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Selamat datang di Hutan Indonesia: Alternatif Masa Depan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Kayu, Energi 
dan REDD+.

Kata sambutan saya perlu dimulai dengan tiga kata: visi, perintis dan pertumbuhan. Komitmen Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26%, atau 41% dengan bantuan internasional, pada 
tahun 2010 telah menempatkan Indonesia di garis terdepan upaya global terkait perubahan iklim. Banyak pihak 
menganggap ini hal yang berani, dan mereka benar. Tetapi, yang paling penting adalah, komitmen ini bijaksana.

Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Peralihan musim 
yang tidak dapat diprediksi, meningginya permukaan air laut, dan kebakaran hutan yang tidak terkendali akan 
menempatkan kita semua, termasuk bisnis, ke dalam risiko yang sangat besar. Bencana yang dibuat manusia, 
seperti tanah longsor, kemarau, dan banjir disebabkan oleh pembalakan liar dan pembukaan lahan merupakan 
ancaman bagi bisnis maupun keselamatan manusia.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan daya saing yang berkesinambungan hanya dapat dicapai melalui 
kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan bersahabat dengan iklim. Kebutuhan untuk menciptakan 
insentif untuk memindahkan sektor industri dari hutan ke lahan terdegradasi merupakan kebijakan yang saya 
rasa bisa kita setujui bersama. Ditambah penggunaan lahan pertanian yang lebih produktif dan peraturan untuk 
pengelolaan hutan tropis dan lahan gambut yang berkelanjutan, target pembangunan Indonesia akan dapat 
dipenuhi melalui upaya yang memberi manfaat bagi industri, petani kecil dan masyarakat setempat.

Risiko membawa kesempatan. Perubahan iklim memberikan sebuah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk 
menuju pertumbuhan hijau. Namun, pertumbuhan yang pro-lingkungan ini memerlukan pemimpin politik dan 
pelaku bisnis yang memiliki pandangan jauh ke depan. Pemberantasan deforestasi harus menjadi komitmen 
bersama negara-negara maju dan berkembang, masyarakat sipil serta sektor swasta. Dalam perspektif global, 
pemimpin dan pelaku bisnis di negara-negara berkembang masih punya waktu untuk bertindak dan menjadi 
perintis sejati. Negara-negara maju masih memiliki kesempatan untuk bertindak sekarang.

Presiden Yudhoyono telah memanfaatkan kesempatan ini dengan seksama. Beliau bertindak sekarang dan dengan 
demikian memainkan peran yang sangat penting sebagai seorang pemimpin dunia dalam mitigasi perubahan 
iklim. Sejak lima tahun lalu, Indonesia menjadi hotspot diplomasi perubahan iklim. Di konferensi perubahan iklim 
UNFCCC tahun 2007 di Bali, deforestasi menanjak ke puncak agenda internasional dan untuk pertama kalinya 
dalam sejarah, jutaan dolar dana dijanjikan untuk menyelamatkan hutan tropis. 

Komunitas bisnis memiliki perintis, tetapi kita memerlukan lebih banyak lagi. Dunia usaha perlu memandang ke 
depan, berinovasi dan mencari solusi yang berkelanjutan. Di Indonesia, Golden Agri Resources telah bekerja sama 
dengan LSM The Forest Trust untuk meningkatkan tata guna lahan mereka dengan berkomitmen untuk membuka 
perkebunan baru di luar hutan dan lahan gambut yang kaya karbon, serta menghormati hak-hak tanah adat. 
Perusahaan internasional seperti Nestle dan lain-lain telah berkomitmen untuk hanya membeli minyak sawit yang 
diproduksi secara lestari. Saya benar-benar berharap bahwa perusahaan-perusahaan ini akan terbukti menjadi 
perintis dan menginspirasi pelaku usaha lain untuk mengikuti jejak mereka. 

Saya kira Konferensi Hutan Indonesia berupaya mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya 
dengan membawa pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil dan dunia akademis untuk duduk bersama. Saya 
harap kita akan menggunakan kesempatan ini untuk bersama-sama memetakan masa depan yang lebih hijau. 

Kata Pengantar

Erik Solheim
Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia
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Atas nama Kamar Dagang Indonesia (KADIN), saya ingin mengucapkan selamat datang di Hutan 
Indonesia: Alternatif Masa Depan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Kayu, Energi dan 
REDD+. Konferensi ini mengumpulkan para tokoh dari berbagai sektor untuk secara terbuka 
mendiskusikan tantangan dan kesempatan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola hutannya 
secara lestari dan merupakan wadah kerja sama antara pihak publik dan swasta dalam menemukan 
arah pembangunan yang lestari, di mana para pebisnis Indonesia ingin berperan besar.

Sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar US$8 milyar untuk pendapatan ekspor 
tahunannya, terutama dari industri kertas dan pulp, dan mempekerjakan langsung 1,3 juta orang. 
Sektor ini merupakan sumber penting pendapatan dan penghasilan di daerah pedesaan dan 
membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia, sebagai tuan rumah hutan 
tropis terbesar ketiga di dunia, telah mengalami kerusakan dan bencana mulai dari banjir bandang 
yang disebabkan oleh deforestasi sampai kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan iklim, 
yang memiliki dampak yang amat signifikan terhadap masyarakat dan bisnis. Karena itu, sebagai 
pelaku bisnis, kita tidak bisa hanya berdiri di luar arena. Kita ingin bersama-sama menjaga bukan 
hanya kemampuan mencari pendapatan yang sama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, 
tetapi juga kekayaan keanekaragaman hayati untuk generasi masa depan.

Tantangan kita adalah untuk menemukan alternatif praktik bisnis lestari yang dapat mendukung 
pergerakan menuju ekonomi rendah karbon. KADIN bersama dengan Indonesian Business Council 
for Sustainable Development sedang menyusun sebuah white paper yang akan memaparkan 
bagaimana bisnis di Indonesia dapat menjadi bagian dari solusi. Sementara itu, dalam rangka 
mengikuti ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggunakan lahan pertanian 
secara lebih efektif, banyak pelaku bisnis sedang mencari cara bagaimana mereka dapat 
memanfaatkan 30 juta hektar lahan kritis untuk pengembangan usaha mereka.

Bagi Indonesia, pengelolaan hutan secara lestari tidak hanya membantu melindungi pendapatan 
masa depan, namun juga dapat meningkatkan daya saing di pasar dunia. Semakin banyak pembeli 
di Amerika Serikat dan Eropa yang meminta hasil kayu, kertas dan pulp, minyak kelapa sawit serta 
produk-produk lain yang telah disertifikasi. Unilever misalnya, di tahun 2008 mengumumkan 
bahwa semua minyak kelapa sawit yang digunakannya harus tersertifikasi sejak tahun 2015. 
Pengembangan produk pertanian dan pengelolaan hutan secara lestari akan membantu Indonesia 
mendapatkan kontrak baru dan mencegah kita kehilangan kontrak yang telah ada karena 
meningkatnya perhatian dunia terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat lokal.

Konferensi Hutan Indonesia ini adalah sebuah arena terbuka di mana kita dapat mendiskusikan 
bagaimana cara terbaik untuk mengelola hutan tanpa mengurangi keunggulan bisnis Indonesia 
dan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, yang telah mengangkat jutaan penduduk negara ini 
dari kemiskinan. Mencari keseimbangan di antara kedua tujuan ini merupakan tantangan terbesar 
yang memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan kehutanan. Para pelaku 
usaha dapat meminta insentif dari pemerintah, namun kita juga harus menjadi lebih inovatif dan 
menjadi pelopor dalam praktik bisnis kita. Saya sangat berharap bahwa hasil diskusi hari ini dapat 
menjadi inspirasi dan memberikan motivasi bagi kita semua untuk memikirkan upaya-upaya kreatif 
menuju pertumbuhan yang lebih lestari. Saya menantang para pelaku usaha untuk melaksanakan 
inovasi-inovasi ini untuk memperkuat kedudukan kita di pasar dunia dan sekaligus berkontribusi 
dalam menjaga salah satu sumber daya alam terbesar Indonesia untuk generasi masa depan.

Suryo Bambang Sulisto
Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
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Selamat datang! Hari ini, kita telah mengumpulkan para tokoh, ahli, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, 
pendukung dan mitra pembangunan Indonesia untuk mendiskusikan masa depan hutan di negara ini. 
Kami sangat senang dengan hadirnya beberapa pemimpin industri Indonesia, yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari diskusi hari ini.

Berbagai macam kebutuhan akan lahan hutan untuk mendukung pengembangan pertanian, energi, 
pertambangan dan industri kertas dan pulp telah memicu perdebatan hangat tentang bagaimana cara 
terbaik memanfaatkan sumber daya alam ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan 
dimensi baru atas tantangan yang ada dengan komitmen bersejarahnya untuk mengurangi tingkat emisi 
gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari tingkat business-as-usual pada tahun 2020, dan sebesar 41% 
dengan bantuan internasional – sebuah tantangan yang hanya dapat dipenuhi apabila sejumlah besar 
area hutan yang masih berdiri sekarang terus dikelola sebagai hutan. Analisa yang telah dilakukan oleh 
lembaga saya, Center for International Forestry Research (CIFOR), menunjukkan bahwa penanaman pohon 
hanya memberikan kontribusi kecil dalam upaya mengurangi emisi di Indonesia.

Hutan Indonesia tidak hanya berperan penting di arena global dalam mengurangi laju perubahan iklim 
karena banyaknya jumlah karbon yang tersimpan di sana, namun hutan juga penting untuk membantu 
Indonesia beradaptasi dengan iklim yang berubah. Penelitian menunjukkan bahwa hutan yang sehat lebih 
resisten terhadap kebakaran hutan – sebuah risiko yang semakin meningkat dengan lebih lama dan lebih 
keringnya musim kemarau. Hutan yang sehat juga membuat lahan lebih kuat menahan tanah longsor – 
sebuah risiko yang meningkat dengan semakin seringnya hujan yang sangat deras. Hutan bakau terbesar 
di dunia terletak di sepanjang pesisir pantai negara ini dan melindungi masyarakat pesisir dari kerusakan 
yang disebabkan gelombang besar dengan naiknya permukaan laut.

