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Pendahuluan
Arild Angelsen, Maria Brockhaus, William D. Sunderlin dan 
Louis V. Verchot

1.1 Menelusuri REDD+
Sebagai sebuah gagasan, REDD+ adalah sebuah cerita keberhasilan. REDD+ 
telah membangkitkan semangat positif tentang kemungkinan untuk 
melangkah maju dalam mitigasi perubahan iklim secara cepat dan murah. 
REDD+ juga cukup umum untuk memayungi sejumlah besar pelaku 
dalam menumbuhkan pohon mereka sendiri. REDD+ telah melalui proses 
konseptualisasi, rancangan dan implementasi yang intensif – meskipun 
masih jauh dari tujuan mendasarnya untuk mewujudkan pengurangan emisi 
berskala besar. Tidak ada ide lain untuk menyelamatkan hutan tropis dunia 
yang telah menimbulkan semangat dan komitmen pendanaan seperti yang 
dialami oleh REDD+.

Namun demikian, bagi para ilmuwan dan profesional yang berpengalaman 
di bidang kehutanan tropis, tidak mengejutkan bahwa REDD+ ternyata 
jauh lebih sulit untuk dilaksanakan daripada yang diperkirakan sebelumnya. 
Deforestasi dan degradasi hutan memiliki sejarah panjang dan banyak 
pihak yang berkepentingan dengan hutan sangat besar taruhannya pada 
kelanjutannya. Ranah kebijakan di banyak negara merupakan ajang 
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pertempuran antara kepentingan ‘bisnis seperti biasa’ dan kepentingan akan 
perubahan transformatif. Namun ini juga merupakan pertanda baik: mereka 
yang diuntungkan dari bisnis seperti biasa memperhitungkan REDD+ secara 
serius untuk menanggapinya. Dengan demikian ada indikasi bahwa, jika 
dilaksanakan, REDD+ dapat memberikan dampak.

REDD+ bermaksud untuk mengatasi masalah tindakan kolektif yang 
mendasar: untuk mewujudkan sebuah sistem yang memberikan insentif 
ekonomis bagi pengguna hutan yang mencerminkan nilai karbon yang terserap 
dan tersimpan di dalam pohon. Membangun sistem seperti ini merupakan 
sebuah proyek rekayasa yang ambisius secara politis, ekonomis maupun 
sosial. Menetapkan mekanisme pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) 
merupakan upaya untuk menciptakan keterkaitan antara ‘kesediaan untuk 
membayar’ masyarakat global dan pengguna hutan individual di desa‑desa 
yang terpencil. Upaya ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah 
dan para pemrakarsa proyek, yang mencoba untuk menjadikan pohon hidup 
lebih berharga daripada dalam kondisi mati.

REDD+ terus berkembang tanpa adanya kesepakatan internasional baru 
tentang perubahan iklim. Dalam perjalanan menuju COP15 di Kopenhagen 
tahun 2009, sebuah kesepakatan baru yang kuat diharapkan akan memberikan 
sejumlah besar pembiayaan untuk REDD+ berbasiskan kinerja. Saat ini, 
pendanaan internasional untuk REDD+ terutama bersumber dari anggaran 
bantuan pembangunan, yang memunculkan dinamika yang berbeda dan 
telah memperluas cakupan REDD+ serta menambahkan berbagai tujuan.

Perubahan konteks ini, pertempuran politis dan ekonomi serta tantangan di 
lapangan memunculkan sejumlah dilema. REDD+ membawa janji untuk 
menghadirkan pendekatan yang baru dan segar: pendanaan berskala besar 
dan dukungan berbasiskan kinerja. Ini seharusnya membuat REDD+ berbeda 
dan lebih berhasil dibandingkan berbagai upaya konservasi sebelumnya. 
Namun masalahnya, secara sederhana, adalah: kita tidak memiliki pendanaan 
yang cukup untuk mengubah isu mendasar dalam konversi hutan, yaitu biaya 
dan manfaat untuk melakukannya, dan karena itu menjadikan semua orang 
pemenang. Permintaan global yang lebih tinggi atas lahan untuk makanan, 
serat, bahan bakar dan jasa lingkungan telah memperbesar tantangan ini. 
Oleh karena itu, REDD+ harus memenuhi berbagai bidang di desa, kota dan 
ibukota. REDD+ harus menetapkan dan memperkuat koalisi yang luas dan 
mencakup beragam kepentingan untuk memastikan dukungan politis yang 
kuat dan berkelanjutan. Bagaimana REDD+ sebaiknya dimodifikasi untuk 
mendapatkan dukungan, tanpa kehilangan fokus dan melenceng dari gagasan 
semula yang membuatnya begitu menarik?
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1.2 Tujuan buku ini
1.2.1 Tiga generasi penelitian REDD+
Sebagaimana implementasi REDD+ memiliki tiga fase (kesiapan, reformasi 
kebijakan dan tindakan berbasiskan hasil), penelitian REDD+ juga mengalami 
kemajuan melalui tiga generasi:

