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ABSTRACT
The Province of Nanggroe Aceh Darussalam is one of the province that has initiated carbon trading through
voluntary carbon market (VCM). The research aim is to study how is the readiness and what is the role of multistakeholders in implementing VCM, and what lessons for others VCM in others provinces that can be learnt. The data
used in this study is mainly collected by indepth interview with experts and multi-stakeholders in the provincial and district
level, the data are then analyzed using stakeholder analysis and general tabulation. The results shows that there is a need to
increase more capacity, coordination and synergy among institutions involved in national, provincial and district level to
increase readiness for setting the baselines, reference emission level, and carbon stocks, as well as to minimize potential risks
and assure the sustainability and credibility of the carbon trading acitivity. Relevant guidelines for creating carbon credit in
VCM are also needed. It is also recommended that proportion of benefit received by multi-stakeholders involved is based
on their role and effort in creating carbon credit as described in the analyses.
Keywords : VCM, readiness, multi-stakeholders role
ABSTRAK
Provinsi NAD adalah salah satu provinsi yang telah menginisiasi perdagangan karbon melalui
pasar sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan peran para pihak dalam
mengimplementasikan perdagangan karbon dalam pasar sukarela dan sebagai pembelajaran untuk
provinsi lain yang akan mengimplementasikan perdagangan karbon dalam pasar sukarela. Data yang
dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para pakar dan para pihak di tingkat
provinsi dan kabupaten untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis stake holder dan tabulasi
umum. Hasil penelitian menunjukkan dibutuhkan peningkatan kapasitas, koordinasi, dan sinergitas
antara semua institusi yang terlibat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk meningkatkan
kesiapan dalam penentuan baseline, tingkat emisi dasar, dan stok karbon untuk meminimalkan potensi
resiko dan menjamin kebersinambungan dan kredibilitas kegiatan perdagangan karbon. Dibutuhkan
pula petunjuk relevan untuk penciptaan kredit karbon dalam perdagangan karbon dalam pasar sukarela.
Dari penelitian ini direkomendasikan pula bahwa proporsi manfaat yang diterima oleh para pihak yang
terlibat harus sesuai dengan peran dan upaya mereka dalam penciptaan kredit karbon seperti
ditunjukkan dari hasil analisis.
Kata kunci : Pasar sukarela, kesiapan, peran para pihak
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I. PENDAHULUAN
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan salah satu propinsi di
Indonesia yang telah mempunyai inisiatif kesepakatan skema perdagangan karbon antara
pemerintah propinsi NAD dengan Carbon Conservation (CC) sebagai lembaga pemasaran
jasa karbon dalam pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market (VCM).
Berkembangnya isu perubahan iklim dan peranan hutan dalam mitigasi perubahan iklim
membuat berkembang cepatnya pasar karbon sukarela bidang kehutanan dan telah membuat
banyak pihak menjajaki kemungkinan melaksanakan kesepakatan perdagangan karbon