Hutan juga membantu ketahanan pangan di Indonesia melalui kontribusi langsung kepada pendapatan 
masyarakat pedesaan dan jasa ekosistem yang disediakan hutan untuk sektor pertanian. Sebuah penelitian 
baru oleh CIFOR, berdasarkan data dari 25 negara, menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal dekat 
atau di dalam hutan mendapatkan hampir seperempat penghasilan mereka dari berbagai produk hutan, 
termasuk yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan yang dijual. Hutan menjadi rumah lebah, 
kelelawar dan hewan penyebar benih produk pertanian lainnya serta membantu mengatur kualitas dan 
ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi.

Selama 18 bulan terakhir, telah ada banyak pembicaraan mengenai masa depan hutan Indonesia – 
sebagian besar dipicu oleh penandatanganan Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, 
dan terutama dengan diumumkannya moratorium ijin baru pembukaan hutan dan lahan gambut. 
Sebagian kalangan bisnis khawatir bahwa moratorium tersebut akan membatasi pertumbuhan ekonomi, 
sementara beberapa pemerhati lingkungan kecewa dengan sempitnya cakupan moratorium serta 
banyaknya pengecualian yang termasuk di dalamnya. Analisa dari CIFOR menunjukkan bahwa moratorium 
selama 2 tahun adalah sebuah langkah yang kecil namun penting untuk memenuhi komitmen Presiden 
mengurangi emisi, tetapi masih ada beberapa tantangan besar.

Beberapa tantangan tersebut akan didiskusikan hari ini. Tujuan konferensi ini adalah untuk menyediakan 
kesempatan bagi para hadirin untuk berbagi hasil penelitian, analisa, pengalaman dan perspektif semua 
pemangku kepentingan tentang implikasi penggunaan hutan Indonesia yang berbeda. Dengan informasi 
yang lebih baik dan perspektif yang lebih luas, semua pihak dapat mengambil keputusan tentang masa 
depan berdasarkan informasi yang tepat.

Dengan ditetapkannya 2011 sebagai Tahun Hutan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
posisi Indonesia di persimpangan dalam memutuskan bagaimana cara mengelola salah satu sumber 
daya alamnya yang paling berharga, kami berharap konferensi ini dapat memberikan kontribusi dalam 
pemetaan jalan menuju masa depan yang tidak hanya menjaga hutan dan iklim, tetapi juga mendukung 
pembangunan yang setara dan lestari bagi Indonesia – sebuah tujuan yang kami percaya dapat tercapai. 

Frances Seymour
Direktur Jenderal, Center for International Forestry Research
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Program Acara

07.30 – 09.00 Pendaftaran

09.30 – 10.30 Pembukaan
Ballroom B dan C, Level 2

 • Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
 • Erik Solheim, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia 

 • Jim Paice, Menteri Negara Inggris untuk Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan 
Pedesaan 

10.30 – 11.00 Rehat Kopi

11.00 – 12.30 Subpleno, berjalan paralel

Tema 1 - Perdagangan dan Investasi: Dampak terhadap Hutan

Ballroom A, Level 2

 • Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Wakil Kepala 
Bappenas)

 • Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

 • Peter Heng, Direktur Komunikasi dan Keberlanjutan, Golden Agri Resources

 • Sandra Moniaga, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis 
(HuMa)

 • Desi Anwar, Metro TV

Tema 2 - REDD+ dalam Transisi Menuju Masa Depan Rendah Karbon

Ballroom B dan C, Level 2

 • Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satuan Tugas REDD+ dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

 • Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum KADIN bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

 • Sergio Margulis, Ahli Ekonomi Lingkungan Utama, Bank Dunia

 • Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior untuk Kebijakan Karbon Hutan Internasional, The Nature 
Conservancy

 • Rezal Kusumaatmadja, Penasehat Senior, Mazars Starling Resources

12.40 – 13.00 Pidato Tengah Hari
Ballroom B dan C

Andrew Steer, Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim, Bank Dunia

13.00 – 14.00 Makan Siang 



Konferensi Hutan Indonesia •  9

14.00 – 15.30 Forum Diskusi, berjalan paralel

1. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Lahan Pertanian agar Bermanfaat 
bagi Hutan dan Masyarakat

 Ballroom B dan C, Level 2

 • Bambang Sumantri Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

 • Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 

 • John McCarthy, Dosen Senior, Program Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan, 
Australian National University (ANU)

 • Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif, Sawit Watch

 • Chandra Kirana, Kepala Perwakilan untuk Indonesia, Climate Policy Institute (CPI)

2. Mengelola Hutan untuk Memenuhi Permintaan atas Kayu dan Pulp

 Sumatra dan Java, Level 1

 • Iman Santoso, Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan, Kementerian Kehutanan

 • Nana Suparna, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

 • Krystof Obidzinski, Peneliti di Program Kehutanan dan Tata Kelola, CIFOR

 • Faith Doherty, Ketua Tim Kampanye Hutan, Environmental Investigation Agency

 • Andy Roby, Fasilitator, Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement (VPA)

3. Insentif dan Disinsentif REDD+ bagi Pelaku Bisnis
 Kalimantan dan Maluku, Level 1

 • Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim

 • Sukianto Lusli, Ketua Forum Restorasi Ekosistem Indonesia

 • Bob Kamandanu, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

 • Louise Hand, Duta Besar Australia untuk Perubahan Iklim 

 • Daju Resosudarmo, Peneliti di Program Kehutanan dan Tata Kelola, CIFOR

 • Mubariq Ahmad, Konsultan Senior/Penasehat Kebijakan Perubahan Iklim, Bank Dunia

4. Pengalaman Awal Implementasi REDD+ di Lapangan

 Ballroom A, Level 2

 • Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah 

 • Dharsono Hartono, Direktur Utama PT Rimba Makmur Utama

 • Tim Jessup, Spesialis Hutan dan Iklim, Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership

 • Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

 • Wimar Witoelar, Perspektif.net

15.30 – 16.00 Rehat Kopi

16.00 – 16.30 Penutupan 
Ballroom B dan C, Level 2

 • Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan

 • Frances Seymour, Direktur Jenderal, CIFOR

16.30 – 18.30 Resepsi

Foyer Ballroom B dan C, Level 2
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Subpleno 1

Perdagangan dan Investasi: Dampaknya 
terhadap Hutan
Ballroom A, Level 2

Abstrak
Sesi sub-pleno ini akan mengkaji tren sektor perdagangan dan investasi yang berhubungan 
dengan meningkatnya permintaan atas pangan, kayu, pakan ternak, energi dan mineral, serta 
dampaknya untuk masa kini dan masa depan hutan Indonesia. Peserta diskusi akan mengkaji 
bagaimana strategi pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan 
dapat berjalan searah, dan bagaimana peningkatan tata kelola kehutanan dapat berperan untuk 
mencapai semua tujuan tersebut. Sesi ini akan menggali timbal balik (trade-offs) di antara tujuan-
tujuan tersebut. 

Beberapa pertanyaan terkait isu di atas:

1. Peluang atau kesempatan apa yang ada bagi para pelaku bisnis di Indonesia dalam 
memposisikan diri mereka di pasar dunia sebagai penyedia pangan, kayu dan mineral secara 
legal dan lestari?

2. Langkah apa yang diperlukan untuk memperbaiki alokasi lahan dan insentif ekonomi publik 
sehingga pada saat yang bersamaan dapat mendorong model bisnis yang lebih setara dan 
lestari?

3. Apakah inisiatif international (seperti RSPO dan FLEGT) dan inisiatif nasional (seperti ISPO 
dan SVLK) sudah cukup untuk memonitor pengadopsian standar hukum dan kelestarian? 
Bagaimana inisiatif-inisiatif tersebut dapat diperbaiki?

Panelis
 • Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)

 • Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan 

 • Peter Heng, Direktur Komunikasi dan Keberlanjutan, Golden Agri Resources

 • Sandra Moniaga, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Hukum 
(HuMa)

Moderator
Desi Anwar, Metro TV
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Subpleno 2

REDD+ dalam Transisi Menuju Masa Depan 
Rendah Karbon
Ballroom B dan C, Level 2

Abstrak
Sub-pleno ini akan menyoroti isu dan tantangan utama dalam merencanakan dan menerapkan 
program dan proyek REDD+ di Indonesia. Isu-isu ini termasuk pencapaian target yang secara 
spesifik dijabarkan dalam Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, implikasi dari 
moratorium terhadap konversi lahan hutan, kekhawatiran para investor, dan kesempatan atau 
insentif untuk investasi dari sektor swasta di masa depan.

Beberapa pertanyaan terkait isu-isu di atas: 

1. Bagaimana proses perencanaan tata ruang pada tingkat propinsi dapat diperkuat dan diperbaiki 
untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan penanaman modal di samping berkontribusi 
terhadap mitigasi perubahan iklim?

2. Bagaimana biaya transaksi dalam melakukan bisnis di Indonesia dapat dikurangi untuk menarik 
lebih banyak penanaman modal asing langsung ke REDD+?

3. Bagaimana pembiayaan publik untuk kegiatan REDD+ dapat ditargetkan secara lebih efektif di 
Indonesia untuk membantu transisi menuju pasar karbon yang setara penuh?

