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Kata Pengantar
Buku pendanaan dan distribusi pembayaran untuk REDD+ merupakan sintesis
hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi acuan para pihak yang berkepentingan
dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) terkait kegiatan tata guna
lahan, perubahan lahan dan kehutanan. Buku ini dimaksudkan sebagai masukan untuk
infrastruktur pendanaan dan pembiyaan dalam implementasi REDD+ termasuk
untuk bahan pembuatan peraturan perundangan tentang pembiayaan dan distribusi
pembayaran insentif REDD+.
Buku ini menjelaskan kebijakan yang sudah ada dan diperlukan untuk
implementasi REDD+ ditengah tantangan percepatan pembangunan ekonomi
Indonesia dan perkembangan negosiasi internasional. Lebih lanjut, buku ini
menyajikan beberapa alternatif mekanisme distribusi pembayaran insentif REDD+,
termasuk (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, (vi) skema kredit usaha tani.
Dalam Bab terakhir dipaparkan proporsi pembayaran insentif REDD+, berdasarkan
kepemilikan, philosopi common but differentiated dan respective capabilities dalam
pengurangan emisi/peningkatan stok karbon. Proporsi ini berdasarkan kebijakan
yang telah ada serta persepsi dan harapan stakeholder. Tantangan ke depan adalah
bagaimana mekanisme pembiayaan dan distribusi pembayaran insentif tersebut dapat
memberikan manfaat bagi negara untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan semua
lapisan masyarakat secara merata.
Akhirul kata, penghargaan dan terimakasih kami sampaikan kepada penulis
dan semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam
penyusunan buku ini, dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Semoga buku
ini memberikan manfaat bagi semua pihak.
Jakarta, November 2012

Dr. Ir. Iman Santoso, MSc
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Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, sosial,
dan budaya yang diperlukan untuk menunjang secara langsung dan tidak langsung
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini karena peran hutan dapat
dilihat sebagai penyangga sistem kehidupan secara lokal, nasional, regional, dan
global. Jasa keberadaan hutan sebagai penyangga ekosistem diperlukan oleh semua
lapisan masyarakat dalam suatu bumi atau planet, antara lain jasa pengatur tata air,
suplai oksigen, sumber genetik, cagar budaya, dan penyerapan karbon untuk mitigasi
iklim global. Sehingga memberikan konsekuensi bahwa pemanfaatan hutan oleh
suatu negara tidak lepas dari pengamatan dan perhatian masyarakat internasional,
karena langsung atau tidak langsung akan berdampak secara global.
Hutan berperan penting dalam menjaga kestabilan iklim global. Secara kimiawi,
vegetasi hutan akan menyerap gas karbon (CO2) melalui proses fotosintesis. Jika hutan
terganggu maka siklus CO2 dan O2 di atmosfer akan terganggu. Umumnya karbon
tersimpan dalam biomasa vegetasi, serasah, nekromasa (baik diatas permukaan dan
dalam tanah) dan bahan organik tanah di dalam ekosistem hutan. Tidak terkendalinya
jumlah gas CO2 di atmosfer, bersama-sama dengan gas CFCs, metana dan gas-gas
rumah kaca lainnya, berpotensi meningkatkan suhu atmosfir bumi atau pemanasan
global yang dapat menimbulkan pemanasan bumi dan perubahan iklim. Gas-gas
itulah yang dinamakan Gas Rumah Kaca (GRK). Semakin meningkatnya konsentrasi
GRK, maka semakin meningkat pula suhu atmosfer bumi.
Hutan tropika menyumbang emisi CO2 sebesar sekitar 20 persen dari emisi
global, seperti dilansir oleh Stern (2007). Dari total emisi gas rumah kaca 75 persennya
berasal dari negara berkembang termasuk Indonesia. Sedangkan 80 persen sumber emisi
global berasal dari pembakaran bahan bakar migas, dan disumbang oleh negara maju.
Karena itu, hutan adalah salah satu obat untuk mitigasi perubahan iklim setidaknya
melalui tiga tracks yaitu menyerap CO2 yang berasal dari emisi hutan, menyerap CO2
yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, mempertahankan simpanan karbon
padat, menghasilkan energi terbarukan menggantikan bahan bakar fosil. Karena itu,
tanpa peranan kehutanan dalam penurunan emisi gas rumah kaca, kenaikan suhu
atmosfer bumi sulit untuk dicegah.
Sejak tahun 1992 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de
Jenairo telah dikembangkan pembangunan kehutanan yang lebih memperhatikan
keseimbangan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan. KTT Bumi
ini juga menekankan pentingnya keseimbangan dan kebersamaan untuk mengatasi
berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan
pembangunan dan melestarikan lingkungan. Terdapat tiga konvensi PBB yang mengikat
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parapihak, yaitu UNCBD (United Nations Convention on Biological Diversity/Konvensi
Keanekaragaman Hayati), UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change/Konvensi Kerangka kerja Perubahan Iklim), dan UNCCD (United
Nations Convention to Combat Desertification/Konvensi tentang Penanggulangan
Degradasi Lahan).
Indonesia telah meratifikasi UNFCC pada tanggal 5 Juni 1992, dengan
mengeluarkan Undang-Undang No. 6/1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka
Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, dan Undang-Undang No.17/2004 tentang
Ratifikasi Protokol Kyoto dengan tiga mekanismenya Joint Implementation (JI),
International Emission Trading (IET) dan Clean Development Mechanism (CDM).
Indonesia sudah siap memfasilitasi CDM, dimana untuk sektor kehutanan diatur
dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2004, dengan kegiatan
kehutanan yang sudah disepakati adalah aforestasi dan reforestasi. Sampai saat
ini baru satu kegiatan A/R CDM kehutanan Indonesia yang sudah diusulkan.
Beberapa tantangan yang signifikan telah menghambat kemajuan A/R CDM yaitu
persyaratan teknis yang berat dan biaya transaksi yang tinggi untuk setiap tahapan
kegiatan mulai pembuatan Dokumen Rancangan Proyek (PDD), validasi, registrasi,
monitoring, verifikasi dan sertifikasi. Karena itu diusulkan persyaratan PDD dikurangi,
penyederhanaan metodologi, dan monitoring, serta entitas yang sama dapat melakukan
kegiatan validasi, verifikasi dan sertifikasi sekaligus. Diharapkan pada tahun 2012, ada
keputusan rejim baru paska Kyoto Protokol dengan persyaratan yang diserderhanakan.
Sebagai negara berkembang yang tidak termasuk dalam negara Anex I
UNFCCC, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan mandat konvensi dengan
mencegah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan menambah
kapasitas penyerapan GRK, agar tidak membahayakan kehidupan manusia dan mahluk
hidup lainnya di bumi. Berbagai studi menyebutkan semua negara perlu membangun
infrastruktur untuk beradaptasi (IPCC, 2006, Stern, 2007). Bukti perubahan iklim
dan dampaknya telah banyak dirasakan baik secara nyata maupun secara ilmiah.
Setelah diratifikasi oleh sekitar 175 negara, pada tanggal 21 Maret 1994, Konvensi
Perubahan Iklim akhirnya dinyatakan berkekuatan hukum dan bersifat mengikat para
pihak yang telah meratifikasi. Konsekuensinya, semua Negara termasuk Indonesia
berkewajiban mengkomunikasikan berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka
mengurangi dampak pemanasan global akibat terjadinya perubahan iklim global.
Termasuk menginventarisasi emisi GRK yang berasal dari berbagai sumber (source)
kehutanan dan non kehutanan (energi sumber daya dan mineral, transport, pertanian),
dan penyerapan serta penyimpanan (sink) CO2 oleh vegetasi tanaman dan hutan.
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Filosofi common but differentiated responsibilities atau prinsip sama tapi berbeda
tanggung jawab, memberikan semangat yang sama kepada semua negara untuk
menjaga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada platform Durban, yang
merupakan peta jalan untuk rezim paska Kyoto Protokol, filosofi itu ditambah dengan
prinsip respective capabilities yang berarti sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Upaya mitigasi emisi pada umumnya diarahkan kepada pengelolaan hutan yang
lestari (PHL - Sustainable Forest Management). Fungsi hutan dalam konteks perubahan
iklim yang dapat berfungsi sebagai source atau sumber emisi gas rumah kaca ketika
hutan terbakar, terdekomposisi atau membusuk. Dalam pengelolaan hutan dapat
terjadi deforestasi1 atau degradasi2 yang mengakibatkan menurunnya jumlah areal dan
kualitas hutan. Sedangkan fungsi hutan sebagai sink atau rosot karbon, dalam PHL
adalah kegiatan untuk mempertahankan/ meningkatkan jumlah dan kualitas hutan
berupa konservasi, rehabilitasi, atau penghijauan. Untuk itu hutan Indonesia jangan
hanya dilihat sebagai potensi sumber emisi tetapi juga sebagai penyerap karbon (carbon
sequestration) dan sumber penyimpan karbon (carbon stock). Bila hutan hanya dilihat
sebagai sumber emisi, dan insentif hanya diberikan terhadap upaya pengurangan emisi
saja akan menyalahi nilai-nilai dari system alam karena nilai hutan sebagai penyerap
dan penyimpan karbon belum dihargai (Rusli, 2011). Untuk itu nilai-nilai yang perlu
diberikan kepada hutan Indonesia harus komperehensif untuk keseluruhan nilai
yaitu nilai pengurangan emisi, nilai penyerap karbon dan nilai penyimpan karbon.
Nilai-nilai ini akan menjadi dasar ruang lingkup dalam upaya REDD+. Merujuk
Bali Action Plan COP 13 tahun 2007 artikel 1.b.iii., cakupan atau skope REDD+
dapat dilihat pada Gambar 1.