khususnya dalam skema VCM di beberapa propinsi di Indonesia.
Kawasan hutan di Aceh sendiri telah mengalami berbagai tekanan yang menyebabkan
terjadinya deforestasi. Faktor penyebab terjadinya deforestasi di Aceh diantaranya illegal
logging, konversi hutan menjadi lain termasuk areal perkebunan, perambahan hutan, dan
kebakaran hutan. Untuk itu keberadaan pasar untuk jasa usaha karbon melalui program
pencegahan deforestasi dilihat sebagai salah satu alternative solusi dalam pencegahan dan
pengurangan deforestasi di provinsi NAD.
Akan tetapi kesiapan regulasi, organisasi, aturan main dalam kesepakatan perdagangan
karbon di beberapa tempat di Indonesia masih terbatas. Terlebih dalam skema perdagangan
karbon yang melibatkan pihak mitra dari negara lain baik sebagai perantara maupun sebagai
pembeli sehingga perlu disiapkan lebih matang aspek kelembagaan dan infrastrukturnya.
Khususnya di Provinsi NAD yang telah memiliki kesepakatan perdagangan karbon. Untuk
itu tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kesiapan dan peran para pihak dalam
penciptaan kredit karbon sehingga dapat menjadi dasar penentuan besaran proporsi kredit
karbon yang dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dalam VCM. Dari skema VCM ini
diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk aspek kelembagaan dan mekanisme
distribusi pembayaran untuk VCM di propinsi lainnya atau untuk pasar compliance yang
masih dalam proses negosiasi.
II. METODOLOGI
A. Metode pengumpulan data
Data dikumpulkan melalui literature review, in depth interview dan wawancara dengan para
pengambil kebijakan di setiap tingkat wilayah. Data sekunder diperoleh dari berbagai
dokumen berupa kesepakatan perdagangan karbon, laporan hasil-hasil penelitian, paper
maupun prosiding workshop, hasil pendataan/inventarisasi. Data primer diperoleh dari hasil
diskusi mendalam dengan narasumber, diharapkan dapat diperoleh keterangan mengenai
peran para pihak dalam merancang mekanisme dan proporsi pembayaran REDD (Reducing
Emission from Deforestation and Degradation, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan
degradasi) berdasarkan peran para pihak khususnya dalam mengkaji hasil kesepakatan
perdagangan karbon yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi NAD. Responden terdiri
atas para pakar di beberapa instansi berikut : (1) Departemen Kehutanan; (2) Dinas
Kehutanan Propinsi; (3) Asisten Gubernur NAD dan (4) Tokoh masyarakat sekitar hutan.
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B. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis peran secara deskriptif
kuantitatif dalam menentukan proporsi manfaat pembayaran REDD yang adil untuk setiap
stakeholder. Untuk mengkaji skema perdagangan karbon yang telah berjalan di NAD,
dilakukan literature review terhadap skema-skema pembayaran (kredit) untuk programprogram lain yang sejenis seperti Payment for Environmental Service (PES) (eg. Pagiola dan Platais,
2005)
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan dan Inisiatif Pengelolaan Hutan di Provinsi NAD
Berdasarkan peta arahan fungsi hutan (SK Gubernur Provinsi NAD No 19 tahun
1999 dan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi NAD (SK. Menhut No 170/KPTSII/2000) areal hutan di provinsi NAD terdiri atas: 1) Kawasan hutan yang terbagi atas