Generasi pertama: merancang REDD+ dan belajar dari berbagai pengalaman 
yang terkait di masa lalu. Penelitian REDD+ generasi pertama terkait dengan 
rancangan REDD+ di semua tingkat: pembentukan kelembagaan, bagaimana 
mengatasi sejumlah tantangan khusus seperti kebocoran, kepenambahan 
(additionality) dan kelanggengan (permanence) serta sejumlah kebijakan 
khusus yang bisa menjadi bagian dari upaya‑upaya REDD+. Pertanyaan kunci 
yang dicoba untuk dijawab oleh berbagai upaya ini adalah: Seperti apakah 
seharusnya REDD+ agar dapat menjadi efektif, efisien dan berkesetaraan?

Generasi kedua: ekonomi politik dan implementasi REDD+. Penelitian 
generasi kedua menganalisis proses‑proses perumusan kebijakan dan 
keputusan untuk implementasi awal, baik bagi reformasi kebijakan nasional 
maupun proyek‑proyek lokal dan subnasional. Pertanyaan kunci yang ingin 
dijawab adalah: Bagaimana pengambilan keputusan mengenai REDD+ dan 
implementasinya, dan mengapa? Pertanyaan tambahan yang penting adalah: 
Apa yang merintangi atau mendorong keputusan tentang dan implementasi 
kebijakan dan proyek REDD+ yang efektif, efisien dan berkesetaraan?

Generasi ketiga: mengukur dampak REDD+. Penelitian generasi ketiga 
berupaya untuk mengukur dan menganalisis dampak REDD+, khususnya 
bagi karbon hutan dan mata pencaharian setempat. Dua pertanyaan dasar 
yang akan dijawab dalam fase ini adalah: Apakah REDD+ berlangsung baik? 
Bagaimana agar REDD+ dapat berfungsi lebih baik? Pertanyaan tambahan 
yang penting adalah: Bagaimana mengukur keluaran REDD+?

Terdapat pengurutan alami antara generasi yang berbeda tersebut, mengingat 
masing‑masing mengikuti implementasi REDD+ aktual. Dua edisi buku 
REDD+ yang diterbitkan oleh CIFOR merupakan keluaran dari penelitian 
generasi pertama: “Melangkah Maju Bersama REDD: Isu, pilihan dan 
implikasi” (2008) dan “Mewujudkan REDD+: Strategi nasional dan pilihan 
kebijakan” (2009). Edisi ini, “Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan 
pilihan”, membawa kita pada penelitian generasi kedua dan terutama memuat 
analisis atas rancangan dan implementasi awal REDD+ yang aktual. Beberapa 
penelitian generasi pertama tetap dipertahankan; misalnya, beberapa bab 
dalam Bagian 3 (‘Mengukur REDD+’) juga menjawab pertanyaan tentang 
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bagaimana merancang dan melaksanakan REDD+. Sebenarnya, langkah maju 
ke penelitian generasi kedua dan ketiga tidak berarti bahwa berbagai pertanyaan 
generasi pertama telah sepenuhnya terjawab: masih banyak pelajaran yang 
dapat dijadikan pembelajaran, dan kita perlu kembali ke pertanyaan tentang 
rancangan optimal REDD+ sejalan dengan pengalaman yang diperoleh dari 
menjawab pertanyaan‑pertanyaan generasi kedua dan ketiga.

Satu ciri khas penelitian generasi kedua adalah jarak yang penting. Menyadari 
adanya masalah yang cukup besar untuk melangkah dari ide REDD+ ke 
pelaksanaannya, diperlukan objektivitas yang lebih besar dalam penelitian. 
Ada ruang gerak yang lebih leluasa bagi para peneliti sendiri untuk menjadi 
lebih kritis secara konstruktif apabila mereka lebih menekankan diri sebagai 
pengevaluasi dan mengurangi peran mereka sebagai pemrakarsa REDD+.

Pertanyaan penelitian generasi ketiga masih belum terjawab – setidaknya pada 
skala yang diperlukan untuk memberikan penilaian yang adil. Sejumlah bab 
dalam buku ini yang membahas implementasi lokal proyek‑proyek REDD+ 
mencakup temuan‑temuan yang memberikan alasan untuk optimis (misalnya, 
proyek‑proyek REDD+ yang berada di wilayah‑wilayah yang deforestasinya 
tinggi, Bab 12) maupun pesimis (misalnya, REDD+ banyak dianggap sebagai 
pilihan ‘menang‑kalah’, Bab 11). Namun demikian, pernyataan‑pernyataan 
yang muncul dalam perdebatan publik REDD+ tentang apakah REDD+ 
berfungsi atau tidak, umumnya didasarkan pada optimisme dan harapan atau 
pesimisme dan kekhawatiran. Pada dasarnya kita memerlukan tiga sampai lima 
tahun untuk implementasi reformasi kebijakan dan proyek‑proyek REDD+ 
sebelum kita dapat menjawab pertanyaan: Apakah REDD+ berjalan baik?