1

Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan
manusia (P.30/Menhut-II/2009, pasal 1)

2

Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh
kegiatan manusia (P.30/Menhut-II/2009, pasal 1)
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stok karbon

Degradasi
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Gambar 1. Ruang Lingkup REDD+ di Indonesia

Permasalahan dalam PHL yang terkait dengan mitigasi emisi dapat dibedakan
ke dalam kategori yaitu:
1.

Mengurangi sumber emisi (REDD) yaitu: penanganan kebakaran lahan/hutan,
pencegahan illegal logging, penyederhanaan perijinan kehutanan, perambahan
dan degradasi hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga
keanekaragaman hayati,

2.

Meningkatkan kapasitas hutan dalam penyerapan, penyimpanan karbon, dan
konservasi hutan (REDD+) melalui peningkatan produktivitas lahan dan tenaga
kerja, peningkatan investasi dan nilai riil karbon hutan, kejelasan kepemilikan
lahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya.
Konservasi karbon hutan pada semua fungsi hutan, berarti mempertahankan

cadangan karbon yang ada pada hutan dari kehilangan akibat deforestasi, perambahan,
degradasi dan menjaga keanekaragaman hayati. Sehingga REDD+ dalam PHL dapat
dilihat sebagai stimulus untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. PHL sudah
menjadi visi dan misi sejak dibentuknya Kementrian Kehutanan tahun 1983.
6

REDD+ sebagai Stimulus untuk Pembangunan Hutan Lestari

Infrastruktur yang penting untuk kesiapan dan implementasi REDD+ telah
diidentifikasi oleh Kementerian Kehutanan dalam studi yang dilakukan IFCA3 (MoF,
2008). Elemen-elemen ini mencakup desain strategi, tingkat referensi, sistem MRV,
pasar dan pilihan pembiayaan dan distribusi insentif (Gambar 2). Sementara Parker et.
al. (2008) dan Meridian Institute (2009) menyebutkan pentingnya tingkat referensi,
skala implementasi, opsi pendanaan dan tahapan untuk implementasi REDD+.
Reference
Emission Level

Strategi

Monitoring

Pasar /
Pendanaan

Distribusi Peran
dan Manfaat

Nasional Register dan Peraturan-Peraturan REDD+

Gambar 2. Prakondisi yang diperlukan untuk REDD+ (Diadopsi dari MoF, 2008)

Walaupun negosiasi yang sedang berlangsung belum mendefinisikan apa
prosedur dan modalitas untuk implementasi. Namun, elemen-elemen kunci yang
disebutkan di atas telah banyak dibahas (e.g. Parker, dkk (2008), Angelsen (2008),
IPCC (2007), Depkeu, (2008)). UNFCCC (2009) menyatakan bahwa untuk menjamin
hasil yang efektif, mekanisme REDD+ harus diimplementasikan dalam tahapan dan
memastikan adanya additionality atau penambahan dibandingkan dengan bisnis
seperti biasanya atau business as usual.
Pre-Persiapan
<2009

Kesiapan
2009-12

Implementasi
Phase-1
2011-12

Implementasi
Phase-2
2012-14

Implementasi
Phase-3
2014-Onward

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan di Indonesia

Konsep additionality atau penambahan dibandingkan dari bisnis seperti biasa
merupakan prasyarat untuk mendapatkan dan menentukan besarnya insentif bagi
pelaku REDD+ (Gambar 4). Karena itu kemudian diperlukan pengaturan distribusi
peran dan manfaat.
Mekanisme distribusi peran dan manfaat ini penting untuk menjamin output
pengurangan emisi, peningkatan stok karbon, dan penyerapan secara terukur dan
3

IFCA dibentuk pada bulan Juli 2007 untuk mengkaji bagaimana menyiapkan skema REDD di Indonesia. IFCA merupakan
forum/payung untuk komunikasi/koordinasi /konsultasi para pemangku kepentingan perubahan iklim dan kehutanan di
Indonesia, IFCA dikoordinasikan oleh Kementrian Kehutanan, terdiri dari unsur pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil,
akademisi, dan para ahli internasional dan nasional.
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lestari. Dalam MoF (2008) prinsip mekanisme distribusi peran dan manfaat tepat
sasaran (efektif), tepat waktu (efisien), adil (equity), dan transparan. Tepat sasaran
artinya insentif4 diberikan kepada pihak yang tetap dengan jumlah yang tepat. Tepat
waktu artinya insentif diberikan dalam kurun waktu yang sudah disepakati, equity
artinya proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dibebankan dan
dihasilkan, sedangkan transparan artinya insentif disalurkan secara terbuka terhadap
semua pihak yang berperan dalam REDD+.

Gambar 4. Konsep penambahan REDD+ dari bisnis seperti biasa (BAU)

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya hutan perlu memanfaatkan
peluang untuk turut serta dalam mekanisme pendanaan penurunan emisi CO2 di
tingkat internasional. Pada dasarnya berbagai sumber pendanaan tersebut merupakan
salah satu alat untuk mempercepat pembiayaan untuk tercapainya hutan lestari dan
masyarakat sejahtera di Indonesia.
Keberhasilan REDD+ akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam pembiayaan
atas peran dan manfaat REDD+ serta distribusi pembayarannya kepada para pihak
terkait secara adil dan proporsional berdasarkan pada peran dan tanggung jawab para
pihak yang terukur, berkeadilan, transparan, dan sederhana. Identifikasi stakeholder
dan perannya, bagaimana, kapan, dan dimana peran itu dilakukan untuk menentukan
4