Panelis
 • Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satuan Tugas REDD+ dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang 

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

 • Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum KADIN bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

 • Sergio Margulis, Ahli Ekonomi Lingkungan Utama, Bank Dunia

 • Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior untuk Kebijakan Karbon Hutan Internasional, The Nature 
Conservancy

Moderator
Rezal Kusumaatmadja, Penasehat Senior, Mazars Starling Resources
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Forum Diskusi 1

Peningkatan Efisiensi Penggunaan Lahan 
Pertanian agar Bermanfaat bagi Hutan dan 
Masyarakat
Ballroom B dan C, Level 2

Abstrak
Konsensus bersama terkait dampak semakin meluasnya lahan pertanian, terutama kelapa sawit, 
terhadap lahan hutan kurang tercapai di Indonesia. Peluasan ini mendorong deforestasi yang 
menghasilkan emisi karbon yang cukup signifikan, terutama apabila terjadi di lahan gambut. 
Pada saat yang sama, hasil produksi meningkatkan kontribusi terhadap ekspor nasional, lapangan 
pekerjaan, dan pendapatan bagi pelaku industri besar maupun kecil. Untuk industri kecil, investasi 
swasta dapat meningkatkan akses layanan sosial. 

Banyak peneliti menyarankan bahwa peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi permintaan 
dapat dilakukan melalui intensifikasi dan bukan peluasan lahan, juga melalui peningkatan efisiensi 
(contohnya, peningkatan ekstraksi minyak) sehingga mengurangi tekanan untuk konversi lahan 
hutan. Tingkat hasil dari industri kecil kelapa sawit, misalnya, jauh lebih rendah dibandingkan 
perkebunan besar. Kurang jelasnya perencanaan tata guna lahan telah menimbulkan konversi 
hutan yang kaya karbon dan keanekaragaman hayati yang tidak efisien. Ini menyebabkan tidak 
digunakannya kesempatan untuk mengarahkan investasi ke lahan-lahan kritis – sehingga Presiden 
mengumumkan moratorium investasi di lahan gambut untuk dua tahun ke depan. Propinsi Papua 
sedang mengkaji konsep perkebunan terintegrasi untuk menghasilkan pangan dan energi untuk 
meningkatkan investasi di tingkat lokal dan nasional.

Pada konteks ini, pertanyaan-pertanyaan utama termasuk:

1. Bagaimana Indonesia dapat menjalankan kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan 
berbasis ekspor yang sebagian dihasilkan oleh produksi kelapa sawit sambil mencapai target-
target konservasi hutan?

2. Tata kelola dan kebijakan apa yang efisien dan diperlukan untuk menangani timbal balik (trade-
offs) tersebut?

3. Langkah dan insentif apa yang diperlukan sektor swasta untuk menanamkan modal di 
lahan kritis?

Panelis
 • Bambang Sumantri Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

 • Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 

 • John McCarthy, Dosen Senior, Program Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan, Australian 
National University (ANU)

 • Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif, Sawit Watch

Moderator
Chandra Kirana, Perwakilan Negara Indonesia, Climate Policy Institute (CPI)
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Forum Diskusi 2

Pengelolaan Hutan untuk Memenuhi 
Permintaan atas Kayu dan Pulp
Sumatra dan Java, Level 1

Abstrak
Industri pengelolaan kayu di Indonesia sedang mengalami kekurangan kayu yang amat serius. 
Diketahui secara luas bahwa kesenjangan antara tingginya permintaan industri dan tidak cukupnya 
bahan baku sebagian besar dipenuhi oleh kayu hasil pembalakan liar di hutan alam. Kesenjangan 
ini dapat melebar dengan adanya investasi baru untuk peningkatan kapasitas produksi. Untuk 
menjamin keberlanjutan industri pengelolaan kayu dalam jangka panjang dan memaksimalkan 
kesempatan baru untuk produksi bio-energi berbasis serat (cellulosic ethanol), Pemerintah Indonesia 
telah memelopori perluasan perkebunan skala besar dan perkebunan berbasis komunitas. Namun, 
program pemerintah yang ada sekarang ini terhambat oleh batasan-batasan finansial, pasar, teknis 
dan tata kelola pemerintahan.

Pertanyaan-pertanyaan utama untuk isu ini termasuk: 

1. Bagaimana peluasan perkebunan kayu dapat dilakukan dengan cara yang efisien secara 
ekonomi, setara secara sosial, dan lestari?

2. Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk memungkinkan adanya upaya aforestasi dan 
reforestasi yang efektif dan bagaimana permintaan di masa depan untuk kayu olahan serta 
kertas dan pulp dapat dipenuhi tanpa ketergantungan lebih lanjut pada hutan alam? 

3. Mekanisme apa yang sekarang digunakan di tingkat nasional dan internasional yang lebih 
efektif untuk meningkatkan legalitas dan kelestarian produksi dan bagaimana mekanisme 
tersebut dapat diperbaiki? 

Panelis
 • Iman Santoso, Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan, Kementerian Kehutanan

 • Nana Suparna, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

 • Faith Doherty, Ketua Tim Kampanye Hutan, Environmental Investigation Agency (EIA)

 • Krystof Obidzinski, Peneliti di Program Kehutanan dan Tata Kelola, CIFOR

Moderator
Andy Roby, Fasilitator, Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement (VPA)
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Forum Diskusi 3

Insentif dan Disinsentif REDD+ untuk Pelaku 
Bisnis
Kalimantan dan Maluku, Level 1

Abstrak
Berbagai kendala menghambat sektor swasta dalam mengejar peluang investasi yang lebih lestari, 
misalnya konsesi restorasi ekosistem (Ecosystem Restoration Concessions, ERC). Tantangan yang ada 
antara lain: tingginya biaya transaksi dalam berbisnis, perencanaan tata ruang yang belum lengkap, 
ketidakjelasan prosedur terkait alokasi konsesi, peraturan perundangan yang tidak konsisten secara 
lintas sektoral dan secara jenjang pemerintahan, dan perlindungan hukum yang terbatas untuk 
mempertahankan bisnis yang ada. Forum ini akan mendiskusikan insentif dan disinsentif untuk 
pelaku bisnis terkait investasi REDD+. Selain itu, forum ini juga akan menggali kesempatan dan 
timbal balik (trade-offs) antara investasi lahan yang memiliki tingkat pengembalian tinggi dan 
alternatif lain dengan fokus terhadap lingkungan. 

Pertanyaan-pertanyaan utama di sini termasuk:

1. Apakah insentif dan disinsentif serta kondisi tata kelola pemerintahan, termasuk tenurial, yang 
berdampak pada investasi atas REDD+?

2. Bagaimana sistem pertukaran lahan dapat ditata untuk mendorong investasi di tata kelola lahan 
yang lestari (misalnya sistem pertukaran lahan) dan tindakan lain apa yang diperlukan?

3. Perubahan kebijakan dan peraturan apa yang diperlukan (misalnya kebijakan fiskal, tata guna 
lahan) untuk memberikan insentif bagi pelaku bisnis untuk berinvestasi dalam REDD+ dan 
bukan di investasi berbasis lahan yang memiliki tingkat pengembalian tinggi?

Panelis
 • Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim

 • Sukianto Lusli, Ketua Forum Restorasi Ekosistem Indonesia

 • Bob Kamandanu, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

 • Louise Hand, Duta Besar Australia untuk Perubahan Iklim 

 • Daju Resosudarmo, Peneliti di Program Kehutanan dan Tata Kelola, CIFOR

Moderator
Mubariq Ahmad, Konsultan Senior/Penasehat Kebijakan Perubahan Iklim, Bank Dunia
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Forum Diskusi 4

Pengalaman Awal Implementasi REDD+ di 
Lapangan
Ballroom A, Level 2

Abstrak
Forum ini akan melihat tantangan dari sisi institusi dan tata kelola pemerintahan yang dihadapi 
proyek-proyek REDD+ dengan fokus pada cara-cara meningkatkan pembagian manfaat yang 
berasal dari aliran pendapatan baru berbasis karbon. Forum ini akan mengambil pelajaran 
dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia dan dampaknya terhadap strategi di tingkat nasional 
dan sub-nasional serta prioritas lokal. Forum ini akan mengidentifikasi kesenjangan antara 
kerangka kebijakan dan hukum yang menghambat kontribusi REDD+ dalam pencapaian target 
pengurangan emisi.

Pertanyaan-pertanyaan utama di sini termasuk: 

1. Bagaimana kerangka institusi dan hukum di dalam dan di luar sektor kehutanan berdampak 
terhadap proyek-proyek REDD+?

2. Bagaimana hubungan pemerintah pusat – daerah dan tata kelola pemerintahan di bawah 
otonomi daerah berdampak terhadap perencanaan dan pelaksanaan REDD+?

3. Bagaimana beberapa konflik dan tantangan yang berkembang terkait dengan penerapan 
REDD+ (misalnya konflik tenurial, pembagian manfaat) dapat diselesaikan secara efisien 
dan setara?

Panelis
 • Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah 

 • Dharsono Hartono, Direktur Utama, PT Rimba Makmur Utama

 • Tim Jessup, Spesialis Hutan dan Iklim, Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership

 • Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Moderator
Wimar Witoelar, Perspektif.net
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Biografi

Pembicara Utama

Erik Solheim
Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia

Erik Solheim adalah salah satu dari beberapa menteri di dunia yang 
menggabungkan portofolio lingkungan hidup dan pembangunan. Sebagai 
pendorong adanya integrasi antara kedua sektor tersebut, beliau telah menjadi 
pendukung utama upaya-upaya lingkungan hidup pada tingkat nasional 
dan internasional di sepanjang masa karir politiknya. Bapak Solheim telah 
mempelopori the Norwegian International Climate and Forest Initiative, di mana 
Norwegia bekerja sama dengan Brasil, Indonesia, Guyana dan negara-negara lain 
untuk perlindungan dan penggunaan hutan secara lestari. Inisiatif ini menarik 
minat seluruh dunia dan memberikan masukan untuk negosiasi-negosiasi 
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, atau REDD+. Selain 
itu, di bawah pimpinannya, Norwegia menjadi salah satu perintis UNEP’s Climate 
Neutral Network, yang menjadi katalis upaya negaranya sendiri untuk menuju 
masyarakat rendah karbon.