1.2.2 Ikhtisar buku ini
Buku ini bertujuan untuk menelusuri berbagai pengalaman REDD+ sampai 
saat ini di tingkat nasional, dan juga di tingkat subnasional dan lokal yang 
merupakan lokasi pelaksanaan proyek. Dalam proses ini, kami mengajukan 
beberapa pertanyaan: Apa yang terjadi di ranah kebijakan nasional dan di 
lapangan? Perubahan apa saja yang telah terjadi pada REDD+? Bagaimana 
bentuknya sekarang? Mengarah ke manakah REDD+?

Judul tambahan buku ini – “Sejumlah tantangan dan pilihan” – mengindikasikan 
tujuan kami untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
tantangan yang hadir dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan 
proyek‑proyek REDD+ yang efektif, efisien dan berkesetaraan. Kami ingin 
menyajikan bukti komparatif tentang bentuk‑bentuk tantangan dalam 
konteks yang berbeda dan pada skala yang berbeda, juga hambatan utama 
untuk mencapai keberhasilan. Kami tidak ingin berhenti di sini, kami juga 
bermaksud memberikan saran tentang cara untuk memecahkan kebuntuan 
ini. Pilihan‑pilihan apa sajakah yang akan membantu kita untuk mengatasi 
sejumlah hambatan yang telah diidentifikasi?
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Sementara topik dalam buku ini sangat luas, kami tidak berpretensi untuk 
menyajikan liputan yang menyeluruh tentang semua isu REDD+. Misalnya, 
isu‑isu seputar rancangan REDD+ global hanya mendapat perhatian terbatas, 
walaupun beberapa bab menyinggung hal ini, misalnya terkait keuangan 
(Bab 7), tingkat acuan (Bab 14 dan 16), faktor‑faktor emisi (Bab 15) dan 
kerangka pengaman (Bab 17). Demikian pula fokus kebanyakan analisis 
kebijakan tingkat nasional adalah pada politik REDD+, bukan pada kesesuaian 
kebijakan, implementasi serta dampaknya.

Sebagian besar materi empiris yang disajikan dalam buku ini didasarkan 
pada upaya penelitian utama yang dilakukan oleh CIFOR dan mitra yang 
disebut Studi Komparatif Global REDD+ (Global Comparative Study on 
REDD+/GCS). Penjelasan proyek ini terdapat dalam Lampiran. Studi ini 
telah menghasilkan banyak informasi dari 5‑12 negara (bergantung pada 
fokus studi), yang memungkinkan analisis komparatif dan kesimpulan yang 
berbobot. Buku ini merupakan sintesis pertama dari hasil‑hasil penelitian dari 
proyek ini.

Pertanyaan yang berulang muncul dalam proyek ini adalah: Apakah REDD+ 
itu? (lihat juga Kotak 1 dalam Angelsen 2009). Definisi REDD+ muncul 
dalam dua dimensi yang penting. Pertama, dimensi vertikal yang mengacu 
pada gagasan keseluruhan, yang tujuannya adalah menurunkan emisi dan 
meningkatkan penyerapan karbon, serangkaian kebijakan atau tindakan untuk 
mencapai tujuan ini, dan keluaran yang dihasilkan dari proses ini atau dari 
proses yang melibatkan semua elemen yang telah disebutkan sebelumnya. Ke 
dua, REDD+ memiliki dimensi horizontal yang terkait dengan cakupannya. 
Definisi yang luas cakupannya, berdasarkan hasil COP13 dari UNFCCC di 
Bali pada tahun 2007, berpegang bahwa REDD+ terdiri dari berbagai tindakan 
lokal, subnasional, nasional dan global yang tujuan utamanya adalah untuk 
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan 
simpanan karbon hutan di sejumlah negara berkembang. Definisi yang lebih 
terbatas, digunakan oleh GCS untuk memilih proyek‑proyek REDD+ yang 
ditargetkan untuk penelitian, merinci bahwa tujuan utamanya terkait dengan 
emisi dan penyerapan gas rumah kaca (GRK), dan bahwa tindakan yang 
dilakukan seharusnya mencakup pembayaran berbasiskan hasil atau bersyarat.

Para penulis buku ini bermaksud untuk menggunakan buku ini sebagai 
analisis kritis tentang perkembangan REDD+ sejauh ini di sejumlah arena 
yang berbeda. Sementara kami berusaha untuk menjaga jarak, kami juga 
adalah peneliti yang peduli. Kami prihatin dengan perubahan iklim, dengan 
perusakan hutan dan dengan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat 
yang tinggal di dalam wilayah hutan di negara‑negara berkembang. Kami 
menyepakati tujuan keseluruhan REDD+ untuk mengurangi emisi GRK, 
namun kami bisa jadi memiliki pandangan yang beragam tentang apa sajakah 
tantangan utamanya dan bagaimana mewujudkan tujuan‑tujuan REDD+. 
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Sementara buku ini memuat beberapa pesan yang umum, para pembaca 
yang jeli juga akan mendapatkan pandangan dan penekanan yang beragam di 
antara bab‑babnya. Memang demikianlah seharusnya.