8

Berdasarkan P. 30/Menhut-II/2009, insentif merupakan manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial
dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas.
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berhak tidaknya menerima manfaat REDD+. Sehingga dapat diketahui peran masingmasing dalam produksi output penurunan emisi atau peningkatan karbon stok.
Berkaitan dengan itu, perlu ada pembedaan perlakuan atas stakeholder yang terlibat
melalui pembobotan urutan: siapa stakeholder yang paling berperan dalam penurunan
emisi atau peningkatan karbon stok yang dihasilkan. Tata hubungan kerja antar
stakeholder diperlukan sebagai prasyarat pemenuhan output yang Monitoring Reporting
dan Verifying (MRV) agar insentif sampai kepada yang berhak dan menurunkan
peluang terjadinya kebocoran insentif dalam distribusi pembayarannya.
Berbagai sumber pendanaan untuk pemberian insentif REDD+ yang potensial
dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, misalnya melalui pendanaan antar pemerintah,
dana investasi, carbon offset, dan voluntary. Pendanaan secara lebih lanjut dapat dibagi
atas dana publik (bilateral/multilateral, hibah/pinjaman, domestik), dana swasta
(nasional/internasional), dan dana dari pasar karbon. Penting untuk diperhatikan
adalah mekanisme pembiayaannya harus dapat diimplementasikan di seluruh fungsi
hutan dan tipe kepemilikan hutan yang ada. Pertimbangan yang harus diambil untuk
memilih mekanisme pendanaan yang tepat adalah mekanisme yang memungkinkan
untuk diimplementasikan, optimal untuk pembangunan, dan diterima oleh parapihak.
Tantangan ke depan adalah bagaimana skema pembiayaan bisa memberikan manfaat
bagi negara untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan dan semua lapisan masyarakat
Kebijakan yang sudah ada di Kementerian Kehutanan terkait dengan persiapan
implementasi REDD+ yaitu: (1) Permenhut Nomor P.68/ Menhut-II/2008 tentang
Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi
dan Degradasi Hutan, (2) Permenhut No. P.30/ Menhut-II/2009 tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), (3) Permenhut
No. 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan dan/atau
Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung, (4) Permenhut
No.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan. Sedangkan
kebijakan yang mengatur distribusi peran para pihak dan manfaat REDD+ perlu
adanya peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian kebijakan yang sudah ada
perlu disempurnakan dan harmonisasi kebijakan antara berbagai lembaga/kementrian
terkait perlu dilakukan untuk implementasi kegiatan REDD+. Buku ini dimaksudkan
sebagai bahan masukan dalam pembuatan peraturan perundangan atau kebijakan
untuk para pengambil keputusan khususnya dalam menentukan distribusi pembayaran
berdasarkan peran dalam menghasilkan output REDD+ serta besar pembiayaan
untuk kegiatan REDD+.
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Bab 2 buku ini mengkaji kebijakan yang sudah ada dan diperlukan untuk
implementasi REDD+, termasuk perkembangan negosiasi internasional dan kebijakan
yang diperlukan untuk internalisasi ke dalam ruang lingkup nasional. Bab 3 akan
melakukan evaluasi terhadap beberapa alternatif mekanisme distribusi insentif
REDD+, termasuk (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,
(vi) skema kredit usaha tani rakyat (materi skema dari kementrian pertanian). Di
samping itu, pada bab ini dilakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dari
setiap mekanisme tersebut. Bab 4 mengkaji proporsi insentif REDD+ berdasarkan
kepemilikan, filosofi common but differentiated dan respective capabilities, dan kontribusi
dalam pengurangan emisi/peningkatan stok karbon. Proporsi berdasarkan kebijakan
yang telah ada juga akan dilakukan, termasuk persepsi dan harapan stakeholder, value
chain dan perbandingan harga karbon di berbagai tempat, serta diakhiri dengan analisis
besaran insentif yang layak.
Data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil riset di Pusat Penelitian
Perubahan Iklim dan Kebijakan sejak tahun 2008 sampai tahun 2011. Data dan
informasi tambahan dikumpulkan melalui konsultasi dengan para pakar, konsultasi
publik, review literature, dan observasi lapangan dari berbagai skema pembayaran
yang sudah ada di lapangan dan konsultasi dengan para pakar.
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2.1 Pendahuluan
Terdapat dua undang-undang yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan
sumber daya hutan di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut adalah Undangundang No. 41/1999 tentang Kehutanan (merupakan penyempurnaan UndangUndang Pokok Kehutanan no 5 Tahun 1967) dan Undang-undang No. 5/1990
tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati. Dua peraturan ini mencerminkan
filosofi pengelolaan hutan di Indonesia yang mengakomodasi berbagai keperluan untuk
memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan juga untuk mengkonservasi
sumber daya hutan untuk menjamin perolehan manfaat optimal dalam sebuah sistem
yang lestari.
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 persen dari luas permukaan daratan dan merupakan
sumber daya nasional yang telah menjadi urusan Departemen Kehutanan. Sedangkan
pengelolaan pertanian dan pemukiman diurus oleh lembaga lain termasuk didalamnya
Kementrian Pertanian. Sejak dikeluarkannya 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. Berdasarkan
Undang-undang No. 41/1999, hak-hak masyarakat adat telah diakui oleh negara.
Perubahan kondisi kependudukan dan peningkatan populasi penduduk pulaupulau terluar, desentralisasi pemerintahan dan kepentingan untuk percepatan perluasan
pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) (Kemenko Ekonomi, 2011)
merupakan pertimbangan 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.
Di dalam MP3EI yang bertujuan untuk melaksanakan 2005-2025 Rencana
Jangka Panjang Pembangunan Nasional, seperti dinyatakan dalam UU No.17
Tahun 2007, diharapkan per kapita pendapatan sebesar USD 14.250-15.500
dengan total PDB sebesar USD 4,0-4,5Triliun. Untuk mencapai tujuan di atas,
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pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 6,4-7,5 persen untuk periode
2011-2014. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan juga bertepatan dengan
penurunan tingkat inflasi dari 6,5 persen pada 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada
2025. Rencana pertumbuhan GDP 2010-2045 terlihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rencana pertumbuhan GDP Indonesia 2010-2045 (Kemenko Ekonomi, 2011)

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. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6. MP3EI merupakan
bagian integral dari perencanaan pembangunan sistem nasional. 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. 61/2011, yaitu penurunan emisi 26 persen
pada tahun 2020 tanpa ada bantuan asing, dan 41 dengan bantuan asing. Secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 1. Kebijakan penurunan emisi kehutanan dtengah MP3EI
merupakan tantangan untuk pelaksanaannya.
Tabel 1. RAN Penurunan GRK (Inpres 61/2011)
Sektor

Pengurangan Emisi (Gton CO2e)
26 %

41 %

Kehutanan dan Lahan gambut

0.672

1.039

Pertanian

0.008

0.011
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Sektor

Pengurangan Emisi (Gton CO2e)
26 %

41 %

Energi dan Transportasi

0.036

0.056

Industri

0.001

0.005

Limbah

0.048

0.078

Total

0.767

1.189

Kebijakan lain yang perlu diperhatikan adalah Inpres No 10/2011 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 Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilakukan
dari REDD+. Karena pertimbangan ekonomi, social, dan budaya tersebut, pemohon
yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, dan pembangunan
nasional yang bersifat vital seperti geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan,
lahan untuk padi dan tebu, 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.
Inpres ini menyebutkan 10 lembaga yang diserahi tugas, fungsi dan kewenangan
secara langsung sebagaimana terlihat pada Lampiran 1. Dari Lampiran terlihat bahwa
peran Kementrian Kehutanan untuk melaksanakan Inpress ini adalah yang terbesar,
mulai dari menyediakan basis lokasi perijinan dengan updated peta setiap 6 bulan,
penyempurnaan peraturan tata kelola, dan peningkatan efektifitas pengelolaan dan
penundaan penerbitan izin baru. Peran dan tindak lanjut ini perlu disikapi secara
konsisten dan dikoordinasikan dengan lembaga terkait REDD+ lainnya.
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Gambar 6. RAN GRK dalam Konteks MP3EI (Kemenko Ekonomi, 2011)

Kawasan hutan dengan kategori hutan produksi yang dapat dikonversi
memerlukan keputusan dan ketentuan Menteri Kehutanan untuk pelepasan status
lahan hutan berdasarkan permintaan dari pengusul. Apabila suatu lahan yang
telah dilepas fungsinya menjadi penggunaan lahan lainnya, sebagian besar menjadi
urusan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dan tertuang dalam proses pembuatan
perencanaan tata ruang, untuk itu setiap lahan diberikan alokasi waktu tiap 5 tahun dan
tertuang dalam rencana strategi jangka panjang 25 tahun untuk memberikan kontribusi
terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Kawasan hutan negara – sebagai subyek
potensial pengelolaan sumber daya karbon, berada di bawah kendali Kementerian
Kehutanan, tetapi karena lahan yang berhutan juga berada di luar kawasan hutan,
dan berada dibawah koordinasi Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah Kabupaten, DPRD dan juga Kementrian Kehutanan. Oleh
karena itu, keputusan-keputusan terkait kegiatan REDD+ melibatkan bukan hanya
pemerintahan di tingkat nasional tapi juga di tingkat sub nasional atau lokal.

2.2 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
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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 karbon stok hutan, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok
karbon stok; dan (3) persetujuan bagaimana penurunan emisi dari kegiatan REDD
harus diukur dimana REL/RL sub-nasional secara agregat dapat dipergunakan dalam
pembuatan pengukuran dan pelaporan 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, negaranegara 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 phase I dan II melalui fast start finance sampai dengan
2012, sementara pendanaan untuk full implementation of result – based actions (new,
additional, predictable) berasal dari berbagai sumber publik dan swasta, bilateral dan
multilateral, termasuk sumber-sumber alternatif. Tindak lanjut yang perlu dilakukan
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oleh negara pihak sampai COP 18 antara lain para pihak menyiapkan pendekatanpendekatan dan mekanisme pendanaan serta aspek yang terkait arsitektur e.g. green
carbon fund; dan program kerja.
Opsi-opsi atau mekanisme pendanaan diharapkan akan mempertimbangkan
(1) kebutuhan pendanaan untuk menjawab driver of deforestasi; (2) peranan sektor
swasta untuk berperan dalam pengurangan emisi berdasarkan hasil; dan (3) berbagai
kondisi nasional dan kapasitas negara berkembang, maka mekanisme pendanaan yang
diusulkan adalah kombinasi dari mekanisme pasar dan non pasar untuk implementasi
REDD+ dan berdasarkan hasil.

2.3 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. Beberapa peraturan
perundangan yang menjadi kerangka kebijakan dalam pencapaian pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan seperti tersaji pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Peraturan perundangan yang menjadi kerangka kebijakan dalam pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi
Peraturan

Tentang

Keterangan

Undang-undang
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1

No 41/1999

Kehutanan

Kehutanan memperkenalkan lebih luas
konsep sumber daya hutan daripada
sebelumnya.

