapan tiga kabupaten di Kalimantan dalam upaya
mendukung implementasi REDD+(Info Teknis Dipterokarpa. Vol. 5
No.1 September 2012)
25. Study of traditional agroforestry system in West Nusa Tenggara
:Finding The Alternatif of da REDD based on carbon stockssite (poster
presentation INAFOR 2011)
26. Potensi simpanan karbon di kawasan hutan (Warta dua banga)
27. Dukungan Kelembagaan Lokal dalam implementasi REDD+ di Pulau
Lombok (Warta Duabanga)

Rekomendasi kebijakan:
1. Naskah akademis usulan revisi PP Nomor 59 tahun 1998
2. Naskah akademis Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon
Hutan Indonesia
3. Naskah akademis Penerapan teknik silvikultur untuk usaha penyerapan
dan/atau penyimpanan karbon di hutan produksi
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4. Transfer fiskal antara Pemerintah Pusat-Daerah untuk melaksanakan
distribusi manfaat Redd+ - Policy Brief 2011
5. Pengukuran kelayakan implementasi REDD+ di Indonesia – PB 2012
6. Strategi keberhasilan REDD+ : Pendekatan sosial ekonomi dan budaya
–PB 2012
7. Strategi keberhasilan REDD+ : pendekatan sosial ekonomi dan budaya
(Policy Brief 2013)
8. Nested approach sebuah pilihan pendekatan penerapan REDD+ di
Indonesia – Policy Brief 2011
9. Tenure Identification as a Starting Point of REDD+ (Poster Presentation
INAFOR 2011)
10. Rekomendasi pendanaan dan distribusi insentif REDD+ - leaflet 2011
11. Inter governmental fiscal transfer for conservation management : the case
of REDD in Indonesia (Banner 2012)
12. Local stakeholder’s perception on Redd – flyer
13. Apa kata generasi muda tentang perubahan iklim – flyer 2012
14. Apa kata generasi muda tentang perubahan iklim – poster 2012
15. Padiatapa : semangat partisipasi REDD+
16. Perubahan iklim hutan dan Redd – leaflet 2011
17. Biodiversity as an important part of REDD+ mechanism benefit – Brief
Info 2011
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Lampiran 3. Dokumentasi/Foto

Foto (Deden Djaenudin): pengembangan mangrove dalam model agro-silvo-fishery
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Dokumentasi/Foto

Foto: (Deden Djaenudin): Usaha karbon di Hutan rakyat
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Foto (Deden Djaenudin): Interview dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan mangrove ekosistem di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Foto (Deden Djaenudin): co benefit usaha karbon kerangka REDD+ di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
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Dokumentasi/Foto

Foto (Deden Djaenudin): bagaimana ketergantungan pembangunan daerah yang tergantung pada lahan di Papua
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