Sejumlah bab ditulis dengan gaya yang dapat dipahami, namun didasarkan 
pada penelitian yang seksama. Buku ini menyediakan informasi dan penilaian 
kritis atas berbagai pemangku kepentingan: para praktisi dan pelaksana proyek 
REDD+, para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan subnasional, juru 
runding internasional, donor, peneliti, jurnalis dan berbagai pihak lain yang 
tertarik dengan sejumlah tantangan dan pilihan yang muncul dalam upaya 
melaksanakan gagasan umum REDD+.

1.3 Susunan buku ini
Buku ini dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian 1: Memahami REDD+ meletakkan 
kerangka kerja untuk analisis dan menyediakan konteks untuk sebagian 
besar bagian lain buku ini. Bagian 2: Melaksanakan REDD+ menyediakan 
sejumlah studi berbasiskan topik tentang wacana REDD+ di tingkat nasional 
dan lokal dan mempertimbangkan ekonomi politis dalam merancang dan 
melaksanakan REDD+. Bagian 3: Mengukur REDD+ mengulas tantangan 
dalam mengukur hasil dalam REDD+ yang berbasiskan hasil.

1.3.1 Bagian 1: Memahami REDD+
Banyak bab dalam buku ini menganalisis politik REDD+ dengan 
menggunakan kerangka kerja 4I yang disajikan dalam Bab 2. Kerangka kerja 4I 
ini terdiri dari: kelembagaan/institutions (aturan, alur kebergantungan atau 
keterlekatan), kepentingan/interest (berbagai potensi keuntungan material), 
gagasan/ideas (wacana kebijakan, idelogi dan kepercayaan yang mendasari) 
dan informasi/information (data dan pengetahuan, cara mendapatkan dan 
memanfaatkannya) (Gambar 1.1). Bab ini menggunakan konsep‑konsep 
tersebut untuk membahas bagaimana perubahan transformatif dapat terjadi 
dan berargumen bahwa hal ini dapat terjadi karena tiga alasan: REDD+ 
berpotensi untuk mengubah insentif ekonomi yang mendasar; REDD+ 
membawa informasi dan wacana baru; dan REDD+ menghadirkan sejumlah 
pelaku baru ke dalam arena dan dapat mendorong terbentuknya koalisi baru 
ke arah perubahan.

Dengan menggunakan kerangka kerja ini, Bab 3 menelusuri perubahan 
utama dalam REDD+ sejak memasuki arena global tahun 2005. Pertama, bab 
ini mencatat bahwa sebagai sebuah gagasan REDD+ telah sangat berhasil dan 
mengaitkan keberhasilan ini dengan gagasan itu sendiri dan komitmennya 
untuk melayani pelaku dan kepentingan yang berbeda serta menjembatani 
agenda lingkungan hidup dan pembangunan. Para penulis berpendapat bahwa 
REDD+ telah mengalami banyak perubahan dalam hal utama: i) bergerak dari 
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tujuan tunggal (karbon) ke multitujuan; ii) mengembangkan kebijakan dan 
praktik‑praktik yang melangkah lebih dari sekedar pembayaran berbasiskan 
hasil; iii) memberikan lebih banyak perhatian dan sumberdaya di tingkat 
subnasional dan proyek (dibandingkan di tingkat nasional); dan iv) didanai 
terutama oleh anggaran bantuan internasional dan upaya‑upaya negara yang 
melaksanakan REDD+, dibandingkan dari pasar karbon. Saat ini, ciri utama 
REDD+ yang membuatnya berbeda dari upaya‑upaya di masa lalu di sektor 
kehutanan – seperti pendanaan berskala besar berbasiskan hasil – berisiko 
untuk terkalahkan oleh berbagai tujuan dan pendekatan lain, sehingga akan 
membahayakan keefektifannya.

Ekonomi global mewakili variabel kontekstual yang penting dalam 
pengembangan REDD+. Bab 4 menelaah empat tren utama yang telah 
meningkatkan tekanan bagi hutan dan menyebabkan implementasi REDD+ 
lebih menantang: i) meningkatnya permintaan global untuk pangan, energi 
dan material; ii) berkembangnya integrasi pasar untuk pangan, serat dan 
energi; iii) tingginya kenaikan harga yang terus menerus di pasar pangan 
dan pertanian global; dan iv) pengambilalihan lahan berskala besar. Bab ini 
mengamati bagaimana semua faktor mempengaruhi pemanfaatan lahan di 
Amazon Brazil, Afrika Timur dan Indonesia. Keempat tren ini meningkatkan 
biaya peluang (opportunity cost) REDD+, yang karena, suramnya prospek 
pendanaan jangka panjang menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan 
skema serupa PES untuk membuat konservasi cukup menarik bagi para 
pemilik hutan. Bab ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang relevan harus 
menangani masalah sisi pasokan dan permintaan di negara produsen dan 
konsumen.