2

No 5/1994

Pengesahan Uniited
Nations Convention
on Biological Diversity
(Konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa mengenai
Keanekaragaman hayati)

Undang-undang ini mengesahkan
konvensi perserikatan bangsa-bangsa
menegenai keanekaragaman hayati
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Peraturan

Tentang

Keterangan

3

No 17/2003

Keuangan Negara

Memuat ketentuan umum tentang
keuangan Negara, kekuasaan atas
pengelolaan keuangan Negara,
penyusunan dan penetapan APBN,
penusunan dan penetapan APBD,
hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan bank sentral, pemerintah
daerah, serta pemerintah/ lembaga
asing, hubungan keuangan antara
pemerintah dan perusahaan Negara,
perusahaan daerah, perusahaan swasta,
serta badan pengelola dana masyarakat,
pelaksanaan APBN dan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
dan APBD, ketentuan pidana, dan sanksi
administratif, dang anti rugi

4

No 26/2007

Penataan Ruang

Memuat ketentuan umum tentang
penataan ruang, asas dan tujuan,
klasifikasi penataan ruang, tugas dan
weewenang,

5

No 25/2004

Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Antara lain memuat tentang ruang
lingkup perencanaan pembangunan
nasional, tahapan perencanaan
pembangunan nasional, penyusunan
dan penetapan rencana, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana, data
dan informasi serta kelembagaan

6

No 18/2004

Perkebunan

Antara lain memuat arahan mengnai
perencanaan perkebunan, penggunaan
tanah untuk usaha perkebunan,
pemberdayaan dan pengolahan
usaha perkebunan, pengelolaan dan
pemasaran hasil perkebunan, penelitian
dan pengembangan perkebunan,
pengembangan SDM perkebunan,
pembiayaan usaha perkebunan serta
pembinaan dan pengawasan usaha
perkebunan.

7

No 31/2009

Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika
(BMKG)

An t ara lain memuat men gen ai
pembinaan, penyelenggaraan,
pengamatan, pengelolaan data,
pelayanan, perubahan iklim, penelitian
rekayasa dan pengembangan.

8

No 32/ 2009

Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Antara lain memuat perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian,
pemeliharaan, pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun serta limbah,
serta tugas dan wewenang pemerintah
dan pemerintah daerah
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Peraturan
9

No 41/2009

Tentang
Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Keterangan
Antara lain memuat perencanaan,
pengembangan, penelitian, pemanfaatan,
pengendalian, pengawasan, sitem
informasi, perlindungan dan
pemberdayaan petani serta peran serta
masyarakat

Peraturan Pemerintah
10

No 35/2002

Dana Reboisasi

Antara lain memuat mengenai tata cara
pengenaan DR, tata cara pembayaran,
pengelolaan dana DR, penggunaan,
pengawasan dan pengendalian serta
sanksi

11

No 58/2007

Perubahan atas PP No
35/2002 tentang Dana
Reboisasi

Memuat perubahan pada pasal 7 ayat
(5) mengenai mata uang yang digunakan
dalam penyetoran dana DR.

12

No 6 / 2007

Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan

Antara lain memuat mengenai KPH,
tata hutan dna penyusunan rencana
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,
hutan hak, industry primer hasil hutan,
peredaran dan pemasaran hasil hutan,
pembinaan dan pengendalian serta
sanksi

13

No 45/2004

Perlindungan Hutan

Antara lain memuat mengenai tujuan
dan prinsip-prinsip perlindungan,
pelaksanaan perlindungan hutan,
perlindungan hutan dari kebakaran, polisi
kehutanan penyidik PNS kehutanan
dan satuan pengamanan kehutanan,
serta pembinaan, pengendalian dan
pengawasan kebijakan

14

No 60/2009

Perubahan atas PP Nomor
45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan

Antara lain memuat perubahan pada
pasal 12 ayat (2) huruf a dan d dihapus,
pasal 14 ayat (2) huruf b dihapus, pasal
42 dan 43 dihapus

15

No 6/2007 dan revisi
PP nya 3/2008

Perubahan atas PP No. 6
tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan
Hutan

Peraturan ini memuat beberapa
perubahan pada peraturan sebelumnya.
Secara umum memuat kerangka untuk
perijinan pemanfaatan kawasan hutan
untuk berbagai jasa lingkungan serta hasil
hutan kayu

16

No 24/2010

Penggunaan Kawasan
Hutan

Antara lain memuat tata cara izin
penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi, hapusnya
persetujuan prinsip atau izin, serta sanksi

20
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Peraturan

Tentang

Keterangan

17

No 26/2008

Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional

Antara lain memuat tujuan, kebijakan,
dan strategi penataan ruang wilayah
nasional, rencana struktur ruang
wilayah nasional, rencana pola ruang
wilayah nasional, penetapan kawasan
strategi nasional, arahan pemanfaatan
ruang wilayah nasional, dan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah nasional.

18

No 15/2010

Penyelenggaraan Penataan
Ruang

Antara lain memuat tujuan pengaturan
penataan ruang, pembinaan penataan
ruang, perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian dan pengawasan penataan
ruang.

19

No 10/2010

Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan

Antara lain memuat perubahan
peruntukan kawasan hutan, perubahan
fungsi kawasan hutan, perubahan
peruntukan kawasan hutan yang
berdampakk penting dan cakupan yang
luas serta bernilai strategis.

20

No. 46 tahun 2008

Dewan Nasional
Perubahan Iklim

Pe r p r e s i n i b e r k a i t a n d e n g a n
p e m b e n t u k a n D e wa n N a s i o n a l
Perubahan Iklim

21

No 5 tahun 2010

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional 2010-2014

Memuat mengenai sistem perencanaan
pembangunan nasional

22

No. 32 tahun 2011

Masterplan Percepatan
dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011- 2025

Memuat arahan strategis dalam
percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi Indonesia untuk periode 15
tahun.
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No 61 tahun 2011

Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca

RAN-GRK dalam Perpres ini meliputi
bidang pertanian, kehutanan dan
lahan gambut, energi dan transportasi,
industri, pengolahan limbah serta
kegiatan pendukung lain. RAN-GRK
merupakan pedoman bagi kementerian/
lembaga, pemerintah daerah, masyarakat
dan pelaku usaha dalam melakukan
perencanaan dan pelaksanaan penurunan
emisi GRK.
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No 71 tahun 2011

penyelenggaraan
inventarisasi gas rumah
kaca nasional

Perpres ini antara lain memuat proses
dan tata cara perhitungan inventarisasi
GRK

Peraturan Presiden
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Peraturan
25

No 81 tahun 2011

Tentang
Dana perwalian

Keterangan
Peraturan presiden ini merupakan
turunan dari PP No 10 tahun 2011.
Dana perwalian dilakukan oleh lembaga
wali amanat yang dibentuk oleh
menteri/pimpinan lembaga setelah
mendapat pertimbangan dari menteri
perencanaan dan menteri keuangan,
dimana kegiatan yang akan dibiayai
melalui dana perwalian diusulkan oleh
kementerian/lembaga, organisasi non
pemerintah, dan/atau lembaga swasta
kepada majelis wali amanat. Sedangkan
untuk penyaluran dana perwalian kepada
kementerian/lembaga, pemerintah
daerah dan organisasi non pemerintah
dilaksanakan dengan mekanisme APBN

Keputusan Presiden
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No 32 Tahun 1990

Pengelolaan Kawasan
Lindung

Antara lain memuat mengenai penetapan
kawasan lindung serta pokok-pokok
kebijaksanaan kawasan lindung
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No 19 tahun 2010

satgas persiapan
pembentukan
kelembagaan REDD+

Memuat mengenai tugas Satgas dalam
melaksanakan kegiatan persiapan untuk
implementasi LoI dengan pemerintah
Norwegia, yaitu : (1) memastikan
penyusunan strategi nasional REDD+
dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); (2)
mempersiapkan pendirian lembaga
REDD+; (3) menyiapkan instrumen
dan mekanisme pendanaan; (4)
mempersiapkan pembentukan lembaga
MRV REDD+ yang independen dan
terpercaya; (5) menyusun kriteria
pemilihan provinsi percontohan dan
memastikan persiapan provinsi terpilih;
(6) melaksanakan kegiatan lain yang
terkait dengan persiapan implementasi
LoI dengan pemerintah Norwegia
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No 25/2011

satgas persiapan
kelembagaan REDD+

Memuat pembentukan kembali satu
wadah koordinasi yang mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan yang
diperlukan dalam rangka mempersiapkan
kelembagaan REDD+.