kawasan hutan lindung seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan
raya, taman wisata alam, taman buru, pusat latihan gajah, hutan lindung, kebun plasma nutfah,
dan hutan lindung yang ditetapkan sementara sebagai hutan produksi terbatas yang
seluruhnya berjumlah 2.697.113 ha, dan kawasan budidaya yang teridiri dari hutan produksi
terbatas dan hutan tetap seluas 638.580 ha, 2) Kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas
213.200 ha, 3) Kawasan pengembangan hutan rakyat seluas 221.300 ha, dan 5) Areal
penggunaan lahan seluas 1.966.364 ha. Karena itu lebih dari setengah wilayah propinsi ini
(58,15%) merupakan kawasan hutan.
Beberapa kebijakan dan inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah NAD dalam
mengatasi deforestasi dan pemanfaatan hutan yang optimal diantaranya dikeluarkannya
kebijakan Moratorium Penebangan Hutan pada semua jenis aktivitas penebangan Hutan
Alam melalui dikeluarkannya Instruksi Gubernur N0 5 tahun 2007. Hal lain yang telah
dilakukan adalah Recruitment 1000 forest ranger/forest facilitator yang sampai saat ini telah bekerja
untuk melakukan operasi terpadu pemberantasan illegal logging, bekerjasama dengan CSO
(Civil Society Oraganization). Berbagai inisiatif dan promosi juga telah dilakukan di propinsi
Aceh, seperti inisiatif PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat), promosi
pelaksanaan Aceh Green Vision, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam
proses perdagangan karbon. Untuk kepastian suplay bahan baku telah dilakukan Timber
Industry Assessment di Banda Aceh dan Aceh Besar untuk mengetahui secara akurat kebutuhan
kayu domestik, sumber kayu, status legalitas material, tenaga kerja yang terserap. Diharapkan
dengan berbagai kebijakan dan inisiatif tersebut hutan di Aceh dapat dimanfaatkan secara
optimal dan dapat terjaga kelestariannya.
B. Inisiatif Perdagangan Karbon di Provinsi NAD
Inisiatif perdagangan karbon di provinsi NAD dilatarbelakangi oleh pertemuan yang
dilaksanakan di Bali pada bulan April 2007 yang dihadiri oleh Gubernur Papua, Papua Barat
dan Aceh yang salah satu hasilnya adalah teridentifikasinya potensi pendapatan dari
perdagangan karbon melalui REDD. Untuk itu pemerintah NAD menjajagi kemungkinan
untuk melakukan transaksi karbon dengan pihak-pihak yang berminat untuk berinvestasi
dalam skema perdagangan karbon di Aceh. Akan tetapi dengan adanya Undang-undang No
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11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah NAD menganggap telah memiliki
kewenangan khusus dalam hal pengelolaan hutan sehingga untuk proses transaksi
perdagangan karbon ini, sedikit sekali melibatkan peran pemerintah pusat. Mengingat bahwa
pendekatan mekanisme REDD merupakan mekanisme nasional yang pelaksanaanya adalah
sub nasional atau lokal, telah dibentuk tim harmonisasi Aceh antara pihak pusat dengan
daerah yang anggotanya masih terbatas pada beberapa perwakilan lembaga di pusat dan
daerah seperti perwakilan Departemen Kehutanan, perwakilan Gubernur NAD, dan
perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi NAD.
Dalam konteks perdagangan karbon, Pemerintah Aceh melihat fasilitas carbon