1.3.2 Bagian 2: Melaksanakan REDD+
Bagian terbesar buku menguraikan pengalaman dalam melaksanakan 
REDD+, termasuk sejumlah cara yang memengaruhi banyak REDD+ di 
arena kebijakan dan apa yang terjadi ketika gagasan REDD+ menghadapi 
kenyataan di lapangan. Lima bab pertama dalam bagian ini berfokus pada 
isu‑isu tingkat nasional dan integrasi antara tingkat nasional dan subnasional, 
sementara tiga bab selanjutnya khusus membahas tentang proyek‑proyek 
REDD+ subnasional. Sebagian besar bab menggunakan penelitian yang 
dilakukan oleh GCS.

Ranah kebijakan nasional di negara‑negara REDD+ adalah – atau bisa jadi 
merupakan ranah utama yang akan menentukan masa depan REDD+. 
Bab 5 menggunakan analisis ekonomi politis dan analisis media di tujuh 
negara REDD+ (Bolivia, Brasil, Kamerun, Indonesia, Peru, Nepal dan 
Vietnam). Dengan menggunakan kerangka kerja 4I, para penulis bermaksud 
untuk memahami proses‑proses dan wacana kebijakan nasional dan untuk 
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mengidentifikasi hambatan utama untuk menghasilkan kebijakan REDD+ 
yang efektif. Bab ini berargumen bahwa empat faktor yang penting untuk 
mengatasi rintangan ekonomi politis adalah: i) otonomi relatif suatu negara 
dari kepentingan utama yang memicu deforestasi dan degradasi hutan; 
ii) kepemilikan nasional atas proses‑proses kebijakan REDD+; iii) proses‑proses 
REDD+ yang melibatkan semua pihak yang terkait; dan iv) keberadaan koalisi 
yang menyuarakan perubahan transformatif. Berbagai hasil dari profil negara 
dan analisis wacana (discourse analysis) berbasiskan media mengindikasikan 
bahwa semua negara bersusah payah untuk memenuhi sejumlah kriteria 
tersebut. Selain itu, merumuskan dan melaksanakan strategi nasional 
REDD+ yang efektif merupakan tantangan, khususnya bagi negara‑negara 
yang para pelaku internasionalnya adalah pemicu tunggal proses‑proses 
kebijakan REDD+.

Mencapai pengurangan emisi dari kehutanan merupakan teka‑teki bertingkat 
yang melekat pada dirinya. Masyarakat lokal menghadapi tuntutan global 
untuk memitigasi perubahan iklim, yang harus dipenuhi melalui institusi 
dan struktur nasional dan subnasional yang sudah ada maupun yang mulai 
bermunculan. Bab 6 berargumen bahwa apabila keterkaitan antara tingkat 
nasional dan subnasional diabaikan, maka REDD+ dapat mengalami 
kegagalan. Tantangannya adalah untuk menyelaraskan institusi dan insentif 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan REDD+ dan memungkinkan 
negosiasi oleh para pelaku dengan kepentingan yang berbeda di berbagai 
tingkat. Bab ini menyajikan bukti hasil penelitian yang belum diterbitkan 
dari tiga negara (Brasil, Indonesia dan Vietnam) tentang berbagai tantangan 
dan peluang dalam tata kelola multitingkat dalam dua bidang: pengukuran, 
pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV) serta 
kebocoran emisi.

Elemen kunci dalam tantangan tata kelola multitingkat adalah kebutuhan 
untuk memastikan aliran pendanaan kepada para pelaku yang melaksanakan 
tindakan‑tindakan REDD+, yang dibahas dalam dua bab berikutnya. Bab 7 
mengamati isu pembiayaan REDD+ secara keseluruhan dan mencakup 
pembahasan dan estimasi berbagai biaya REDD+. Bab ini mencatat bahwa 
pembiayaan REDD+ menghadapi sebuah titik balik: sementara pembiayaan 
berjangka pendek tersedia, penyaluran pembayarannya berjalan lambat dan 
peluang investasinya langka. Pada saat yang sama, tidak ada strategi jangka 
panjang yang tepat dan dapat diprediksi tentang cara memenuhi kebutuhan 
pembiayaan REDD+. Tanpa adanya kesepakatan iklim internasional dan 
lambatnya perkembangan pendanaan REDD+ dari pasar karbon, sekitar 
dua pertiga dari pembiayaan internasional sejauh ini bersumber dari 
anggaran bantuan pembangunan. Pembiayaan sektor publik dari berbagai 
donor internasional dan pemerintah negara pelaksana REDD+ tampaknya 
mendominasi pembiayaan REDD+ dalam jangka pendek sampai menengah.
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Distribusi dana REDD+ untuk berbagai pelaku yang berbeda adalah salah 
satu aspek rancangan yang terpenting. Bab 8 menyajikan ikhtisar tentang 
perdebatan utama terkait rancangan dan implementasi mekanisme pembagian 
manfaat REDD+. Pembagian manfaat ini penting untuk menciptakan 
insentif positif bagi para pelaku untuk mengurangi emisi karbon, namun juga 
memiliki implikasi dalam penyalurannya. Karena itu mekanismenya harus 
adil agar dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan yang lebih besar 
bagi REDD+. Sementara perdebatan tentang keefektifan versus kesetaraan 
merupakan wacana utama, ada beberapa nuansa di kedua kriteria ini. Bab ini 
juga menyajikan sejumlah contoh dari mekanisme pembagian manfaat yang 
direncanakan atau baru‑baru ini ditetapkan di negara‑negara REDD+ dan di 
proyek‑proyek subnasional.

