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KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDORONG
KETERLIBATAN SWASTA DALAM REDD+
Mimi Salminah dan Fitri Nurfatriani
Kebijakan ﬁskal sebagai instrumen ekonomi dinilai efektif untuk meningkatkan
keterlibatan swasta dalam Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation (REDD+) karena sifat sektor swasta yang lebih mengedepankan
keuntungan ekonomi. Regulasi dan kebijakan yang saat ini berkembang dianggap
belum efektif mendorong swasta untuk terlibat dalam REDD karena saat ini dinilai
memberatkan pihak swasta untuk melakukan upaya konservasi dalam konteks REDD+.
Oleh karena itu, rekayasa kebijakan ﬁskal sangat diperlukan untuk mendorong swasta
terlibat dalam REDD+.

Ringkasan
Eksekutif

Beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan adalah: (1) simpliﬁkasi dan
transparansi peraturan dalam usaha sektor kehutanan; (2) mengembangkan mekanisme
insentif khususnya untuk REDD+; (3) mengurangi pungutan terhadap usaha konservasi
seperti penyimpanan dan penyerapan (PANRAP) karbon dan restorasi ekosistem (RE);
(4) optimalisasi dana reboisasi (DR) untuk REDD+; (5) membangun sistem
perdagangan karbon dalam negeri; (6) penegakan hukum khususnya terkait land tenure
serta kejelasan dan keselarasan tata ruang; (7) memfasilitasi pendanaan awal baik yang
berasal dari hibah, pinjaman, dan investasi untuk mendukung usaha non ekstraktif
(PANRAP dan RE); (8) koordinasi dengan kementerian terkait agar subsidi untuk usaha
yang membutuhkanketersediaan lahan yang luas dilakukan melalui upaya intensiﬁkasi
dengan mensyaratkan pemenuhan aspek legalitas lahan.
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Pernyataan Pihak swasta pengelola hutan merupakan
Masalah aktor utama dalam pelaksanaan Reduced

Pelibatan pihak swasta dalam REDD+
harus memperhatikan karakter bisnis
sektor swasta yang lebih menitikberatkan
pada keuntungan ekonomi dibandingkan
ekologi, sehingga rekayasa kebijakan
ﬁskal sebagai instrumen ekonomi dinilai
dapat menjadi mekanisme yang tepat
untuk mendorong keterlibatan aktif pihak
swasta dalam REDD+.

Laju deforestasi di Indonesia mencapai
568 ribu hektar per tahun (Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2015).
Penyebab utama deforestasi adalah
konversi hutan menjadi penggunaan lain
seperti perkebunan dan pertambangan,
illegal logging, serta pengelolaan hutan
yang tidak memenuhi prinsip-prinsip
kelestarian. Mekanisme REDD+
diharapkan mampu mengurangi laju
deforestasi yang pada akhirnya dapat
mengurangi tingkat emisi dari sektor
kegiatan berbasis lahan. Untuk mencapai
keberhasilan pelaksanaan REDD+, pihak
swasta harus ikut berperan aktif di
dalamnya. Untuk mendorong
keterlibatannya, pemerintah telah
mengeluarkan beberapa peraturan terkait
perizinan pengelolaan hutan untuk jasa
lingkungan karbon. Misalnya Peraturan
Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor
P. 6 8 / M e n h u t - I I / 2 0 0 8 t e n t a n g
Penyelenggaraan DA REDD, Permenhut
Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata
Fakta atau Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi
Kondisi Saat dan Degradasi Hutan (REDD), dan
Ini Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2012
tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
yang mengizinkan perusahaan
penyelenggara karbon hutan utuk menjual
pengurangan emisinya maksimal 49% ke
pihak atau negara lain.