Instruksi Presiden
29
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No 4 / 2005

Pemberantasan
Penebangan Kayu secara
Ilegal di Kawasan Hutan
dan peredarannya di
seluruh wilayah Republik
Indonesia

Kebijakan untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Antara lain memuat instruksi untuk
percepatan pemberantasan penebangan
kayu secara illegal dan peredarannya
kepada lembaga-lembaga yang terkait

Peraturan

Tentang

Keterangan
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No 2 / 2007

Percepatan Rehabilitasi
dan Revitalisasi Kawasan
Pengembangan Lahan
Gambut di Kalimantan
Tengah

Memuat instruksi dan langkah-langkah
untuk percepatan rehabilitasi dan
revitalisasi kawasan pengembangan
lahan gambut di Kalimantan Tengah
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10/2011

penundaan pemberian ijin
baru dan penyempurnaan
tata kelola hutan alam
primer dan gambut

Dalam Inpres ini terdapat beberapa
langkah kebijakan yang harus diambil
oleh bebagai kementerian, lembaga dan
kepala daerah terkait yaitu Kementerian
Kehutanan, Kementerian Lingkungan
Hidup, Kementerian dalam Negeri ,
Badan Pertanahan Nasional, Badan
Koordinasi Penatan Ruang Nasional,
koordinasi survey dan pemeraan
nacional, para Gubernur dan para Bupati

Keputusan Menteri
32

No 159/2004

Restorasi Ekosistem di
Kawasan Hutan Produksi

Merupakan peraturan yang berisi
mengenai restorasi ekosistem di kawasan
hutan produksi yang meliputi tujuan
restorasi ekosistem, restorasi ekosistem
pada hutan produksi, dan pelaksanaan
kegiatan restorasi ekosistem
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No 14/2001

Arahan Kebijakan
Nasional Sumber Daya
Air

Merupakan keputusan Menko
Perekonomian yang memuat mengenai
pedoman untuk pemerintah pusat
dan daerah dalam penyelenggaraan
pengelolaan di bidang sumberdaya air

Peraturan Menteri
34

No 14/2004

Aforestasi dan Reforestasi
(AR) CDM

Tata cara pelaksanaan AR CDM
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P. 68/MenhutII/2008

Penyelenggaraan
Demonstration Activities
Pengurangan Emisi
Karbon Dari Deforestasi
dan Degradasi Hutan
(REDD)

Antara lain memuat mengenai lokasi
dan pelaksana DA, serta tata cara
permohonan dan persetujuan
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P. 30/MenhutII/2009

Tata Cara Pengurangan
Emisi dari Deforestasi
dan Degradasi Hutan
(REDD).

Permenhut ini mengatur tata cara
p e l a k s a n a a n R E D D, t e r m a s u k
persyaratan yang harus dipenuhi,
verifikasi dan sertifikasi,serta hak dan
kewajiban pelaku REDD

37

P.36/MenhutII/2009

Tata Cara Perizinan Usaha
Pemanfaatan Penyerapan
dan/atau Penyimpanan
Karbon Pada Hutan
Produksi dan Hutan
Lindung.

Permenhut ini mengatur izin usaha REDD
melalui penyerapan dan penyimpanan
karbon, perimbangan keungan, tata cara
pengenaan, pemungutan, penyetoran
dan penggunaan penerimaan Negara
dari REDD

Pendanaan dan Distribusi Pembayaran untuk REDD+
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Peraturan

Tentang

Keterangan

38

P.38/MenhutII/2009

Standar dan Pedoman
Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan
Produksi dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin atau pada
Hutan Hak

Antara lain memuat ketentuan penilaian
dan verifikasi, pemantau independen
dan keberatan, serta penguatan kapasitas
LP&VI
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P. 10/MenhutII/2011

Enam Kebijakan Prioritas
Bidang Kehutanan Dalam
Program Pembangunan
Nasional Kabinet
Indonesia Bersatu II

Memuat enam kebijakan prioritas
bidang kehutanan sebagai pedoman
seluruh aparat instansi kehutanan. Enam
kebijakan tersebut addalah pemantapan
kawasan, rehabilitasi dan peningkatan
daya dukung DA S, pengamanan
hutan dan pengendalian kebakaran,
konservasi keanekaragaman hayati,
revitalisasi pemanfaatan hutan dan
industry kehutanan serta pemberdayaan
masyarakat di sekitar hutan
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P. 49/MenhutII/2011

Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional (RKTN)
Tahun 2011 - 2030

Permenhut ini memuat 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.
Arahan makro pemanfaatan kawasan
hutan secara umum adalah: (1) kawasan
untuk konservasi; (2) kawasan untuk
perlindungan hutan alam dan lahan
gambut; (3) Kawasan untuk rehabilitasi;
(4) Kawasan untuk pengusahaan
hutan skala besar; (5) Kawasan untuk
pengusahaan hutan skala kecil; (6)
Kawasan untuk non kehutanan.

41

P.20/MenhutII/2012

Penyelenggaraan Karbon
Hutan

Penyelenggaraan Demontration Activity
dan Implementasi penyelenggaraan
karbon hutan

Disamping beberapa peraturan di atas, terdapat beberapa peraturan lain
yang mendukung pengurangan emisi yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan
diantaranya seperti yang tersaji pada Tabel 3.
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Tabel 3. Peraturan yang mendukung pengurangan emisi dari kebakaran hutan dan lahan
Peraturan

Tentang

Keterangan

Pengendalian Kerusakan
dan atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang
Berkaitan dengan Kebakaran
Hutan dan atau Lahan

Peraturan ini antara lain memuat mengenai
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
atau lahan, baku mutu pencemaran lingkungan
hidup, tata laksana pengendalian, wewenang
pengendalian kerusakan san atau pencemran
lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan atau lahan, pengawasan,
pelaporan, peningkatan kesaddaran masyarakat,
keterbukaan informasi dan peran masyarakat
dan pembiayaan

Peraturan Pemerintah
1

No 4/2001

Peraturan Menteri
2

No 14/Per- Pedoman Pemanfaatan Merupakan Peraturan menteri pertanian yang
m e n t a n / Lahan Gambut untuk memuat mengenai pedoman pemanfaatan
lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit
PL.110/2009 Budidaya Kelapa Sawit
sebagai dasar hukum pemda dalam pelayanan
pemberian perizinan usaha perkebunan

Keputusan Menteri
3

No 260/KepII/1995

Pedoman Pencegahan dan Keputusan menteri kehutanan
Pengendalian Kebakaran
Hutan

Keputusan Dirjen
4

No
2 4 3 / Petunjuk teknis pencegahan
K p t s / dan pengendalian kebakaran
DJ.VI/1995
pada areal pengusahaan
hutan dan penggunaan
lahan lainnya

Keputusan Dirjen PHKA

5

No. 38/95

Keputusan Ditjenbun

Penyiapan lahan tanpa bakar
untuk pembuatan tanaman

Untuk 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+.
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2.4 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.

5.

Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.

6.

Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan

Dari keenam kebijakan prioritas bidang kehutanan tersebut dapat dilihat bahwa
kebijakan-kebijakan 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.
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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
perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan
negara bukan 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 (Tabel 4) melalui penjabaran kebijakan
prioritas bidang kehutanan menjadi program dan kegiatan-kegiatan. Dari langkahlangkah strategis tersebut dapat diidentifikasi kebijakan, program dan kegiatan
yang berkonstribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bentuk
kontribusinya.
Tabel 4. Langkah-langkah strategis pencapaian visi dan misi Kemenhut dan kontribusinya
terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

No.
1.

Kebijakan
Pemantapan
kawasan
hutan

Program
Program
Perencanaan
Makro Bidang
Kehutanan dan
Pemantapan
Kawasan Hutan

Kegiatan
• Penyusunan Rencana
Makro Kawasan
• Pembangunan KPH
• Pengukuhan kawasan
hutan
• Inventarisasi dan
pemantauan sumberdaya
hutan

Kontribusi terhadap
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
• Prasyarat/kondisi
pemungkin

• Pengendalian
penggunaan
kawasan hutan untuk
pembangunan di luar
kegiatan kehutanan
Penyiapan pemantapan
kawasan hutan
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No.

Kebijakan

Program

Kegiatan

Kontribusi terhadap
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim

2.

Rehabilitasi
hutan dan
peningkatan
daya dukung
DAS

Program
Peningkatan
Fungsi dan Daya
Dukung Daerah
Aliran Sungai
(DAS) Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

• Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan
• Pembinaan
Penyelenggaraan
Pengelolaan DAS
• Pengembangan
Perhutanan Sosial
• Penyelenggaraan
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan dan Reklamasi
Hutan
• Perencanaan,
penyelenggaraan
RHL, pengembangan
kelembagaan dan
evaluasi DAS
• Perencanaan,
pengembangan
kelembagaan dan
evaluasi hutan mangrove
• Penyelenggaraan
perbenihan tanaman
hutan
• Pengembangan
persuteraan alam

• Peningkatan serapan
karbon
• Pengurangan emisi
• Konservasi cadangan
karbon

3.