Pembagian manfaat berkaitan dengan hak karbon, yang di sebagian besar 
negara terkait sangat erat dengan hak penguasaan dan kepemilikan lahan. 
Bab 9 mencatat bahwa REDD+ dapat digunakan sebagai insentif untuk 
mendukung reformasi penguasaan lahan hutan, dan pada saat yang sama, 
reformasi penguasaan lahan merupakan sebuah strategi untuk mendukung 
REDD+. Reformasi penguasaan lahan dapat menjadi bagian penting 
dalam perubahan transformatif yang tampaknya diawali oleh REDD+ 
sekaligus menjadi penentu keberhasilan REDD+. Bab ini menyajikan kajian 
umum tentang isu‑isu penguasaan lahan yang penting di enam negara 
REDD+ (Brasil, Kamerun, Indonesia, Peru, Tanzania dan Vietnam) dan 
menggambarkan kemajuan yang dicapai sejauh ini dalam menghadapi isu‑isu 
tersebut. Sementara REDD+ telah menarik perhatian kepada penguasaan 
lahan, upaya‑upaya di tingkat nasional untuk menindaklanjuti isu‑isu lahan 
dan hak atas karbon masih terbatas. Pada saat yang sama, intervensi tingkat 
proyek untuk menindaklanjuti penguasaan lahan menghadapi hambatan 
penting jika tidak mendapat dukungan nasional.

Fokus tiga bab selanjutnya adalah proyek‑proyek REDD+ tingkat lokal 
dan subnasional. Bab 10 membahas proyek‑proyek dari sudut pandang 
para pemrakarsanya dan Bab 11 dari perspektif para penduduk desa, 
sementara Bab 12 menggunakan pandangan sekilas dan berfokus pada lokasi 
suatu proyek.

Pada awalnya, gagasan utama REDD+ adalah untuk menetapkan sistem 
pembayaran atas jasa lingkungan (PES) dari tingkat internasional kepada 
para pengguna hutan perorangan. Bab 10 menunjukkan, berdasarkan survei 
terhadap para pemrakarsa proyek, sebagian besar proyek‑proyek REDD+ 
yang dianalisis menggabungkan pendekatan PES dengan suatu pendekatan 
proyek konservasi dan pembangunan terpadu (Integrated Conservation and 
Development Project/ICDP) yang sudah banyak berlaku, dengan menekankan 
penegakan peraturan kehutanan dan menyediakan sumber mata pencaharian 
alternatif. Pendekatan turunan ini bermanfaat, sebagian karena ketidakpastian 
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mengenai masa depan REDD+, khususnya dalam hal aliran pembiayaan. 
Dalam kondisi ketidakpastian kebijakan dan pasar, struktur turunan ini 
memungkinkan pemrakarsa untuk melangkah awal dalam pembentukan 
proyek dan pendekatan ICDP dapat menjadi pilihan yang dicadangkan 
apabila PES tidak terwujud. Namun demikian, pendekatan turunan ini 
juga bisa jadi melemahkan satu keutamaan terkuat REDD+, dengan potensi 
konsekuensi negatif dalam hal keefektifan dan kesetaraan.

Gagasan PES menjanjikan menu menang‑menang (win‑win): pengguna 
hutan lokal akan memilih konservasi hutan apabila kompensasi yang mereka 
terima lebih besar daripada penerimaan potensial dari pemanfaatan hutan 
alternatifnya. Dalam pelaksanaannya, model turunan dalam REDD+ bisa 
jadi tidak sesederhana yang dibayangkan dan hasilnya menjadi tidak pasti. 
Bab 11 menyajikan survei rumah tangga terperinci di daerah‑daerah proyek 
REDD+ tentang persepsi, harapan dan kekhawatiran lokal. Hasilnya jelas: 
masyarakat setempat berpandangan bahwa REDD+ terutama menyangkut 
perlindungan hutan, sementara harapan dan kekhawatiran utama mereka 
terkait dengan pendapatan dan mata pencaharian. Studi ini menyoroti 
pentingnya mempertimbangkan kekhawatiran lokal tentang REDD+ ketika 
mengembangkan strategi komunikasi dan intervensi yang direncanakan atau 
dilaksanakan oleh para pemrakarsa proyek.