1) Biaya dan meknisme perizinan yang
disamakan dengan perijinan untuk
pengelolaan kayu komersil, yaitu hak
pengusahaan hutan (HPH) dan hutan
tanaman industri (HTI), padahal sifat
PANRAP dan RE berbeda dengan HPH
atau HTI. PANRAP dan RE memiliki
risiko ketidakpastian hasil produksi yang
sangat tinggi dalam situasi dan kondisi
saat ini. Selain itu PANRAP dan RE
bertujuan untuk menjaga dan memulihkan
kelestarian hutan yang telah rusak, yang
hal tersebut seharusnya didukung oleh
pemerintah melalui berbagai kemudahan.
Sayangnya, sistem regulasi saat ini dinilai
lebih membebani dibandingkan
mendorong pihak swasta untuk
mendukung REDD+. Sebagai contoh
adalah peraturan pajak perdagangan
karbon P36/Menhut-II/2009 tentang Tata
Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan
Penyerapan dan/atau Penyimpanan
Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan
Lindung, padahal di sisi lain, pasar karbon
atau skema insentif untuk REDD+ belum
jelas.

emis s ion from defores tation and
degradation (REDD+). Seluas + 31,5 juta
hektar kawasan hutan dikelola oleh pihak
swasta (Statistik Kehutanan, 2015)
berpotensi memberikan kontribusi pada
pencapaian target penurunan emisi dari
REDD+ secara signiﬁkan. Sebagai
pengemisi, pihak swasta harus menjadi
bagian solusi dan dapat mempercepat
pelaksanaan REDD+.

Sayangnya, sistem regulasi dan kebijakan
yang berkembang saat ini belum eﬀektif
untuk menstimulasi pihak swasta untuk
terlibat dalam REDD+. Bebebara hal
terkait sistem regulasi dan kebijakan
pemerintah yang menyebabkan pihak
swasta enggan terlibat aktif dalam
kegiatan REDD+ di antaranya adalah:
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2) Pemerintah tidak (belum)
memperbolehkan mekanisme
perdagangan karbon dengan alasan
karbon kredit yang dihasilkan dari
pengelolaan hutan ditujukan untuk
pemenuhan Nationally Determined
Contribution (N D C). S ayangnya,
peraturan tersebut tidak diikuti alternatif
mekanisme insentif untuk REDD+. Di sisi
lain, beberapa pihak swasta telah
memasuki tahap negosiasi dalamcarbon
trading. Mereka mengharapkan hasil
penjualan karbon dapat menutupi biaya
pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan.

3) Sistem pengelolaan hutan saat ini
dianggap mengakibatkan biaya yang
sangat tinggi karena adanya berbagai
pungutan baik yang resmi maupun tidak
resmi. Kondisi tersebut memicu
keengganan swasta untuk terlibat dalam
sistem pengelolaan hutan yang lestari.
4) Ditariknya kewenangan pengelolaan
hutan dari kabupaten ke provinsi
menyebabkan ketidakjelasan distribusi
dan penggunaan alokasi dana bagi hasil
Dana Reboisasi (DR) ), sesuai UndangUndang (UU) Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan UU
Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan. Kondisi ini
menyebabkan kekhawatiran pengusaha
sektor kehutanan akan adanya pungutan
lain dan menimbulkan ketidakyakinan
penggunaan DR nya. Pihak swasta
mengharapkan DR dan pungutan lainnya
dikembalikan penggunaannya untuk
merestorasi hutan yang rusak.
5) Usaha di luar sektor kehutanan yang
bertujuan konservasi hutan, misalnya
pengelolaan High Carbon Stock (HCS)