Pengamanan
hutan dan
pengendalian
kebakaran
hutan

Program
Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Perlindungan
Hutan

• Penyidikan dan
Pengamanan Hutan
• Pengendalian Kebakaran
Hutan
• Pengembangan dan
pengelolaan TN
• Pengembangan
pengelolaan KSDA

• Pengurangan emisi
• Konservasi cadangan
karbon

4.

Konservasi
keanekaragaman hayati

Program
Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Perlindungan
Hutan

• Pengembangan Kawasan
Konservasi Kawasan,
Ekosistem Esensial
dan Pembinan Hutan
Lindung
• Pengembangan
Konservasi Spesies dan
Genetik
• Pengembangan
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan
• Pengembangan dan
pengelolaan TN
• Pengembangan
pengelolaan KSDA

• Pengurangan emisi
• Peningkatan serapan
karbon
• Konservasi cadangan
karbon
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No.

Kebijakan

Program

5.

Revitalisasi
pemanfaatan
hutan dan
industri kehutanan

Program
Peningkatan Usaha
Kehutanan

• Perencanaan
Pemanfaatan dan
Peningkatan Usaha
Kawasan Hutan
• Peningkatan Usaha
Hutan Alam
• Peningkatan Usaha
Hutan Tanaman
• Peningkatan Tertib
Peradaran Hasil Hutan
dan Iuran Kehutanan
• Peningkatan Usaha
Industri Primer
Kehutanan

6.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar
hutan

Program
Peningkatan
Fungsi dan Daya
Dukung Daerah
Aliran Sungai
(DAS) Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

• Pengembangan
Perhutanan Sosial

Program
Peningkatan Usaha
Kehutanan

• Peningkatan Usaha
Hutan Tanaman
• Peningkatan Usaha
Hutan Alam

Program
Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Perlindungan
Hutan

Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian
Kehutanan
Program
Penyuluhan dan
Pengembangan
SDM Kehutanan

Kegiatan

• Pengembangan
pengelolaan KSDA
• Pengembangan Kawasan
Konservasi Kawasan,
Ekosistem Esensial
dan Pembinan Hutan
Lindung
• Pengembangan dan
pengelolaan TN

Kontribusi terhadap
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
• Pengurangan emisi
• Peningkatan serapan
karbon

• Pengurangan emisi
• Peningkatan serapan
karbon
• Konservasi cadangan
karbon

• Pengelolaan Keuangan,
Penyaluran dan
Pengembalian Dana
Bergulir Pembiayaan
Pembangunan
Kehutanan

• Pelayanan penyuluhan
kehutanan
• Pengembangan
penyuluhan kehutanan

Sumber: Renstra Kemenhut 2010-2014, diolah.
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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 20102014, 2010):
1.

Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut. Indikator dimaksud
diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung melalui penyelenggaraan
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 kegiatankegiatan, 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 sumberdaya 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
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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 upayaupaya konservasi sumberdaya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dalam pengelolaan resiko
bencana guna mengantisipasi perubahan iklim, maka issue perubahan iklim telah
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. Arahan makro pemanfaatan kawasan hutan
secara umum seperti tersaji pada Tabel 5 berikut:
Tabel 5. Arahan makro pemanfaatan kawasan hutan
No

Arahan

Pemanfaatan

1

Kawasan untuk konservasi

Diarahkan untuk konservasi sumberdaya hutan, dimana
dalam pengelolaannnya tetap memepertimbangkan aspek
ekonomi, sosial, lingkungan serta mempertimbangkan aspek
pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan

2

Kawasan untuk
perlindungan hutan alam
dan lahan gambut

Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan
gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan ke depan
dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan
utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat
diarahkan melalui pemanfaatan kawasan ini

3

Kawasan untuk rehabilitasi

Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya
berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas
pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai
dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan
pemanfaatannya

4

Kawasan untuk
pengusahaan hutan skala
besar

Diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi)
dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE

5

Kawasan untuk
pengusahaan hutan skala
besar

Diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat)
dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD).

Pendanaan dan Distribusi Pembayaran untuk REDD+

31

No
6

Arahan
Kawasan untuk non
kehutanan

Pemanfaatan
Kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk
memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya
tetap melalui prosedur perundangan yang berlaku

Sumber: P.49/Menhut-II/2011

Arahan makro pemanfaatan hutan berdasarkan RKTN tersebut akan menjadi
acuan dalam rencana pembangunan termasuk kebijakan mengenai perubahan iklim,
karena pada akhirnya keberhasilan pengurangan emisi atau REDD+ secara keseluruhan
akan sangat tergantung pada rencana tata ruang ke depan setidaknya untuk kehutanan.
Untuk itu sebagai tindak lanjut ke depan adalah pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang kehutanan yang efektif dan efisien sesuai langkah-langkah strategis Kementerian
Kehutanan yang pada akhirnya akan menuju pada tujuan tercapainya hutan lestari dan
masyarakat yang sejahtera berkeadilan dengan indikator kuncinya melalui pengurangan
deforestasi dan degradasi hutan.
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Kebijakan untuk Mitigasi Perubahan Iklim

3
Mekanisme Distribusi
Pembayaran
Nunung Parlinah, Indartik dan Deden Djaenudin, Mega Lugina
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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.
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.

3.1 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 dilaksa
nakan secara legal, saat ini mendatangkan manfaat bagi pemerintah baik di tingkat
pusat maupun 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. Apa yang dimaksud dengan mekanisme fiskal pusat-daerah
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
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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+.

3.2 Trust Fund
Trust fund adalah sejumlah asset 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:
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 penerimaan/
pendapatan dari pengembalian pinjaman ataupun penjualan jasa/produk

3.

Sinking fund (dana menurun) yaitu dana yang diserahkan untuk dikelola bagi
pengelolaan program dan diamanatkan untuk digunakan sesuai dengan anggaran
yang disepakati.
Beberapa model trust fund di Indonesia adalah:

1.
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Single donor trust fund, contohnya: Indonesia Biodiversity Foundation Project,
Trofical Forest Conservation Act
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2.

Sector specific trust fund, contohnya: Multi stakeholder forestry programme
(MFP), Water and sanitation Programme (WASAP)

3.

Multi donor trust fund, contohnya: 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.

Trustor

Trust
Trustee

Administrator

Beneficiaries
Gambar 7. Mekanisme Pendanaan Trust Fund

3.3 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 yagn 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
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hendak dihasilkan untuk menyajikan layanan yang diminta. BLU juga diharapkan
dapat meningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mekanisme
alur pengajuan dana BLU seperti tersaji pada Gambar 8.
Persyaratan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan:
1.

Persyaratan Substantif
Instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum, berupa:

2.

3.
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a.

Penyediaan barang dan/atau jasa Pelayanan bidang kesehatan, penyelengga
raan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian;

b.

Pengelolaan dana khusus Pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan
menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan;

c.

Pengelolaan kawasan atau wilayah secara otonom (Otoritas) dan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu /Kapet.

Persyaratan Teknis
a.

Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan
oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya;

b.

Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan
dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan Administratif
a.

Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja

b.

Pola Tata Kelola

c.

Rencana Strategis Bisnis

d.

Laporan Keuangan Pokok

e.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

f.

Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit
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Pengesahan DIPA BLU oleh
menteri keuangan

Penarikan dana
BLU dari APBN

Pengajuan DIPA BLU ke
menteri keuangan

Penyusunan dokumen pelaksanaan
anggaran BLU (DIPA BLU)

Pengajuan RBA BLU kepada menteri
keuangan cq Dirjen Anggaran

Pengajuan RBA BLU kepada
menteri/pimpinan lembaga

Penyusunan RBA BLU

Penyusunan Renstra
Bisnis Satker BLU

Gambar 8. Mekanisme Alur Pengajuan dana BLU

3.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (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
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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 kesejahteraannya. 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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Gambar 10. Struktur Organisasi PNPM Mandiri (Kepmenko Bidang Kesra No. 25/KEP/
MENKO/KESRA/VII/2007)

3.5 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
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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.

3.6 Kredit Usahatani
Program kredit usahatani telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan
akibat tingginya tunggakan. Semula bernama kredit Bimas/Inmas (tahun 1970-an
– awal 1980-an), 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
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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.