financing merupakan salah satu kesempatan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.
Secara global pemerintah Aceh telah banyak didatangi oleh berbagai pihak yang tertarik untuk
berinvestasi dalam skema perdagangan karbon. Wilayah yang dianggap berpotensi untuk
diajukan dalam kegiatan REDD adalah wilayah Ulu Masen, Kawasan Ekosistem Leuser dan
Kuala Tripa. Saat ini pemerintah Aceh telah menyusun kesepakatan penjualan dan
pemasaran jasa karbon untuk wilayah Ulu Masen dengan Carbon Conservation Pty Ltd (CC)
sebagai lembaga pemasaran dan penjualan karbon yang berkedudukan di Australia.
Pengajuan wilayah Ulu Masen telah disusun dan telah lolos audit yang dilaksanakan oleh
Smartwood. Dan saat ini tengah disusun penulisan proposal untuk wilayah lainnya yaitu
Kuala Tripa. Untuk penyusunan proposal ini banyak melibatkan LSM.
Dalam kesepakatan penjualan credit karbon disebutkan bahwa CC secara prinsip telah
membuat perjanjian dengan Merrill Lynch Commodities Limited (ML) untuk masuk dan
terikat dalam Verified Emissions Reductions Purchase Agreement atau Perjanjian Pembelian
Pengurangan Emisi yang Terverifikasi (VERPA) berdasarkan lembar ketentuan yang disetujui
oleh CC dan ML sebagaimana berikut :
(a). Untuk setiap periode verifikasi antara tahun 2008-2011, ML akan membeli semua kredits,
hingga maksimum 500.000 kredits dalam setiap periode verifikasi, dan akan diberi opsi
untuk membeli lebih banyak, hingga berjumlah 700.000, di setiap periode-periode
verifikasi tersebut, dengan harga US $ 4 per kredit;
(b) Untuk setiap periode verifikasi antara tahun 2012 dan 2013, ML akan diberi opsi untuk
membeli/mendapatkan semua kredits yang dihasilkan, hingga jumlah maksimum
700.000 kredits dalam setiap periode-periode verifikasi tersebut, dengan harga US $ 7
per kredit;
(c) Pada kondisi ML menjual kredits pada harga melebihi US $ 7 per kredit, pembagian
keuntungan akan dibayarkan oleh ML
(d) ML akan membayar, bergantung pada hasil uji kelayakan, US $ 1 juta untuk opsi yang
dijelaskan pada paragraph (a) dan (b) dari Premis C di atas.
Sedangkan komitmen yang diharapkan dari pemerintah Aceh dalam kesepakatan
tersebut adalah :
(a) membuat moratorium/penangguhan penebangan hutan;
(b) memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan bersama pemerintah setempat
dan nasional;
(c) mengikutsertakan pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dalam proses penyusunan
rencana ekonomi, regulasi, dan undang-undang.
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C. Skema Distribusi Pembayaran Kredit REDD
Dalam dokumen kesepakatan tersebut juga diatur bahwa CC akan menjadi perwakilan
Pemerintah Aceh dalam memasarkan dan menjual kredits, termasuk sebagai negoisator dalam
proses negosiasi dan penandatanganan kontrak untuk penjualan atau pembelian kredits.
Pengaturan distribusi pendapatan dari kredit adalah sebagai berikut :
(a)
30% pertama dari kredit yang dihasilkan pada setiap periode Verifikasi akan
dialokasikan menjadi Penyangga Risiko Manajemen (RMB/Risk Management Buffer)
sehingga kredit ini tidak dijual.
(b) Sisanya sebesar 70% dari kredit yang dihasilkan pada setiap periode Verifikasi akan dijual
dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan diatur seperti pada Gambar 1.
Carbon Transaction scheme