Keberhasilan REDD+ tidak hanya bersandar pada dukungan lokal, namun 
juga pada intervensi yang ditujukan ke daerah‑dearah yang tingkat deforestasi 
dan degradasi hutannya tinggi, yaitu, daerah yang dapat menghasilkan 
pengurangan emisi yang sebenarnya. Bab 12 mengamati lokasi sejumlah 
proyek dengan menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk suatu 
pusat data global tentang proyek‑proyek REDD+ yang dikembangkan oleh 
GCS. Di tingkat internasional, analisis yang dilakukan menemukan bahwa 
negara‑negara yang keanekaragaman hayatinya tinggi dan yang memiliki 
lebih banyak kawasan yang dilindungi akan lebih mungkin memiliki 
proyek‑proyek REDD+. Hal ini cocok dengan pernyataan para pemrakarsa 
bahwa mereka menganggap keanekaragaman hayati sebagai manfaat tambahan 
ketika memilih lokasi proyek. Sebuah studi mendalam di dua negara utama 
REDD+ – Brasil dan Indonesia – menunjukkan bahwa sejumlah proyek 
lebih mungkin dikembangkan di daerah yang laju deforestasi dan kepadatan 
karbon hutannya tinggi: kesimpulan yang menggembirakan dari perspektif 
REDD+ dan konsisten dengan fokus pada kepenambahan.

1.3.3 Bagian 3: Mengukur REDD+
Ciri utama REDD+ adalah keberhasilannya diukur berbasiskan kinerja 
atau hasil, yang tentu saja menuntut hasilnya harus dapat diukur. Keluaran 
akhirnya diukur dalam bentuk emisi yang menurun (atau penyerapan karbon 
yang meningkat), yang pada dasarnya membutuhkan tiga jenis informasi: 
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i) informasi kegiatan (misalnya, daerah yang dikonversi dari hutan primer 
menjadi lahan budidaya); ii) faktor‑faktor emisi (misalnya, pengurangan 
karbon per hektar ketika terjadi konversi hutan primer menjadi lahan 
budidaya); dan iii) tingkat acuan emisi, atau acuan bisnis seperti biasa 
(yaitu emisi tanpa REDD+). Ketiga jenis informasi ini terkait satu sama lain 
sebagai berikut:

Pengurangan emisi = (kegiatan * faktor‑faktor emisi) – emisi acuan

Tiga bab di Bagian 3 membahas semua elemen ini. Bab 14 mengulas 
pengukuran atas berbagai kegiatan dan acuan di tingkat lokal, Bab 15 
membahas faktor‑faktor emisi, sementara Bab 16 membahas tingkat acuan 
di tingkat nasional.

Namun demikian, kurangnya data yang handal tentang emisi dan penyerapan 
di banyak negara menandakan bahwa, sebuah sistem berbasiskan kinerja 
dengan menggunakan perubahan karbon hutan sebagai suatu kriteria 
akan sulit diimplementasikan selama beberapa waktu. Karena itu Bab 13 
berargumen bahwa, dalam jangka menengah, kebanyakan pembayaran adalah 
untuk kesiapan dan reformasi kebijakan, dan bukan untuk pengurangan emisi 
yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, indikator kinerja yang baik sangat 
penting untuk ketiga fase REDD+, khususnya untuk fase yang berfokus 
pada kinerja kebijakan. Sayangnya, fokus kepada indikator kinerja semacam 
itu sangat terbatas dalam perdebatan REDD+. Bab ini berargumen bahwa 
pelajaran berharga tentang berbagai indikator tata kelola dapat dipelajari dari 
sektor bantuan pembangunan: hindari mencari indikator yang sempurna dan 
gunakan penilaian para ahli secara ekstensif.

Bab 14 mencatat bahwa selama beberapa tahun terakhir, standar dan metode 
yang berbobot telah dikembangkan untuk memperkirakan emisi dari 
deforestasi di tingkat proyek. Bab ini menyajikan dan membahas salah satu 
dari standar ini secara khusus, yaitu standar karbon terverifikasi (verified carbon 
standard/VCS). Bab ini juga mengamati pemakaian standar pemantauan 
dan acuan di antara para pemrakarsa proyek dalam GCS, mengulas bahwa 
sebagian besar dari proyek‑proyek ini mungkin menghadapi masalah 
dalam memenuhi beberapa persyaratan standar VCS. Hal ini kebanyakan 
terkait dengan metode yang digunakan untuk memperkirakan deforestasi 
di masa mendatang, kurangnya data untuk menyusuri laju deforestasi 
historis dan penggunaan petak sampel cadangan karbon nonpermanen. 
Proyek‑proyek generasi berikutnya seharusnya belajar dari pengalaman ini 
dan mengidentifikasi atau mengembangkan metode yang sesuai sebelum 
berinvestasi dalam pengembangan tingkat sistem acuan dan MRV mereka.