Tunai

Bank
Pelaksana
Tunai
Kelompok Tani

Koperasi

Tunai & natura
Petani
Sumber: Smeru (2002)

Gambar 11. Penyaluran Dana KKP di BRI di Kabupaten Sidrap

3.7 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.
3.7.1 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 symmetric
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information. Pelibatan stakeholder semenjak awal dalam 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.
3.7.2 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 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 masing-masing individu para
pihak.
3.7.3 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.
3.7.4 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
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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.
3.7.5 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 memeperoleh 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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4.1 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 efisien 5 dan mendapat pembayaran insentif secara
berkeadilan6. Mekanisme distribusi pembayaran kegiatan REDD+ di Indonesia
seharusnya memperhatikan peran yang dimainkan oleh para pihak (stakeholders) di
tingkat nasional dan sub-nasional (Tabel 6).
Tabel 6. 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
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

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

3

Monitoring

• Melakukan monitoring dan
pelaporan atas pengurangan
emisi dan peningkatan/
penyerapan karbon stok

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

National reference level
National carbon accounting
Sub national reference level
Sub national carbon
accounting

• Pemerintah Pusat:
Kementerian Kehutanan,
Bappenas, KLH,
Bakosurtanal, Lapan
• Pemerintah Propinsi dan
Kabupaten

5

Efisien berarti pelaksanaan peran yang meminimalkan biaya dalam mencapai tujuan.

6

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

Infrastruktur

Aktivitas

Para Pihak

4

Pasar/Pendanaan

• SumberPendanaan dan
mekanisme pembiayaan

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

5

Distribusi Pembayaran
berdasarkan Peran

• Distribusi Pembayaran
Berdasarkan peran

• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Propinsi dan
Kabupaten
• Swasta
• Masyarakat
• NGO

6.

Stakeholders proses

•
•
•
•
•

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+.
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UKP4

BAPPENAS

KEMENKEU

DNPI

POKJA REDD
NASIONAL

EXPERT

KEMENHUT

LEMBAGA KEU

LEMBAGA MRV

LEMBAGA MRV

POKJA REDD
PROPINSI

DISHUT

APHI

BAPPEDA

BAPPEDA

PELAKU USAHA

POKJA REDD
KABUPATEN/
KOTA
APHI

Bertanggung jawab atas design
strategi / kebijakan REDD+

DISHUT

MASYARAKAT

Bertanggung jawab atas pelaksanaan
strategi / kebijakan REDD+

Gambar 12. Tata hubungan kerja antar stakeholder dalam REDD+

4.2 Mekanisme Pembayaran Insentif REDD+
Menurut hasil penelitian yang dilakukan Tim Peneliti Puspijak (2010), responden
di daerah menginginkan agar mekanisme pembayaran REDD+ dilakukan per tahun
disesuaikan dengan output tingkat reduksi emisi yang dihasilkan. Sedangkan untuk
sistem pembayaran dan proses distribusi insentif REDD+, masing-masing responden
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memiliki pendapat yang beragam sesuai dengan harapan institusi yang diwakilinya.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Sistem dan distribusi pembayaran insentif REDD+ menurut responden
No

Para Pihak
di Tingkat
(Stakeholders)

Mekanisme Pembayaran
(Payment mechanism)

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

1

Propinsi (Province)

a. PembeliàPemerintah
PusatàPemerintah DaerahàPerusahaanàMasyarakat (Opsi 1)
b. PembeliàPerusahaan
(Opsi 2)
c. PembeliàKelompok Masyarakat (Opsi 3)

a. Pemerintah
PusatàDinas Kehutanan
PropinsiàPerusahaan
àMasyarakat (Opsi 1)
b. Pemerintah PusatàPropinsià
Masyarakat (Opsi 2)
c. PropinsiàPerusahaan à
Masyarakat (Opsi 3)

2

Kabupaten (District)

a. PembeliàPemerintah
PusatàPemerintah DaerahàPerusahaanàMasyarakat (Opsi 1)
b. PembeliàPemerintah Daerah (Opsi 4)

a. Kabupatenà Masyarakat (Opsi
4)

3

Swasta (Private)

a. PembeliàPerusahaan
(Opsi 2)
b. PembeliàKelompok
Masyarakat (Opsi 3)

a. Pemerintah PusatàPemerintah
DaerahàPerusahaan
àMasyarakat (Opsi 1)

4

LSM (NGO)

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

a.

Lembaga protocol daerah
mendistribusikan kepada pihak
yang berhak (Opsi 5)

Dari Tabel 7 terlihat bahwa terdapat 5 opsi untuk sistem pembayaran dan
proses re-distribusi 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.
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Pembeli (Buyers)

KREDIT
KARBON

Pembeli (buyer)
(4)

Pemerintah Pusat (national)

Pemerintah Propinsi (Province)
(4)

Pemerintah Daerah (local)
Perusahaan (private sector)

(1)

Masyarakat (communities)

Pemerintah Kabupaten (district)
Masyarakat
(communities)

(2)
Perusahaan (private)

(3)
Lembaga Protokol Daerah
Local Protocol Institution

(5)

Gambar 13. Opsi 1 sampai 5 mekanisme distribusi pembayaran REDD+

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,
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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+.
Pemerintah
Pusat

Entitas
Internasional

Entitas
Internasional
Sertifikat
REDD

Pungutan atas
sertifikat REDD
yang dijual Iuran
ijin kegiatan
REDD+

Pemerintah
daerah:Propinsi;
Kabupaten/kota
penghasil

Sertifikat REDD

Pemerintah
Pusat

Masyarakat

Pungutan
atas
sertifikat
REDD

Pembayaran
atas sertifikat
REDD

Dana
Jaminan
REDD
nasional

Pemerintah
daerah:Propinsi;
Kabupaten/kota
penghasil

Pengelola
Pengel
ola
(a)

Masyarakat

(b)

Gambar 14. Dua Opsi mekanisme distribusi pembayaran 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.
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+
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ini dibayarkan sekali dalam jangka waktu pengusahaan. Sedangkan pungutan atas
CER berdasarkan volume karbon yang dijual (per ton CO 2-eq).
Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD+ ini
mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2005 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
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. Programprogram tersebut diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi REDD+.
Menurut Irawan (2009), apabila mekanisme transfer fiskal antara pemerintah
pusat-pemerintah 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
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fiskal transfer terdefinisikan, rancangan dari system transfer fiskal dapat dibangun
dengan berfokus kepada tiga aspek penting yakni: distribusi formula, conditionality
(penggunaan dana) dan akuntabilitas. Skema transfer fiscal yang diusulkan yaitu
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Rancangan
transfer fiscal untuk distribusi insentif REDD+ dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Rancangan transfer fiscal untuk distribusi pembayaran insentif REDD+
Hibah Luar
Negeri

Uraian

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Khusus

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

Conditionality

Earmarked

Tidak ada kondisi

Dialokasikan untuk
kegiatan tertentu dengan
daftar kegiatan tentatif

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.
Alur mekanisme secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 15.
ENTITAS
INTERNASIONAL

SATGAS REDD
NASIONAL

Insentif REDD+
Skala Nasional
(Bruto)

Insentif REDD+
Skala Nasional
(Bruto)

Insentif REDD+
Skala Nasional
(Netto)

PEMERINTAH
PUSAT

POKJA REDD
PROPINSI

POKJA REDD
KAB/KOTA

PPN atas
Penyerahan Jasa

Ownership
Activities

Activities
Bagian untuk
Stakehoder
Tingkat Pusat

PORTION FOR
Bagian untuk
PROVINCE GOVT
Stakehoder
STAKEHOLDERS
Tingkat Propinsi

PORTION FOR
PORTION FOR
Bagian
untuk
DISTRICT
GOVT
DISTRICT GOVT
Stakehoder
STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS
Tingkat Kab/Kota

Based
Berdasarkan
on performance,
kinerja
As stated(hasil
in the
MRV)
MRV report

Gambar 15. Mekanisme transfer fiskal pusat - daerah
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Pendekatan 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 subnnasional. 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 kebijakankebijakan nasional untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara nasional.
Kebijakan-kebijakan 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 16.
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Ket: PMU=Project Management Unit; CG=Conditional Grants=Dana Alokasi Khusus; RS=Revenue; Sharing=Dana
Bagi Hasil

Gambar 16. 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 diatas 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.

4.3 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
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berupa pembayaran terhadap jasa lingkungan, maka akan ada harga yang disepakati.
Identifikasi komponen biaya dalam kegiatan REDD+ seperti dalam Tabel 9.
Tabel 9. Jenis biaya dalam REDD+

Level Biaya

Jenis Biaya

Biaya Tingkat Tapak

• 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 public 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.
4.3.1 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
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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 dan mendukung keberhasilan REDD+. Beberapa prinsip dasar yang perlu
diperhatikan dalam menentukan besarnya insentif adalah :
4.3.1.1 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 berbedabeda 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.
4.3.1.2 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.
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4.3.2 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.
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. Berikut adalah hasil
studi yang dilakukan oleh Indartik (2009) mengenai besarnya proporsi insentif
yang harus diterima oleh para pemangku kepentingan.