Di luar bidang lingkungan hidup dan pembangunan, pada tahun 2000 sampai 
2005, Bapak Solheim merupakan fasilitator utama proses perdamaian di Sri 
Lanka yang menghasilkan perjanjian gencat senjata dan Deklarasi Oslo. Ia juga 
telah terlibat dalam proses perdamaian di Sudan, Nepal, Burundi, Zimbabwe 
dan Burma, selain meluncurkan inisiatif untuk memajukan kerja sama Norwegia 
dengan negara-negara Amerika Latin. Bapak Solheim adalah pemimpin Partai 
Sosialis Kiri (SV) dari tahun 1987 sampai 1997 dan anggota Storting, parlemen 
Norwegia, dari tahun 1989 sampai 2001. Tema utama partai dalam pimpinannya 
termasuk transformasi SV menjadi partai hijau terdepan di Norwegia dan 
adaptasi sosialisme Norwegia di masa pasca-Perang Dingin. Bapak Solheim 
telah menerima penghargaan “Champion of the Earth” dari UN Environment 
Programme dan dipilih menjadi “Hero of the Environment” oleh majalah Time. Ia 
memiliki gelar di bidang Sejarah dan Ilmu Sosial dari Universitas Oslo.

Andrew Steer
Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim
Bank Dunia

Dr. Steer diangkat menjadi Utusan Khusus Perubahan Iklim di Bank Dunia 
pada bulan Juli 2010. Beliau bertanggung jawab memberikan arahan untuk 
upaya Bank Dunia di bidang perubahan iklim (di lebih dari 130 negara 
saat ini) serta memajukan agenda internasional perubahan iklim yang pro 
pembangunan. Dengan posisi setara Wakil Presiden, Dr. Steer juga mengawasi 
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Climate Investment Funds sebesar US$6,5 milyar dan membantu memobilisasi 
pendanaan perubahan iklim.

Sebelum posisinya sekarang, Dr. Steer menjabat sebagai Direktur Jenderal bidang 
Kebijakan dan Penelitian di Departemen Pembangunan Internasional Inggris 
(DFID) di London selama 3 tahun. Dalam catatan karirnya, Dr. Steer juga pernah 
memegang sejumlah jabatan penting di Bank Dunia, termasuk sebagai Direktur 
Indonesia dan Vietnam serta Direktur Departemen Lingkungan Hidup. Beliau juga 
pernah menjadi Staff Director pada World Development Report on Environment 
and Development (WDREP), laporan Bank Dunia di KTT Rio pada tahun 1992. Dr. 
Steer telah berkecimpung dalam isu pembangunan di negara-negara di Afrika 
dan Asia serta di tingkat global selama tiga dekade. Ia memiliki gelar doktor di 
bidang ekonomi dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat dan telah menulis 
berbagai artikel mengenai isu-isu pembangunan dan mengajar ekonomi di 
beberapa universitas.

Jim Paice
Menteri Negara Inggris 
Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan

Jim Paice telah menjadi anggota parlemen dari daerah Cambridgeshire bagian 
Tenggara sejak 1987, dan sebelum bergabung dengan Departemen Lingkungan 
HIdup, Pangan dan Urusan Pedesaan (DEFRA), ia dua kali menjabat sebagai 
juru bicara partai oposisi untuk urusan pertanian dan pedesaan. Beliau juga 
pernah menjabat sebagai juru bicara masalah Dalam Negeri. Bapak Paice telah 
memegang beberapa jabatan setingkat menteri di Departemen Pendidikan and 
Tenaga Kerja dan juga di Departemen Tenaga Kerja dari tahun 1994 sampai 1997. 
Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Pribadi urusan Parlemen untuk dua 
orang Menteri.

Bapak Paice telah lama terlibat dalam bidang pertanian. Ia merupakan tokoh 
utama di gerakan Petani Muda dan mewakili Inggris di Dewan Petani Muda Eropa 
selama empat tahun. Ia pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Suffolk 
Pesisir antara tahun 1976 sampai 1987 dan kemudian menjadi Ketua Dewan pada 
tahun 1983. Bapak Paice telah menikah dan memiliki dua putra.

Zulkifli Hasan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Zulkifli Hasan lahir di Penengahan, Lampung Selatan pada tanggal 17 Mei 1962. 
Beliau telah menjabat sebagai Menteri Kehutanan sejak tahun 2009. Sebelumnya, 
beliau menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPR-RI periode 2006 hingga 2009 
dan sebagai Sekretaris Jenderal pada tahun 2005. Sebelum memulai karir 
politiknya, Bapak Hasan menjabat sebagai direktur utama dan komisaris berbagai 
perusahaan di Indonesia. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesional 
di bidang manajemen dan perdagangan selain menjabat sebagai dewan 
penasehat beberapa yayasan. Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi, 
Universitas Krisnadwipayana dan gelar magister dari Sekolah Tinggi Manajemen 
PPM di Jakarta. 
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Frances Seymour
Direktur Jenderal
Center for International Forestry Research (CIFOR)

Frances Seymour adalah Direktur Jenderal di Center for International Forestry Research 
(CIFOR), sebuah lembaga penelitian internasional yang berkedudukan di Bogor, 
Indonesia, dengan kantor di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Di CIFOR, ia telah memimpin 
pembentukan dan pelaksanaan awal strategi baru lembaga ini yang berfokus di enam 
prioritas penelitian. Ibu Seymour adalah salah satu penulis laporan CIFOR berjudul 
Do Trees Grow on Money? dan kontributor untuk laporan Moving Ahead with REDD 
dan Realizing REDD+. Sebelum bergabung dengan CIFOR, Ibu Seymour mendirikan 
dan memimpin Program Institusi dan Tata Kelola di World Resources Institute (WRI) 
di Washington, DC. Di WRI, beliau membimbing diluncurkannya Access Initiative, 
sebuah koalisi global yang memajukan keterlibatan warga negara dalam pengambilan 
keputusan terkait lingkungan hidup. Ia juga menjadi salah satu penulis dan berkontribusi 
terhadap publikasi WRI yang mengkaji secara kritis peran lembaga finansial, baik 
swasta maupun pemerintah, dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 
Sebelumnya, Ibu Seymour menjabat sebagai Direktur Kebijakan Bantuan Pembangunan 
di World Wildlife Fund dan tinggal di Indonesia selama lima tahun bersama Ford 
Foundation, dengan fokus pada pemberian hibah berbasis komunitas hutan dan 
hak asasi manusia. Ia memiliki gelar master dari Woodrow Wilson School, Universitas 
Princeton dan sarjana ilmu hewan dari Universitas North Carolina di Chapel Hill. 

Panelis dan Moderator

Abdon Nababan
Sekretaris Jenderal
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Abdon Nababan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AMAN. Beliau lahir pada tanggal 
2 April 1964 dan besar di Tano Batak, Sumatera Utara. Bapak Nababan memiliki gelar dari 
Institut Pertanian Bogor (IPB). Setelah lulus, ia terus menggeluti bidang pembangunan 
strategis dan manajemen organisasi, terutama organisasi masyarakat adat. Ia juga 
membangun jaringan aktivis dan LSM untuk membela hak-hak masyarakat adat. 
Sebelumnya, Bapak Nabanan juga menduduki jabatan sebagai berikut: Direktur Eksekutif 
the Foundation Sole Indonesia, Direktur untuk Forest Watch Indonesia, Ketua dari 
Society on Palm, dan Administrator Komisi untuk Global Forest Watch. Ia masih terus aktif 
sebagai Ketua Dewan Perwalian Foundation Equivalents (NTFP), Ketua Dewan Forests 
Watch Indonesia (FWI), Direktur Utama PT Poros Nusantara, anggota dewan perwalian 
dan anggota Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan penasehat bagi Samdhana Institute.

Abetnego Tarigan
Direktur Eksekutif
Sawit Watch

Abetnego Tarigan sejak tahun 2008 diberikan mandat untuk memimpin Sawit 
Watch sebagai Direktur Eksekutif. Ia bergabung di Sawit Watch sejak 2002 setelah 
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menyelesaikan pendidikan di Institut Bisnis Nusantara, Jakarta di bidang studi 
keuangan dan akuntansi. Selama di Sawit Watch, Bapak Tarigan aktif dalam 
berbagai aktivitas organisasi seperti kampanye dan advokasi perkebunan besar 
kelapa sawit, termasuk penanganan konflik antara masyarakat adat/lokal dengan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit dan berperan aktif dalam pembangunan 
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Beliau menjadi perwakilan Sawit Watch dalam 
berbagai forum dan organisasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),  
Civil Society Forum on Climate Justice (CSF) dan Public Interest Lawyer Network 
(PIL-Net). 

Agus Purnomo
Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim

Agus Purnomo diangkat sebagai Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim 
bulan Februari 2010 dan ditugaskan untuk memberikan informasi terbaru 
kepada Presiden tentang perkembangan terakhir negosiasi perubahan iklim 
dan menjalankan tugas khusus dari Presiden sehubungan isu-isu terkait. Beliau 
juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim 
(DNPI). Pada tahun 2004 sampai 2009, saat menjabat sebagai Asisten Khusus 
Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Purnomo menjadi Operational Focal Point 
di Global Environment Facility (GEF) (2005-2009), Liaison Officer untuk Presiden 
UNEP (2005-2007), dan Kepala Komisi Nasional untuk Konferensi Perubahan 
Iklim PBB di Bali pada bulan Desember 2007 (UNFCCC COP13/CMP3). Dengan 
pendidikan sebagai insinyur dan memiliki dua gelar master – bidang administrasi 
bisnis dari Prasetya Mulya School of Management dan kebijakan lingkungan 
hidup dari Tufts University – Bapak Purnomo pernah menjabat sebagai Direktur 
Eksekutif WWF Indonesia selama tujuh tahun. Beliau juga mendirikan atau 
menjabat sebagai kepala di beberapa organisasi lingkungan hidup, mulai dari 
lembaga penelitian untuk perubahan iklim hingga lembaga pemberi hibah untuk 
keanekaragaman hayati, serta sebuah forum advokasi lingkungan yang sangat 
vokal. Ia juga pernah bekerja sebagai konsultan untuk Bank Dunia, ADB, UNDP, 
GTZ, CIDA dan ITTO.