Carbon Credit

Nasional
Risk Management
Buffer (30%)

Hasil/Revenue (70%)

Propinsi
Kabupaten

Marketing max (15%)

Operational (20%)

Net Revenue (65%)

Gambar 1 (Figure 1). Skema Distribusi Pembayaran Kredit di Aceh (Credit Payment Distribution
Scheme in Aceh)
Dari Gambar 1 dapat terlihat bahwa dari pendapatan hasil penjualan kredit (70% dari
kredit) sebanyak 15%-nya dialokasikan untuk jasa pemasaran dalam hal ini untuk CC,
sedangkan 20%-nya untuk biaya operasional yaitu untuk biaya penyiapan data baseline,
validasi, monitoring, dan verifikasi. Untuk sisanya yaitu sebanyak 65% akan dialokasikan
untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan semestinya juga untuk pemerintah pusat.
Penggunaan dana dari kredit ini adalah untuk :
(a) Membantu pendanaan/pembiayaan operasional pemeliharaan hutan di areal lokasi
kegiatan
(b) membantu Pemerintah Aceh menyelenggarakan aktivitas untuk meringankan
kemiskinan dan meningkatkan keragaman hayati dalam areal lokasi kegiatan; termasuk
pembiayaan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di dalam atau di sekitar areal
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lokasi kegiatan dan membantu mereka untuk mengembangkan sumber mata pencaharian
berbasis non-kayu.
(c) Memberikan sebuah sumber dana untuk memenuhi biaya lainnya; dan
(d) Memberikan sebuah sumber dana untuk dana bantuan di areal lokasi
Dari rangkaian proses yang telah disiapkan untuk perdagangan karbon di Aceh ini
yang perlu dicermati adalah kurangnya koordinasi dengan pemerintah Provinsi dalam hal ini
Dinas Kehutanan dan pemerintah pusat terutama Departemen Kehutanan dalam penyiapan
dokumen-dokumen kesepakatan perdagangan karbon dengan pihak perantara dan pihak
pembeli. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa koordinasi efektif dengan Dinas Kehutanan
belum sepenuhnya dilakukan meskipun perwakilan Dinas Kehutanan telah dimasukkan
dalam sub tim perdagangan karbon bersama dengan perwakilan dari Departemen
Kehutanan. Hal tersebut dikhawatirkan akan berpotensi menyebabkan terjadinya :
· Pelanggaran hukum karena menyewakan kawasan hutan pada investor tanpa ada dasar
hukum yang jelas
· Harga atau nilai jual karbon dibawah harga yang layak
· Resiko kebocoran dan kredibilitas
Untuk itu, disarankan seluruh usulan kegiatan yang terkait REDD di tingkat provinsi
atau kabupaten yang melibatkan pihak mitra dari negara lain, harus diketahui oleh pemerintah
pusat. Terlebih apabila dalam perjanjian kesepakatan penjualan kredit ini, kesepakatan telah
ditandatangani sebelum penghitungan manfaat dan biaya dari kegiatan ini dilakukan.
Sehingga apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman antar stakeholder yang terlibat
dikhawatirkan akan mengganggu tercapainya tujuan REDD. Untuk distribusi insentif
kepada masyarakat pun saat ini belum dirumuskan proporsi dan identifikasi pihak-pihak
mana yang berhak menerimanya. Padahal perlu dipertimbangkan, bahwa proporsi insentif
yang diterima harus sesuai dengan peran pihak tersebut dalam penciptaan kredit karbon.
Dari segi kesiapan secara teknis dan kelembagaan, Dinas Kehutanan Propinsi
Aceh/Kabupaten/Kota masih belum memiliki infrastruktur dan aturan yang memadai untuk
implementasi kegiatan REDD khususnya dalam hal SDM yang terkualifikasi dan
infrastruktur dalam penghitungan baseline laju deforestasi, penyiapan database,
penghitungan referensi emisi dan stok karbon. Dengan kondisi demikian, diharapkan proses
transfer teknologi dan peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan dapat berjalan simultan
sehingga peran Dinas Kehutanan dapat lebih ditingkatkan.
B. Analisis Peran Para Pihak dalam Program REDD berdasarkan Presepsi
Responden
Dari hasil wawancara dengan responden, dapat dihimpun persepsi responden
mengenai peran para pihak dalam kegiatan penciptaan kredit karbon dari mulai tahap
persiapan, implementasi, monitoring dan verifikasi.
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Tabel 1. Peran Para Pihak dalam Kegiatan REDD
Table 1. Role of Multi-stakeholders in REDD
Kegiatan/
Activities
I. Persiapan
- Penghitungan
stock karbon

Persepsi I
Stake Holders

Peran

Peran
Menyusun
mekanisme dan
metode

Dishut Prov/Kab Melaksanakan dan
(KPH)
menyusun mekanisme
penyusunan dan
penghitungan baseline
Pemerintah Prov Mengusulkan dan
mencari
pasar/pengusul,
fasilitator
Dishut dan
Menyusun bahan
Bapedalda
dokumen proposal
Prov/Kab/
Kota
Dephut, Dishut Mengurus izin kawasan
Prov dan
yang dicadangkan
Pemegang Izin

Perguruan
Tinggi

Pelaksana
penghitungan

Siapa saja

Mengusulkan

Konsultan

Menyusun aspek
yuridis dan teknis

Dishut Prov

Menetapkan
perizinan

Deplu,Depkeu,
Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Daerah

Membuka
peluang pasar

Dishut Prov,
Penerapan kebijakan,
Pemprov,
sosialisasi, pengawasan
Dephut, BKSDA dan regulasi