1.

Tabel 10. Proporsi Distribusi Pembayaran Insentif Berdasarkan Persepsi Responden di Kabupaten
Kapuas dan Propinsi kalimantan Tengah

No

Responden

1

Dinas
Kehutanan
Propinsi Kalteng

2

Taman Nasional
Sebangau

Proporsi Insentif (%)

Para Pihak
Pemerintah Pusat

20

Pemerintah Daerah-Badan pengelola
REDD+ /Rekening REDD+

80

• Dana operasional

30

• Pengelolaan kawasan

30

• Masyarakat sekitar hutan

40

Pemerintah pusat

30-40

Taman Nasional (Pengelola)

60-70

• Pengelolaan kawasan

75

• Masyarakat sekitar hutan

25

Keterangan
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No
3

Responden
KFCP

Para Pihak
Pemerintah Pusat dan daerah (pajak +
ijin usaha REDD+ )

Proporsi Insentif (%)

Keterangan

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

Penerimaan setelah dikurangi pajak
dan iuran :

4

5

Bappeda
Kapuas

Dinas
Perkebunan
dan kehutanan
kapuas

• Broker

5

• Investor

20

• Pengelola

25

• Pihak yang terlibat langsung dari
pengurangan emisi

50

Pemerintah pusat

20

Pemerintah Daerah

80

Pemerintah Propinsi

16

Pemerintah Kab/kota penghasil

64

Konsultan (biaya perencanaan)

10-20

Dana jaminan REDD+

10-20

Pemerintah kabupaten

60-80

Seperti DBH
Kehutanan

Sumber : Indartik et al, 2009.

Dari Tabel 10. di atas, dapat dilihat bahwa responden memiliki persepsi yang
berbeda-beda terhadap besaran proporsi insentif yang harus diterima oleh masingmasing 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+.
2.
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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
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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 masing-masing pihak didekati melalui:
(a) 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
=

∑ B (1 + i)
t

−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]
.....................................................................(2)
[(1 + i ) w − 1](1 + i ) n

Dengan w = 1, maka rumus NPV untuk tanaman pangan :

NPV =

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

Dimana :
a = pendapatan bersih
w = daur
n = masa proyek
(b) 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
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implementasi ini belum tersedia, maka perhitungan menggunakan pendekatan
biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lain untuk pada areal hutan yang sama.
(c) 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 11. 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
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Biaya Pengamanan hutan
Biaya Persiapan REDD+
Biaya monitoring
Biaya negosiasi

Keterangan

Pelaku
Perantara/Brooker

Kegiatan
• Biaya transaski

Keterangan
Untuk
voluntary
market

Potensi biaya tersebut meliputi:
a.

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.

b.

Biaya implementasi antara lain biaya project developer, biaya pengamanan
hutan, biaya persiapan REDD+, dan biaya verifikasi dan monitoring. Biaya
pembangunan unutk 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 serta biaya sertifikasi.

c.

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
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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
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.
Tabel 12. 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)
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Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Plus (REDD+) merupakan
perluasan dari REDD dengan memasukkan aktivitas terkait dengan pengelolaan hutan
lestari (sustainable forest management, SFM), konservasi, dan peningkatan penyerapan
karbon oleh hutan (enhancement). 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.
Berbagai upaya telah dilakukan termasuk penyiapan infrastruktur pendukung
seperti Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi
GRK seperti tertuang dalam Perpres 61/2011, dibangunnya indikatif moratorium
map untuk hutan primer dan lahan gambut seperti dimuat dalam Inpres No. 10/2011,
sebagai dasar untuk membuat tingkat referensi emisi/referensi hutan nasional (REL/
RL), dimana REL/RL hutan nasional tersebut dapat merupakan kombinasi/agregasi
dari REL/RL hutan di tingkat sub-nasional (dalam konteks Indonesia dapat Propinsi/
Kabupaten). Sistem monitoring hutan nasional yang handal dan transparan untuk
monitoring dan pelaporan aksi REDD+ sudah mulai dijajaki dalam kegiatan dibawah
koordinasi Ditjen Planologi, termasuk pembangunan Nasional Forest Monitoring
Sistem di tingkat nasional. Pembuatan Sistem monitoring di tingkat sub-nasional
perlu disertai dengan monitoring dan pelaporan tentang penanganan pengalihan
emisi ke tempat lain akibat dilaksanakannya REDD+ di suatu tempat, misalnya
pengalihan emisi ke Kabupaten lain sebagai akibat dari dilaksanakannya REDD+
di suatu Kabupaten. Selain itu mulai diinternalisasikan sistem untuk penyediaan
informasi tentang implementasi pengaman (‘safeguards’) dalam pelaksanaan REDD+.
Infrastruktur lain 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 dan pengawasan) dan besarnya kompensasi
yang akan diterima oleh masing-masing pihak, sesuai dengan biaya korbanan yang
telah dikeluarkan.
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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+. Beberapa prinsip dasar yang perlu
diperhatikan dalam menentukan besarnya insentif adalah Common but differenciated.
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. Ditambah dengan prinsip
respective capabilities yang berarti sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Buku ini mengungkap berbagai sumber pendanaan untuk pembiayaan dan
pembayaran insentif REDD+ yang potensial dapat dimanfaatkan oleh Indonesia,
misalnya melalui pendanaan antar pemerintah, dana investasi, carbon offset, dan
voluntary. Pendanaan secara lebih lanjut dapat dibagi atas dana public (bilateral/
multilateral, hibah/pinjaman, domestic), dana swasta (nasional/internasional), dan
dana dari pasar karbon. Penting untuk diperhatikan adalah mekanisme pembiayaan
tersebut harus dapat diimplementasikan di seluruh tipe kepemilikan hutan.
Pertimbangan yang harus diambil untuk memilih mekanisme pembiayaan yang tepat
adalah mekanisme yang memungkinkan untuk diimplementasikan, optimal untuk
pembangunan, dan diterima oleh parapihak.
Beberapa alternatif mekanisme pembayaran insentif yang dapat diadopsi untuk
REDD+ antara lain: (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, (vi)
skema kredit usaha tani rakyat. Sedangkat prinsip dasar untuk menentukan besarnya
proporsi pembayaran insentif REDD+ untuk masing-masing pihak adalah berdasarkan
kepemilikan, philosopi common but differentiated dan respective capabilities, dan
kontribusi dalam pengurangan emisi/peningkatan stok karbon. Sedangkan pendekatan
yang dapat dilakukan untuk menentukan besarnya proporsi adalah persepsi dan
harapan stakeholder dan pendekatan analisis value chain.
Data dan informasi yang disajikan dikumpulkan dari hasil riset di Pusat Penelitian
Perubahan Iklim dan Kebijakan sejak tahun 2008 sampai tahun 2011. Data dan
informasi tambahan dikumpulkan melalui konsultasi dengan para pakar, konsultasi
publik, review literature, dan observasi lapangan dari berbagai skema pembayaran
yang sudah ada di lapangan dan konsultasi dengan para pakar.
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Lampiran 1.

Peran dan Tanggung Jawab 10 Lembaga
Pelaksana Inpres 10/2011

No.

Lembaga

Follow up yang diperlukan

1

Menteri Kehutanan

• Melakukan penundaan penerbitan izin baru hutan
alam primer dan lahan gambut berdasarkan Peta
Indikatif Penundaan Izin Baru.
• Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi izin
pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu pada hutan alam.
• Meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis
dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan
dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui
restorasi ekosistem.
• Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6
(enam) bulan sekali.
• Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan
hutan yang telah direvisi.

2

Menteri Dalam Negeri

Perizinan lingkungan

3

Menteri Lingkungan Hidup

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan
Instruksi Presiden ini

4

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan

melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden
ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden

5

Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Melakukan penundaan terhadap penerbitan hak-hak
atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada
areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru.

6

Ketua Badan Koordinasi Penataan
Ruang Nasional;

Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata
ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata
kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan
Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua Satuan Tugas
Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau
Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan
tugas khusus di bidang REDD+.

7

Ketua Badan Koordinasi Survey dan
Pemetaan Nasional;

Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan
lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin
Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan
lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama
dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan
Nasional, dan Ketua Satuan Tugas Persiapan
Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua
lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
khusus di bidang REDD+.
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No.

Lembaga

Follow up yang diperlukan

8

Ketua Satuan Tugas Persiapan
Pembentukan Kelembagaan REDD+
atau Ketua lembaga yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas khusus di
bidang REDD+;

melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden
ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden

9

Para Gubernur;

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan
izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut
serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru.

10

Para Bupati/Walikota

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan
izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut
serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru.
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