Agustin Teras Narang
Gubernur 
Provinsi Kalimantan Tengah

Teras Narang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Oktober 
1955. Dengan latar belakang sebagai pengacara, Gubernur Narang sempat 
bekerja di beberapa kantor pengacara terkemuka di Indonesia sebelum 
mendirikan kantor pengacara sendiri. Ia terpilih menjadi anggota DPR-RI dari 
tahun 1999 sampai dengan 2004 dan sempat menjabat sebagai Ketua Komisi III 
DPR-RI sebelum terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005. 
Sekarang ini adalah masa jabatan keduanya sebagai gubernur. Gubernur Narang 
adalah penerima beberapa penghargaan terkait komitmennya atas lingkungan 
hidup, pengentasan kemiskinan dan otonomi daerah. Gubernur Narang meraih 
gelar bidang Hukum dari Universitas Kristen Indonesia dan tetap aktif di dalam 
berbagai organisasi professional seperti Pusat Bantuan Hukum Indonesia, 
Indonesian Bar Association dan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI).



20  •  Konferensi Hutan Indonesia

Andy Roby
UK Co-Director, Multistakeholder Forestry Programme (MFP)
Fasilitator, Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement (VPA)

Andy Roby memiliki dua gelar di bidang kehutanan (Bangor BSc, Oxford MSc) 
dengan 28 tahun pengalaman dalam bidang pembangunan internasional dan 
industri kayu. Selama dekade pertama karirnya, Bapak Roby tinggal dan bekerja 
di Jamaika dan Kamerun di bidang pengelolaan proyek kehutanan (perkebunan, 
hutan alam, dan hutan kemasyarakatan) dan melakukan pekerjaan terkait 
kehutanan di bagian lain di Afrika. Setelah meraih gelar MBA dari Henley, Bapak 
Roby bekerja sebagai penasehat bidang kehutanan di Komisi Eropa untuk Asia 
dan Amerika Latin, dan kemudian bekerja untuk UK Department for International 
Development (DFID) untuk wilayah Afrika Barat. Selama lima tahun, ia menjadi 
penasehat perdagangan kayu di Inggris di bidang Corporate Social Responsibility 
dengan fokus khusus pembalakan liar, pembelian yang bertanggung jawab, dan 
hubungan dengan pemangku kepentingan. Bapak Roby pindah ke Jakarta pada 
bulan Desember 2007 dengan isterinya, Eileen, dan putri bungsunya Megan (15), 
untuk membantu negosiasi skema pemberian ijin kayu yang menjamin bahwa 
Indonesia hanya dapat mengekspor kayu legal ke negara-negara Uni Eropa.

Bambang Brodjonegoro
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan

Prof. Bambang Brodjonegoro PhD lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1966. 
Lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1990, beliau 
melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar master bidang perencanaan 
urban dan doktor bidang perencanaan regional dari Universitas Illinois, Urbana-
Champaign, Amerika Serikat. Kepakaran Prof. Brodjonegoro adalah di bidang 
pembangunan ekonomi, ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Beliau 
bergabung dengan Departemen Keuangan sejak Januari 2011 sebagai Pejabat 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal 
di Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam, IDB (2009-2011) dan Dekan Fakultas 
Ekonomi, Universitas Indonesia (2005-2009).

Bob Kamandanu
Ketua
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

Bob Kamandanu adalah salah satu komisaris PT Berau Coal, di mana selama tiga 
tahun beliau menjabat sebagai Direktur Utama (2006-2009). Sebelum bergabung 
dengan PT Berau, ia lama berkarir di perusahaan-perusahaan multinasional seperti 
Laidlaw Transit, Inc (USA), British American Tobacco, Cigna Worldwide, Chandra 
Asri Petrochemical Center, dan Pirelli Cables & Systems. Posisi terakhirnya adalah 
sebagai Direktur Keuangan CIGNA and Pirelli. Bapak Kamandanu memiliki 2 gelar 
sarjana yaitu teknik kimia dan administrasi bisnis dari Universitas Oklahoma, 
Amerika Serikat serta MBA di bidang keuangan dari universitas yang sama. Sejak 
kecil Bapak Kamandanu telah dilatih dan dididik untuk tertarik pada industri ini 
karena ayah beliau berprofesi sebagai insinyur pertambangan sekaligus memiliki 
saham di tambang batubara (PT Batubara Bukit Kendi, anak perusahaan PT Bukit 
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Asam). Saat ini, Bapak Kamandanu adalah Direktur Utama dan CEO PT Delma 
Mining Corporation, pemegang kontrak kerja batu bara (CCOW) generasi ketiga, 
serta Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA).

Chandra Kirana
Kepala Perwakilan, Indonesia
Climate Policy Institute (CPI)

Chandra Kirana memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang pembangunan 
dengan fokus di industri ekstraktif. Sebelum bergabung dengan CPI, ia menjabat 
sebagai Koordinator Regional untuk Asia Pasifik di Revenue Watch Institute 
(RWI). Ia juga pernah menjabat sebagai kepala sekretariat the World Bank Group 
Extractive Industries Review dan sebagai pengkampanye untuk Greenpeace 
International. Pengalaman kerja beliau sebelumnya di Indonesia berfokus 
pada memajukan kelestarian keanekaragaman hayati di sektor kehutanan dan 
pertanian. Ibu Kirana mendirikan Gita Pertiwi, sebuah LSM ternama bidang 
pertanian yang lestari, dan telah bekerja untuk memperkuat kemampuan 
komunikasi dan advokasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Beliau mewakili 
RWI untuk berhubungan dengan masyarakat sipil, pemerintah, perusahaan 
dan organisasi internasional, serta memimpin pembangunan program dan 
implementasinya. Ibu Kirana berkoordinasi dengan manajemen dan staf RWI di 
seluruh dunia untuk proyek pengawasan, advokasi, penelitian dan bantuan teknis, 
sekaligus membangun portofolio RWI yang kuat untuk dapat secara strategis 
memajukan tata kelola industri ekstraktif yang lebih baik. Ibu Kirana memiliki gelar 
bidang psikologi dan merupakan seorang fellow di Samdhana Institute, sebuah 
pusat pembaruan sosial dan lingkungan di Asia dengan kantor di Indonesia 
dan Filipina.

Daju Resosudarmo
Peneliti, Program Kehutanan dan Tata Kelola
Center for International Forestry Research (CIFOR)

Dr. Resosudarmo adalah peneliti program kehutanan dan tata kelola di CIFOR. 
Beliau telah meneliti di bidang kehutanan selama 15 tahun terakhir. Saat ini, 
beliau mengkoordinasi komponen terkait Indonesia untuk Studi Komparatif 
Global tentang REDD+, terutama tentang kebijakan dan proyek percontohan 
REDD. Minat Dr. Resosudarmo dalam penelitian termasuk di bidang desentralisasi, 
politik ekonomi sumber daya alam dan pembangunan, serta perubahan iklim. 
Ia menerima gelar master di bidang pembangunan internasional dari Cornell 
University dan gelar doktor di bidang tata kelola kehutanan dari Australian 
National University.

Desi Anwar
Pembawa Acara Senior dan Spesialis Komunikasi
Metro TV

Desi Anwar memulai karirnya sebagai seorang pembawa acara/reporter di stasiun 
TV swasta pertama di Indonesia, RCTI, di tahun 1990. Beliau juga menjabat 
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sebagai produser eksekutif dan pembawa acara program berbahasa Inggris. 
Sebagai anggota rombongan pers kepresidenan, Ibu Desi melakukan banyak 
perjalanan dalam rangka kunjungan resmi negara dan konferensi tingkat tinggi 
selama masa kerjanya di RCTI. Beliau juga melakukan banyak sekali wawancara 
dengan pemimpin negara dan tokoh internasional lainnya. Ibu Desi kemudian 
bergabung dengan Metro TV sebagai konsultan sebelum akhirnya menjadi 
pembawa acara senior, talent manager, dan mendirikan bagian Pelayanan Media, 
sekaligus juga menjadi General Manager Pengembangan Bisnis dan Marketing. 
Sebelumnya, Ibu Desi adalah salah satu pendiri portal online Astaga.com, penulis 
kolom dan anggota tim editorial The Indonesian Observer. Ia juga menjadi penulis 
kolom rutin untuk majalah Tempo dan harian The Jakarta Globe, serta pendiri, 
editor dan penyedia konten untuk majalah online The Daily Avocado. Ia meraih 
gelar sarjana dari Universitas Sussex dan gelar master dari S.O.A.S, University of 
London, Inggris.

Dharsono Hartono
Direktur Utama
PT Rimba Makmur Utama

Dharsono Hartono telah berkecimpung selama lebih dari 10 tahun di bidang 
konsultasi keuangan dan investasi perbankan di institusi-institusi terkemuka seperti 
PriceWaterhouseCoopers dan JP Morgan di New York. Pengalamannya termasuk 
merger dan akuisisi, manajemen hutang, serta pembiayaan dan peningkatan modal. 
Saat ini Bapak Hartono menjabat sebagai Direktur Utama PT Rimba Makmur Utama 
(RMU), sebuah perusahaan yang sekarang sedang mengerjakan sebuah proyek 
REDD di lebih dari 200.000 hektar hutan gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur 
dan Katingan di propinsi Kalimantan Tengah, yang lebih dikenal dengan nama 
Katingan Peat Conservation and Restoration Project. Beliau bertanggung jawab atas 
keseluruhan manajemen pembiayaan dan pemasaran di proyek tersebut. Bapak 
Hartono telah sukses meluaskan jaringan internasional PT RMU melalui partisipasi 
beliau di berbagai forum internasional selama beberapa tahun terakhir. Bapak 
Hartono menerima gelar master di bidang teknik finansial dan sarjana bidang teknik 
industri dari Cornell University, Amerika Serikat.