Pilihan dan
Rekomendasi
Kebijakan

Upaya untuk meningkatkan keterlibatan
swasta dalam REDD+ dapat dilakukan
dengan mengoptimalkan kebijakan ﬁskal
sebagai insentif ekonomi sesuai dengan
karakter usaha sektor kehutanan yang
bertujuan konservasi. Beberapa pilihan
kebijakan yang dapat diambil adalah:
· Pihak swasta tertarik untuk ikut
melaksanakan program REDD+ apabila
regulasi dan keuntungannya sudah jelas.
Maka diperlukan simpliﬁkasi dan
transparansi peraturan dalam usaha sektor
kehutanan
· Mengembangkan mekanisme insentif
khususnya untuk mewujudkan
Sustainable Forest Management (SFM) di
daerah yang memiliki tutupan hutan yang
masih tinggi, sepert Papua. Hal ini
bertujuan untuk menghindari deforestasi
di masa depan. Daerah yang
mengedepankan tujuan konservasi perlu
mendapat bantuan pendanaan untuk
pembangunan sosial ekonomi. Salah satu
sumber insentif adalah Dana Alokasi
Khusus (DAK). Pemberian DAK

dan High Conservation Value (HCV) di
kawasan budidaya kelapa sawit, belum
didukung insentif yang memadai.
6) Usaha sektor non-kehutanan dinilai
lebih kompetitif secara ekonomi serta
mendapat kemudahan dalam sisi
peraturan dan kebijakan dibandingkan
sektor kehutanan sehingga mendorong
terjadinya konversi hutan menjadi
pengelolaan lain seperti kelapa sawit,
karet, dan lain-lain.
Meskipun demikian, selain kebijakan
yang mengakibatkan pihak swasta enggan
untuk terlibat dalam REDD+, terdapat
situasi yang dinilai dapat meningkatkan
peluang ketertarikan swasta dalam
REDD+. Kebijakan pelarangan ekspor
log saat ini menyebabkan usaha
perkayuan menjadi kurang bergairah
karena harga log di dalam negeri kurang
kompetitif dibandingkan dengan harga
kayu di pasar global. Hal ini dapat menjadi
salah satu faktor yang menyebabkan pihak
swasta beralih ke usaha non kayu
termasuk REDD+.

sebaiknya tidak hanya berdasarkan
tingkat kekritisan areal hutan tetapi juga
komitmen pemerintah daerah dalam
upaya konservasi atau restorasi hutan.
· Insentif dalam negeri untuk upaya
pengurangan emisi yang dilakukan pihak
swasta, misalnya pengurangan pajak dan
pengurangan biaya ijin pengelolaan
hutan.
· Pungutan terhadap usaha konservasi
seperti PANRAP karbon dan RE harus
ditinjau ulang. Pungutan untuk usaha
kehutanan yang besifat non-ekstraktif dan
yang ekstraktif tetapi menerapkan prinsip
kelestarian (misalkan Reduced Impact
Logging/RIL) harus lebih rendah.
· Dana rehabilitasi yang dipungut dari
sektor swasta dapat dijadikan sumber
insentif bagi pihak swasta yang
melakukan SFM termasuk konservasi
hutan. Mekanisme ini dapat menjamin
bahwa dana tersebut dikembalikan untuk
merehabilitasi hutan yang telah rusak.
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· Membangun sistem perdagangan
karbon dalam negeri melalui regulasi.
· Diperlukan penegakan hukum
khususnya terkait land tenure, kejelasan
dan keselarasan tata ruang di pusat,
provinsi dan kabupaten untuk
memperjelas kepastian usaha bagi sektor
swasta.
· Perlu memberikan insentif kepada pihak
swasta yang mengelola kawasan
konservasi di luar kawasan hutan, seperti
area HCS dan HCV.
· Perlu disiapkan pendanaan awal baik

Rujukan
Untuk
Konsultasi
Referensi

yang berasal dari hibah, pinjaman, dan
investasi untuk mendukung usaha non
ekstraktif (PANRAP dan RE) mengingat
biaya penyiapan dan implementasi yang
tinggi dan jangka waktu untuk
menghasilkan penerimaan dari usahanya
lama
· Koordinasi dengan kementerian terkait
agar subsidi usaha sawit dan usaha
lainnya yang membutuhkan ketersediaan
lahan yang luas dilakukan melalui upaya
intensiﬁkasi dengan mensyaratkan
pemenuhan aspek legalitas lahan.
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