Dishut Prov

Monitoring dan
evaluasi

- Moratorium
konversi hutan

Dishut,
Dephut,
Pemegang Izin

Fasilitasi, regulasi

Dishut Prov

Penilai dan
pengambil
keputusan

- Pengurangan
jatah tebang

Dishut,
Dephut,
Pemegang Izin

Pengajuan, monitoring
dan pengawasan

Dishut Prov

Penilai dan
pengambil
keputusan

Dishut,
Dephut,

Monitoring

Konsultan dan Memberi
Dephut
penilaian terhadap
perubahan

Ground check

Dishut,
Pemegang Izin

Monitoring secara
simultan dan periodik

Memastikan hasil
analisis citra

Pelaporan

Dishut,
Pemegang Izin

Melaporankan hasil
monitoring

Konsultan/
perguruan
tinggi
Dephut/
konsultan
Konsultan/
PT

Finalisasi

- Pengusulan
keg REDD
- Penyiapan
dokumen
- Perijinan

- MoU
(negosiator)
II. Implementasi
- Moratorium
logging

III. Monitoring
Analisa citra

Melaksanakan
penghitungan
carbon/pelaksana

Stake Holders
Perguruan
Tinggi

- Penghitungan
baseline

Dephut, Dishut
Prov/Kab,
Pemegang Izin,
Bapedalda

Persepsi II

Tim negoisator untuk
perdagangan karbon

IV. Verifikasi

Melaporkan hasil
monitroring
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Dari Tabel 1, peran para pihak yang diharapkan di Provinsi NAD dalam penciptaan
kredit karbon terlihat bahwa diperlukan koordinasi dan sinergitas antara institusi pengelola
kehutanan di tingkat pusat dan daerah yaitu Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan
Provinsi/Kabupaten, Bapedalda, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi. Khususnya dalam
aspek penyiapan aspek kelembagaan dan infrastruktur teknis.
Sebagai prinsip dalam penentuan besaran proporsi manfaat yang diterima dari REDD
atau skema perdagangan karbon, manfaat yang diterima oleh masing-masing stake holder
harus sesuai dengan effort yang dikeluarkan untuk penciptaan kredit karbon dan sesuai dengan
biaya oportunitas yang dikorbankan. Dalam hal ini bila dianalisa lebih lanjut dari Tabel 1,
kegiatan-kegiatan seperti penghitungan stok karbon, penghitungan baseline dalam tahap
persiapan membutuhkan waktu, keahlian, dan biaya yang besar. Sedangkan untuk penyiapan
dokumen, perijinan dan negoisasi dengan buyer memerlukan keahlian, ketelitian dan
kemampuan dalam meningkatkan posisi tawar. Dalam tahap implementasi merupakan
tahapan terberat dimana biaya oportunitas terbesar dikeluarkan untuk dapat
mengkompensasi kegiatan business as usual (BAU) yang menyebabkan terjadinya deforestasi.
Moratorium logging, moratorium konversi hutan dan pengurangan jatah tebang merupakan
kegiatan-kegiatan yang perlu dikompensasi. Apabila di areal tersebut terjadi perambahan
oleh masyarakat maka perlu diciptakan alternative sumber mata pencaharian baru bagi
masyarakat, dan ini termasuk effort yang besar dalam REDD. Begitu pula untuk kegiatan
monitoring dan verifikasi, merupakan rangkaian kegiatan yang membutuhkan kontinyuitas
dan kesinambungan disamping keakuratan, validitas data yang stabil.
Berdasarkan analisa di atas, maka dicoba untuk dilakukan pembobotan secara
subjektif, dikarenakan data nilai atau besaran korbanan yang dikeluarkan untuk setiap tahapan
kegiatan dalam REDD masih belum tersedia. Untuk tahap persiapan menyumbangkan
kontribusi sebesar 20% dalam penciptaan kredit karbon, sedangkan tahap implementasi yang
menjadi titik terberat berkontribusi sebesar 50%. Untuk monitoring diperlukan effort yang
besar untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran baik melalui penghitungan secara teknis
maupun melalui control dari institusi pengelola hutan, untuk itu besar proporsi yang
diberikan sebesar 20%. Sedangkan untuk menjamin bahwa telah terjadi pengurangan
deforestasi maka perlu dilakukan verifikasi secara akurat sehingga verifikasi memegang
peranan sebesar 10%.