Faith Doherty
Ketua Tim Kampanye Hutan
Environmental Investigation Agency

Faith Doherty telah terlibat dalam isu lingkungan dan hak asasi manusia selama 
lebih dari 20 tahun. Berawal dari keterlibatannya dalam gerakan anti nuklir di 
Greenpeace Australia pada tahun 1980-an, ia akhirnya bekerja di Greenpeace 
Internasional di kampanye Laut Bebas Nuklir, termasuk dengan tiga kapal 
international milik Greenpeace yaitu the Rainbow Warrior, the SV Vega dan the 
Moby Dick. Pada awal 1990-an, Ibu Doherty pindah ke Thailand, di mana ia bekerja 
dengan komunitas pejuang hak asasi manusia yang berfokus di Burma. Ia bekerja 
sama dengan gerakan pendukung demokrasi baik yang di Burma maupun di 
pengasingan dalam berbagai isu, termasuk yang berkaitan dengan perbatasan 
India, Bangladesh dan Cina. Pada akhir 1990-an, Ibu Doherty kembali ke Inggris 
dan bergabung dengan EIA untuk berkampanye mengenai hutan. Ruang lingkup 
pekerjaannya termasuk Indonesia, Asia Tenggara dan negara-negara konsumen 
kayu di Eropa Barat. Beliau saat ini memimpin tim kampanye hutan di EIA.
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Hadi Daryanto
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kehutanan

Dr. Hadi Daryanto diangkat menjadi Sekretaris Jenderal untuk Kementerian 
Kehutanan pada tahun 2010. Sebelumnya, Dr. Daryanto menjabat sebagai 
Direktur Jenderal Pembangunan Produksi Kehutanan. Sebagai salah satu pejabat 
eselon satu termuda, ia telah memajukan konsep prosedur untuk Hutan Tanam 
Rakyat, Forest Development Financing Service, pemberian ijin untuk penggunaan 
komersial penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di sektor kehutanan 
berbasis Pasar Karbon Sukarela dan Penjaminan Standar Legalitas Kayu di 
Indonesia. Dr. Daryanto memiliki karir yang panjang dalam berbagai posisi 
senior di Kementerian Kehutanan. Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas 
Indonesia Esa Unggul, Ketua Kelompok Kerja untuk ASEAN Product Working 
Group On Wood Based Panel, dan Project Director serta Full Time Counterpart 
untuk Sustainable Forest Management Project (SFMP) (GTZ) di Samarinda, 
Kalimantan Timur. Ia memiliki gelar master dan Doctor Ingeniveur Specialite di 
bidang Advanced Wood Science and Technology dari Grande Ecole of Institut 
National Polytechnique de Lorraine, France (1988) dan sarjana bidang manajemen 
kehutanan, perencanaan dan manajemen sumber daya alam dari Institut 
Pertanian Bogor (IPB).

Iman Santoso
Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan
Kementerian Kehutanan

Iman Santoso lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 September 1953. 
Ia mulai bergabung dengan Kementerian Kehutanan pada tahun 1979. Selama 
masa karirnya yang panjang, beliau pernah menjabat sebagai kepala berbagai 
bagian, sebelum akhirnya menjadi Direktur bidang Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Hutan di Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan (FORDA) pada tahun 2007, 
Direktur bidang Perencanaan Bina Usaha Hutan pada tahun 2009, dan posisinya 
sekarang ini sebagai Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan. Bapak Santoso memiliki 
gelar sarjana kehutanan dari IPB dan master di bidang kehutanan dari Michigan 
State University, Amerika Serikat.

John McCarthy
Dosen Senior
Program Manajemen Lingkungan dan Pembangunan 
Australian National University

Dr. John McCarthy mengajar di Crawford School, Australia National University 
(ANU). Beliau melakukan penelitian atas isu-isu terkait perubahan pertanian, 
tenurial, tata kelola lingkungan hidup, dan kebijakan sumber daya alam. Beliau 
telah melaksanakan berbagai tugas dari beberapa badan pembangunan 
di Australia dan di Indonesia, termasuk AusAID dan CIFOR. Bapak McCarthy 
adalah penulis buku The Fourth Circle: A Political Ecology of Sumatra’s Rainforest 
Frontier (Stanford University Press, 2006) dan telah menulis artikel ilmiah di 
World Development, Development and Change, the Singapore Journal of Tropical 
Geography, the Journal of Peasant Studies, Human Ecology, the Journal of Southeast 
Asian Studies, dan jurnal-jurnal lainnya.
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Kuntoro Mangkusubroto
Ketua Satuan Tugas REDD+ dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Dr. Kuntoro Mangkusubroto adalah Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bertanggung jawab mengawasi 
kemajuan pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan 
oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Dr. Kuntoro juga 
merupakan ketua Satuan Tugas REDD+, yaitu unit kerja yang bekerja di bidang 
pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan. Sebelum bertugas di UKP4, 
Dr. Kuntoro menjabat sebagai Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) 
Aceh-Nias dan memimpin upaya rekonstruksi senilai hampir US$8 milyar yang 
menjadi model percontohan pengelolaan pasca bencana di tingkat internasional. 
Dr. Kuntoro meraih gelar doktoral dalam bidang Decision Science dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB), MSc dalam bidang Teknik Sipil dan MSc. di Teknik Industri 
– keduanya dari Universitas Stanford, Amerika Serikat. Beliau telah memberikan 
kuliah umum di berbagai universitas di seluruh dunia, seperti National University of 
Singapore, Nanyang Technological University, dan Kennedy School of Government 
di Universitas Harvard. 

Krystof Obidzinski 
Peneliti, Program Kehutanan dan Tata Kelola 
Center for International Forestry Research (CIFOR)

Dr. Obidzinski adalah peneliti program kehutanan dan tata kelola di CIFOR. Beliau 
mendapatkan gelar doctor di bidang antropologi di University of Amsterdam, 
Belanda, dengan tesis yang meneliti sejarah praktik pembalakan liar di Kalimantan. 
Tesis ini meneliti evolusi koalisi pemangku kepentingan yang terkait dengan 
kayu illegal dan mendalami peran kayu illegal di ekonomi dan politik daerah 
serta menemukan kesamaan yang terus bertahan dalam jangka panjang. Beliau 
telah melakukan penelitian secara ekstensif tentang ekonomi politik kehutanan 
di Indonesia, terutama dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari pembalakan 
dan perdagangan kayu liar. Dr. Obidzinski juga banyak meneliti mengenai 
kerangka hukum dan mekanisme pasar untuk mengurangi pembalakan liar. Dalam 
beberapa tahun terakhir, penelitiannya lebih terpusat pada dampak perdagangan 
dan investasi global pada komoditas yang akan mempengaruhi daerah hutan di 
wilayah tropis, dengan fokus khusus pada kelapa sawit dan peluasan perkebunan 
kayu di Indonesia. Dengan meneliti rezim-rezim pengambilan sumber daya ini, 
Dr. Obidzinski berharap bisa menghasilkan sebanyak mungkin informasi terkait 
tantangan atau hambatan untuk penerapan praktik hutan lestari, termasuk REDD+.

Louise Hand
Duta Besar Australia untuk Perubahan Iklim

Louise Hand adalah pejabat karir senior di Departemen Luar Negeri dan 
Perdagangan yang sekarang ditugaskan di Departemen Perubahan Iklim. Sebelum 
ia menjabat sebagai Duta Besar untuk Perubahan Iklim di 2009, ia menjabat sebagai 
Menteri dan Kepala Perwakilan di Kedutaan Australia di Jakarta (2005-2009). Ia juga 
pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Kamboja (2000-2003), Konsuler Misi 
Tetap Australia untuk Perlucutan Senjata di Jenewa (1995-1998), dan Sekretaris 
Ketiga dan Kedua Kedutaan Australia di Wina (1986-1993). Di Canberra, Ibu Hand 
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juga pernah menjabat sebagai Asisten Sekretaris, Unit Pengendalian Senjata 
(1999-2000), Direktur Hubungan Kementerian dan Eksekutif (1999), Direktur 
Unit Bisnis (1993-1994) dan Asisten Eksekutif untuk Sekretaris (1992-1993). Ia 
memiliki gelar sarjana dan master dari University of Queensland serta gelar MBA 
dari Deakin University. Pada bulan Januari 2009, beliau dianugerahi Medali untuk 
Pelayanan Publik untuk hasil kerjanya di Indonesia.

Lukita Dinarsyah Tuwo
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Wakil Kepala Bappenas

Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas. Sebelumnya, ia menjabat 
sebagai Deputi Menteri untuk Pendanaan Pembangunan di Bappenas dan 
cukup berpengaruh dalam pendanaan pembangunan di Indonesia. Ia juga 
menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama 
(TPPI) sejak tahun 2005. Dr. Lukita memulai karirnya pada tahun 1986 sebagai 
management trainee di PT Unilever Indonesia. Ia bergabung dengan Bappenas 
pada tahun 1987 dan diangkat sebagai Direktur Keseimbangan Neraca dan 
Kerja Sama Ekonomi Internasional (1998-2005). Beliau juga memiliki berbagai 
pengalaman sebagai Ketua Delegasi maupun anggota delegasi Indonesia di 
berbagai forum internasional. Dr. Lukita memiliki gelar sarjana bidang teknik 
industri dari ITB, gelar master bidang ekonomi dari Vanderbilt University di 
Nashville, Tennessee, dan gelar doktoral di bidang ekonomi dari University of 
Illinois, Urbana Champaign, Illinois, Amerika Serikat.

Mubariq Ahmad
Konsultan Senior/Penasehat mengenai Kebijakan Perubahan Iklim
Bank Dunia

Dr. Mubariq Ahmad bergabung dengan Bank Dunia di kantor perwakilan Jakarta 
pada tahun 2009 untuk memberikan nasihat mengenai integrasi kebijakan 
antara unit lingkungan dan ekonomi serta pandangan tentang perubahan 
iklim dan pengembangan ekonomi rendah karbon kepada lembaga-lembaga 
pemerintahan. Beliau membantu menulis dan memberikan masukan dalam 
pengembangan strategi nasional REDD+. Sebelum bergabung di Bank Dunia, Dr. 
Ahmad adalah CEO dan Direktur Eksekutif WWF Indonesia. Beliau memiliki gelar 
PhD di bidang Sumber Daya Alam dan Ekonomi Lingkungan Hidup dari Michigan 
State University, Amerika Serikat, MA di bidang perdagangan internasional 
dan keuangan dari Columbia University, serta BA di bidang ekonomi dan studi 
pembangunan dari Universitas Indonesia.

Nana Suparna
Wakil Ketua
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Nana Suparna dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 25 Maret 1954. 
Saat ini Bapak Suparna menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan 
Indonesia (APHI) serta Penasehat Senior untuk PT Wana Subur Lestari. Sebelum 
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bergabung di perusahaan ini, beliau menjabat sebagai Direktur PT Sari Bumi 
Kusuma serta Direktur dan Komisaris PT Sinergi Hutan Lestari. Bapak Suparna 
merupakan anggota aktif Dewan Kehutanan Nasional dan Yayasan KEHATI. Ia juga 
aktif dalam berbagai perkumpulan profesional yang terkait dengan kehutanan, 
seperti APHI, PERSAKI, KADIN, APKINDO, LEI dan FKKM. Bapak Suparna meraih 
gelar di bidang kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Peter Heng
Direktur Komunikasi dan Keberlanjutan
Golden Agri-Resouces (GAR)

Peter Heng, 54 tahun, ditunjuk sebagai Direktur Komunikasi dan Keberlanjutan 
di Golden Agri-Reasouces (GAR) pada bulan Februari 2010. Perannya adalah 
untuk merencanakan dan menerapkan strategi komunikasi perusahaan serta 
kebijakan keberlanjutan untuk GAR dan anak perusahaannya. Beliau bertanggung 
jawab untuk meningkatkan reputasi perusahaan GAR di wilayah Asia Pasifik. 
Sebelumnya, Bapak Heng menjabat sebagai Direktur Komunikasi Perusahaan di 
SingTel. Ia juga pernah bekerja di United Overseas Bank dengan jabatan terakhir 
sebagai Kepala Urusan Korporat, yang mencakup hubungan dengan media, 
manajemen krisis, hubungan dengan investor, manajemen brand, dan komunikasi 
marketing. Bapak Heng lulus dengan predikat terhormat di bidang administrasi 
bisnis dari National University of Singapore (NUS). Ia telah menikah dan memiliki 
seorang puteri.

Rezal Kusumaatmadja
Penasehat Senior
Mazars Starling Resources

Rezal Kusumaatmadja memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam mengelola 
sumber daya alam, perencanaan berbasis komunitas, konservasi hutan dan 
pengelolaan hutan lestari. Ia adalah salah satu pendiri Mazars Starling Resources, 
sebuah perusahaan konsultan yang berada di Bali. Sejak tiga tahun terakhir, Bapak 
Kusumaatmadja telah memimpin pembangunan Katingan Peat Conservation dan 
Restoration Project di 200.000 hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah. Ia juga 
aktif dalam inisiatif internasional untuk REDD+ dengan menjabat sebagai anggota 
dewan penasehat Climate and Land Use Alliance (CLUA), anggota komisi REDD+ 
Social Environmental Standards (REDD+ SES), dan anggota Dewan Penasehat 
VCS Jurisdictional and Nested REDD Initiative. Bapak Kusumaatmadja memiliki 
gelar master di bidang perencanaan regional dan urban dari Hawaii University 
dan sarjana bidang perencanaan regional dan kota dari Cornell University, 
Amerika Serikat.

Sandra Moniaga
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Hukum 
(HuMa)

Sandra Moniaga telah terlibat dalam gerakan sosial dan lingkungan hidup 
sejak 1986, persis sebelum beliau lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik 
Parahyangan, Bandung. Sejak itu Ibu Moniaga telah bekerja di berbagai LSM 
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di Jakarta, seperti WALHI dan ELSAM, dan di Pontianak, Kalimantan Barat 
(LBBT). Beliau menjabat terakhir sebagai Koordinator Eksekutif Perkumpulan 
untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Hukum (HuMa), yang 
didirikan bersama rekannya pada tahun 2001. Saat ini, Ibu Moniaga menjabat 
sebagai Ketua Dewan ELSAM dan anggota dewan Epistema Institute, ICEL, 
Samdhana Institut, LBBT Pontianak, World Rainforest Movement (WRM) dan 
Down to Earth. Selain itu, beliau sedang menyelesaikan gelar doktornya di Van 
Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum di Leiden University. Lingkup kerja Ibu 
Moniaga mencakup bidang hukum, hak asasi manusia, tenurial, masyarakat adat, 
lingkungan hidup dan demokrasi.

Sergio Margulis
Ahli Ekonomi Lingkungan utama
Bank Dunia

Dr. Sergio Margulis adalah Ahli Ekonomi Lingkungan Utama di Bank Dunia yang 
saat ini mengelola program Mediterranean Basin - Sustainable Med. Dr. Margulis 
telah bekerja di Bank Dunia sejak 1990 dan memimpin berbagai penelitian 
tentang perubahan iklim, deforestasi di Amazon, ekonomi lingkungan, sistem 
manajemen lingkungan dan pengelolaan sumber daya air. Beliau pernah 
menjabat sebagai Presiden Environment Agency of Rio de Janeiro, tempatnya 
berasal, peneliti di IPEA (sebuah pusat penelitian ekonomi di Brasil), serta profesor 
ekonomi lingkungan di Federal University of Rio de Janeiro. Dr. Margulis meraih 
gelar PhD di bidang ekonomi lingkungan hidup dari Imperial College, London 
University, Inggris.

Shinta Widjaja Kamdani
Wakil Ketua Umum bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Kamar Dagang Indonesia (KADIN)

Sebagai pemilik dan Managing Director untuk Sintesa Group, sebuah 
konglomerasi yang terdiri dari 17 perusahaan di bidang produk konsumen dan 
industrial, properti dan sektor energi. Ibu Shinta juga aktif dan memimpin banyak 
organisasi bisnis dan sosial yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup, 
bisnis dan masyarakat di Indonesia. Beberapa peran dan tanggung jawabnya 
adalah: pendiri Program Global Entrepreneurship Indonesia; Wakil Ketua Umum 
KADIN; Ketua APINDO; anggota Dewan Eksekutif Regional di ASEAN of Youth 
Presidents Organization (YPO); anggota Dewan Eksekutif WWF Indonesia dan 
YAI. Ibu Shinta lulus dari Barnard College, Columbia University, New York di 
tahun 1989 dan lulus dari Pendidikan Eksekutif Harvard Business School, Boston, 
Massachusetts, Amerika Serikat tahun 2002.

Sukianto Lusli
Ketua
Forum Restorasi Ekosistem Indonesia

Sukianto Lusli telah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Burung Indonesia 
(BirdLife Indonesia) pada tahun 2001-2010. Sebelum bergabung dengan Burung 
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Indonesia, ia telah mengabdikan karirnya bersama World Wide Fund for Nature. 
Jabatan terakhirnya adalah sebagai Direktur WWF Indonesia untuk wilayah 
Sumatera untuk (1996). Bapak Lusli meraih gelar di bidang biologi dari Universitas 
Nasional Jakarta. Ia kemudian meneruskan studinya di bidang kehutanan untuk 
pembangunan pedesaan di ITC Eschede dan mempelajari Kebijakan Lingkungan 
Hidup di Imperial College, London University. Setelah bekerja lebih kurang 30 
tahun dalam bidang konservasi lingkungan, Bapak Lusli telah terlibat dalam 
berbagai proyek, mulai dari konservasi spesies, pembentukan kawasan lindung, 
integrasi konservasi dan pembangunan, pelembagaan pembangunan dan kerja 
sama dengan Kementerian Kehutanan untuk menciptakan konsesi restorasi 
ekosistem pertama di Indonesia. Sekarang ini, Bapak Lusli menjabat sebagai 
Direktur Eksekutif Habitat Burung Indonesia dan bekerja untuk kelestarian hutan 
dan karbon di Sulawesi dan Halmahera. Beliau juga menjabat sebagai Ketua 
Forum Restorasi Ekosistem Indonesia.

Timothy C. Jessup
Spesialis Hutan dan Iklim
Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership

Timothy C. Jessup adalah ahli teknis dengan pengalaman selama 30 tahun di 
bidang lingkungan, pembangunan dan perubahan di wilayah Asia Pasifik. Bapak 
Jessup memimpin perencanaan mendetail untuk Kalimantan Forests and Climate 
Partnership (KFCP), proyek percontohan kegiatan REDD berskala besar pertama 
di Indonesia dan yang pertama di wilayah gambut di daerah tropis, senilai 
AU$30 juta. Ia juga menangani perencanaan dan pelaksanaan awal saran-saran 
teknis, terutama dalam bidang tata kelola, insentif dan manajemen hutan berbasis 
masyarakat. Ia berpengalaman memberikan saran teknis kepada Indonesia-
Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) dan pemerintah Australia mengenai 
isu-isu dan kebijakan-kebijakan terkait REDD. Saat ini, Bapak Jessup menjabat 
sebagai Spesialis Hutan dan Iklim untuk IAFCP, program kerja sama pemerintah 
Australia dan Indonesia untuk memajukan upaya global mengatasi perubahan 
iklim dan melindungi hutan dunia.