Dari analisa kontribusi peran di atas, setidaknya dapat menjadi dasar dalam penentuan
proporsi manfaat kredit karbon yang dapat diterima oleh para pihak. Dengan demikian
masing-masing pihak yang terlibat mendapat proporsi manfaat sesuai dengan kontribusi
mereka dalam menghasilkan nilai tambah dalam rangkaian penciptaan kredit karbon.
Belajar dari pengalaman praktek pembayaran jasa lingkungan, perlu diingat bahwa
dasar pembayaran insentif untuk imbal jasa lingkungan adalah minimal sebesar biaya
korbanan yang hilang dengan dilakukannya upaya konservasi melalui perubahan perilaku dari
merusak hutan menuju upaya konservasi. Pagiola dan Platais (2005) membuat gambaran
dasar pembayaran jasa lingkungan seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2 (Figure 2). Dasar logis pembayaran imbal jasa lingkungan (Pagiola, 2007) (Logical
Bases of Payment for Environmental Services)
Penting untuk diperhatikan adalah pembayaran tersebut harus dilakukan
berkesinambungan setiap tahunnya sehingga dapat menggantikan pendapatan yang hilang
dari perilaku deforestasi. Pembayaran insentif atas imbal jasa lingkungan perlu
memperhatikan prinsip bahwa pihak yang menghasilkan jasa lingkungan mendapat imbalan
atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Dalam hal ini adalah para pihak yang dapat mengurangi
deforestasi baik berupa perubahan mata pencaharian yang menggangu hutan maupun
aplikasi kebijakan yang mengurangi terjadinya deforestasi harus mendapat insentif atas jasa
yang dihasilkan. Sedangkan pihak yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan yang
dihasilkan perlu membayar atau memberikan kompensasi pada para pihak yang telah
berperan dalam menghasilkan jasa lingkungan dalam hal ini para pihak berhasil dalam
mengurangi deforestasi dan degradasi.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Untuk penciptaan kredit karbon perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergitas antara
institusi pengelola kehutanan di tingkat pusat dan daerah, seperti Departemen
Kehutanan, Departemen lain di tingkat nasional, Dinas Kehutanan Provinsi/
Kabupaten, Bapedalda, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Provinsi, Swasta dan
Masyarakat. Hal ini khususnya untuk lebih meningkatkan kesiapan teknis dan
kelembagaan, termasuk aturan yang memadai untuk implementasi kegiatan REDD,
peningkatan kapasitas SDM yang terkualifikasi, dan infrastruktur dalam penghitungan
baseline laju deforestasi, penyiapan database, penghitungan tingkat referensi emisi dan
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stok karbon. Dengan koordinasi dan sinergitas yang lebih baik, diharapkan proses
transfer teknologi dan peningkatan kapasitas pengetahuan dapat berjalan simultan.
2. Prinsip dalam penentuan besaran proporsi manfaat dari REDD harus sesuai dengan effort
yang dikeluarkan untuk penciptaan kredit karbon dan sesuai dengan biaya oportunitas
yang dikorbankan. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan seperti penghitungan stok karbon,
penghitungan baseline dalam tahap persiapan membutuhkan waktu, keahlian, dan biaya
yang besar. Sedangkan untuk penyiapan dokumen, perijinan dan negoisasi dengan buyer
memerlukan keahlian, ketelitian dan kemampuan dalam meningkatkan posisi tawar.
Dalam tahap implementasi merupakan tahapan terberat dimana biaya oportunitas
terbesar dikeluarkan untuk dapat mengkompensasi kegiatan business as usual (BAU), dan
menunjukkan bahwa tidak terjadi pemindahan kegiatan deforestasi (leakage). Begitu pula
untuk kegiatan monitoring, pelaporan dan verifikasi, merupakan rangkaian kegiatan yang
membutuhkan kontinyuitas dan kesinambungan disamping keakuratan, validitas data
yang stabil.
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