Wahjudi Wardojo
Penasehat Senior untuk Kebijakan Karbon Hutan Internasional
The Nature Conservancy-Indonesia

Wahjudi Wardojo bergabung dengan TNC Indonesia sebagai Penasehat Senior 
untuk Kebijakan Perubahan Iklim Internasional pada tahun 2009 setelah 
menghabiskan lebih dari 33 tahun berkarir di Kementerian Kehutanan sebagai 
mantan Kepala Taman Nasional, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, dan terakhir sebagai Penasehat Khusus Menteri 
Kehutanan. Bapak Wardojo juga terkenal karena terlibat aktif di forum-forum 
internasional seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), International Tropical Timber Organization (ITTO) dan 
anggota Board of Trustees Center for International Forestry Research (CIFOR). 
Dalam posisinya sekarang, Bapak Wardojo bekerja sama dengan tim Kebijakan 
Iklim Global TNC di tingkat internasional, regional, dan nasional serta memberikan 
saran kepada TNC dalam pengembangan program karbon hutan di kabupaten 
Berau, propinsi Kalimantan Timur khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
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Wimar Witoelar 
Perspektif.net

Wimar Witoelar memulai karirnya dari mengajar dan meneliti di Institut Teknologi 
Bandung (ITB). Ia sekarang adalah Adjunct Professor di Deakin University, Australia. 
Dengan bekal tiga gelar termasuk MBA di bidang keuangan dan investasi, beliau 
menjadi seorang konsultan manajemen dan melayani berbagai klien mulai dari 
Bank Pembangunan Asia (ADB) sampai ke institusi pemerintahan dan perusahaan 
swasta. Bapak Wimar paling terkenal sebagai tokoh media. Ia merintis didirikannya 
saluran televisi berbasis masyarakat bernama “tvTWO” di YouTube, http://tvtwo.
info. Beliau memulai program wawancara radio bernama “Perspektif Baru” yang 
telah bertumbuh menjadi talkshow yang disiarkan di seluruh Indonesia dengan 
anggota 150 radio dan transkrip acara di 13 koran. Bapak Witoelar sering menulis 
artikel dan dikutip oleh media internasional, selain menulis buku. Bapak Witoelar 
aktif di dunia blog dan social media, dengan hampir 65.000 pengikut di twitter 
dan maksimum 5000 pengikut di Facebook.
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Peserta Pameran

Nama Institusi Nomor 
Booth

Tipe Kontak E-mail

Mazars Starling 
Resources

2 Swasta Rumi Naito rumi@starlingresources.com

GIZ Forclime dan MRPP 5 Lembaga 
Internasional

Mohamad Rayan rayan@merang-redd.org

Center for International 
Forestry Research 
(CIFOR)

3 Lembaga 
Internasional

Kamal Prawiranegara k.prawiranegara@cgiar.org

Yayasan Carbon 
Indonesia

1 LSM Rachmat Efendi rachmat.efendi@carbonindonesia.org

ASEAN Social Forestry 
Network (ASFN)

10 Lembaga 
Internasional

Amelia Britaniari amelia.britaniari@asfnsec.org

The Jakarta Post 8 Media Anton anton@thejakartapost.com

Kompas 9 Media Pipin pino@kompas.co.id

Kementerian 
Kehutanan

4 Pemerintah Enik Eko Wati enikekowati@yahoo.com

Agrinos 6 Swasta Kjetil Bohn Kjetil.bohn@agrinos.com

IBCSD/WBCSD 7 Swasta Lusye Marthalia lusye@cbn.net.id
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Mitra Kerja

Konferensi ini dapat terselenggara berkat dukungan dari para mitra kerja berikut:

 

Kedutaan Besar Norwegia
Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta bekerja untuk mendorong 
dan mengembangkan lebih jauh hubungan bilateral dan kerja 
sama antara Indonesia dan Norwegia, serta mempromosikan 
kepentingan-kepentingan Norwegia di Indonesia. Kedutaan 
Besar Norwegia di Indonesia adalah salah satu di antara 11 
perwakilan asing Norwegia di Asia Tenggara. Kedutaan Besar 
Norwegia bekerja sama dengan lembaga-lembaga Indonesia 
dan Norwegia baik institusi publik maupun swasta, organisasi 
dan individu.

 

UK Climate Change Unit (Unit Perubahan Iklim 
Inggris)
UK Climate Change Unit bertujuan untuk membantu 
Indonesia dalam mencapai targetnya untuk perubahan iklim, 
pertumbuhan hijau, dan masa depan yang lestari. Ini termasuk 
pengurangan emisi karbon sampai dengan 41%, menghentikan 
deforestasi, dan bergerak menuju ekonomi rendah karbon 
dengan laju pertumbuhan 7%, mengurangi tingkat kemiskinan 
sampai separuhnya dan beralih ke sumber energi terbarukan.

 

Australian Government - AusAID
AusAID adalah badan pembangunan Pemerintah Australia 
yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan 
luar negeri Australia, yang bertujuan untuk membantu negara-
negara berkembang dalam mengentaskan kemiskinan dan 
mencapai pembangunan berkesinambungan yang sesuai 
dengan kepentingan nasionalnya.

Climate and Land Use Alliance (Aliansi Tata Guna 
Lahan dan Iklim)
CLUA adalah sebuah kolaborasi filantropis, di mana yayasan-
yayasan anggotanya (ClimateWorks Foundation, Ford 
Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation, dan David 
and Lucile Packard Foundation) bersatu untuk menangani 
salah satu aspek mitigasi yang paling kritis dan menantang, 
yaitu pengurangan tingkat emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan, atau REDD.
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The Program on Forests (PROFOR)
Program Hutan (PROFOR) mendanai analisis mendalam 
mengenai kebijakan dan proses-proses kehutanan yang dapat 
mendukung tujuan-tujuan berikut: memperbaiki penghidupan; 
meningkatkan tata kelola dan penegakan hukum kehutanan; 
membiayai pengelolaan hutan lestari; dan koordinasi kebijakan 
kehutanan dengan sektor-sektor lainnya. Contohnya, PROFOR 
mendukung upaya-upaya penentuan indikator umum terkait 
tata kelola hutan dan membantu pemetaan peluang restorasi 
lahan. Kerja sama ini dikelola oleh suatu tim inti yang berbasis 
di Bank Dunia dan didukung oleh Uni Eropa, Finlandia, Jerman, 
Italia, Jepang, Swiss, Belanda dan Inggris. Informasi lebih lanjut 
dapat dilihat di www.profor.info

Uni Eropa
Program kerja sama Uni Eropa mendukung strategi 
pembangunan Indonesia. Lebih dari 100 proyek saat ini sedang 
dilaksanakan di berbagai macam sektor, kota dan daerah di 
Indonesia. Bantuan Uni Eropa dipusatkan pada dukungan untuk 
pendidikan, kesehatan, perdagangan dan investasi, tata kelola 
pemerintahan, lingkungan hidup, rekonstruksi pasca bencana, 
dan pencegahan konflik dan perdamaian. 
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Mitra Media

Kompas 
Kompas adalah harian yang paling banyak dibaca di Indonesia. 
Diterbitkan oleh Kompas-Gramedia Group sejak tahun 1965, 
koran ini memiliki reputasi di Indonesia untuk kualitas penulisan 
yang baik serta jurnalisme investigatif. Harian ini diterbitkan 
dalam Bahasa Indonesia. Untuk berita terbaru, kunjungi www.
kompas.com. 

The Jakarta Post
The Jakarta Post adalah koran dalam Bahasa Inggris terbesar 
di Indonesia, dengan sirkulasi sekitar 50,000 eksemplar. 
Harian ini diterbitkan pada tahun 1983. Versi online koran ini 
juga menampilkan berita terkini dan kaya informasi tentang 
Indonesia. The Jakarta Post juga menyediakan informasi dan 
analisa terkini yang mendalam dan akurat untuk pembaca lokal 
dan internasional. Kunjungi kami di www.thejakartapost.com. 

KBR68H
KBR68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia 
dan saat ini melayani lebih dari 800 radio di Indonesia, sebagian 
Asia dan Australia. Berita terbaru juga dapat diikuti melalui akun 
twitter @KBR68H.

Green Radio 
Green Radio adalah satu-satunya radio yang memfokuskan 
siarannya pada isu lingkungan untuk bumi yang lebih 
baik. Green Radio juga menggunakan energi panel surya 
untuk menjalankan siaran selama 20 jam sehari yang dapat 
didengarkan melalui 89.2FM Jakarta atau streaming di www.
greenradio.fm. 
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Ucapan Terima Kasih Khusus untuk Para Mitra 

CIFOR ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada banyak mitra yang telah membantu 
perencanaan dan pelaksanaan Konferensi Hutan Indonesia, terutama:

 • Kementerian Kehutanan
 • Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
 • Kantor Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim 
 • Kantor Staf Khusus Presiden untuk Hubungan Internasional 
 • Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 
 • Indonesia Business Council for Sustainable Development/World Business Council for 

Sustainable Development  

Dewan Penasehat Bisnis 
 • Shinta Kamdani, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 

 • Bernardino Vega, Kamar Dagang Indonesia (KADIN)

 • Neil Franklin, Indonesia Business Council for Sustainable Development/World Business Council 
for Sustainable Development  

 • Fazil Alfitri, PT Medco Power Indonesia 

 • Jon Respati, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) 

 • Suzanne Billharz, Respects Magazine

 • Andy Roby, Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement

Dewan Penasehat Masyarakat Sipil 
 • Efransjah, WWF-Indonesia 

 • Nyoman Iswarayoga, WWF-Indonesia 

 • Avi Mahaningtyas, Kemitraan 

 • Dejan Lewis, The Forest Trust

 • Patrick Anderson, Samdhana Institute 

 • Bernadus Steni, HuMA

 • Dicky Simorangkir