Faktor‑faktor emisi dibutuhkan untuk mengonversi estimasi luas deforestasi 
dan degradasi hutan menjadi perubahan emisi dan cadangan karbon, baik 
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pada proyek‑proyek REDD+ lokal dan di tingkat nasional. Bab 15 mencatat 
bahwa kontribusi faktor‑faktor emisi mencapai 60% dari ketidakpastian 
dalam inventarisasi GRK. Faktor‑faktor emisi yang spesifik untuk suatu 
negara atau kawasan tertentu sangat kurang di sebagian besar negara tropis, 
sehingga mustahil untuk memperkirakan emisi secara akurat dan teliti dari 
sumber‑sumber dan penyerapan karbon dalam program‑program REDD+ 
dan berbagai kegiatan uji cobanya. Karena itu diperlukan investasi besar dan 
usaha‑usaha terkoordinasi sebagai bagian dari kesiapan pembiayaan untuk 
mengatasi keterbatasan data dan ketidaklayakan kelembagaan. Berbagai 
hambatan dapat diatasi jika ada investasi yang ditargetkan dan terkoordinasi, 
serta dikembangkan kemitraan yang produktif antara layanan teknis di negara 
tuan rumah REDD+, lembaga‑lembaga antarpemerintahan dan sejumlah 
lembaga penelitian terkemuka di berbagai negara maju.

Isu terkait pengembangan tingkat acuan nasional dan tingkat acuan emisi 
dibahas dalam Bab 16. Berbagai tantangannya terkait dengan kurangnya 
kualitas data di banyak negara, ketidakpastian yang nyata tentang laju 
deforestasi dan degradasi hutan di masa depan, serta insentif yang potensial 
untuk menggunakan perkiraan yang berat sebelah. Bab ini menyarankan 
untuk menghadapi tantangan ini melalui sebuah pendekatan bertahap 
dalam mengembangkan tingkat acuan hutan dan tingkat acuan emisi, 
yang mencerminkan situasi dan kapasitas di negara yang berbeda. Cara ini 
dapat memfasilitasi partisipasi yang luas, inisiasi awal dan motivasi untuk 
memperbaiki dari waktu ke waktu. Ketidakpastian prediksi tentang apa 
saja juga mendapat perhatian dan berbagai pilihan untuk menghadapinya 
juga dibahas.

Akhirnya, REDD+ tidak hanya dinilai dari pengurangan emisi yang dicapai, 
namun juga sampai sejauh mana REDD+ sesuai dengan kerangka pengaman 
yang diterima secara luas. Bab 17 mengamati bahwa pemakaian standar sosial 
dan lingkungan hidup awal di tingkat nasional maupun proyek menunjukkan 
bahwa para perumus kebijakan REDD+, pemrakarsa proyek dan investor 
menghargai kerangka pengaman REDD+. Bersumber dari penelitian GCS, 
bab ini membahas kerangka pengaman, wacana dan sejumlah tindakan di 
tingkat internasional, nasional dan proyek. Dialog kerangka pengaman 
REDD+ perlu bergeser dari diskusi tingkat tinggi internasional menuju 
tindakan di lapangan. Untuk mencapai ‘Persetujuan bebas sukarela setelah 
menerima informasi sebelumnya (FPIC)’ tetap merupakan tantangan karena 
berbagai alasan. “FPIC merupakan sebuah mimpi yang tidak mungkin 
terwujud,” demikian dicatat oleh salah satu pemrakarsa proyek.

Bab 18 merangkum buku ini dan melihat ke depan. Perubahan dalam REDD+ 
selama lima tahun sebelumnya telah membawa pergeseran penting dalam 
hal kemungkinan ukuran dan komposisi pembiayaan, kecepatan dan biaya 
implementasi dan keragaman kepentingan antarpelaku dan tingkat‑tingkat 
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yang berbeda. Berbagai tantangan yang disebabkan oleh perubahan ini adalah 
‘bantuan‑isasi’ REDD+, masalah‑masalah berurutan yang dihadapi oleh para 
pemrakarsa proyek dan kurangnya penghargaan yang jelas untuk upaya‑upaya 
REDD+ oleh negara‑negara berhutan dan masyarakatnya. Untuk mengatasi 
ketidakpastian mengenai ukuran dan bentuk pembiayaan REDD+, bab 
ini mengajukan reformasi kebijakan ‘tanpa penyesalan’ dan investasi. Di 
dalamnya termasuk membangun dukungan politik yang luas untuk REDD+ 
dengan membingkai ulang tujuannya daripada programnya, membangun 
landasan untuk implementasi REDD+ yang berhasil, dan melaksanakan 
reformasi kebijakan yang harusnya tetap dijalankan tanpa ada tujuan‑tujuan 
mitigasi iklim. Reformasi semacam ini mencakup memperjelas penguasaan 
lahan, meningkatkan tata kelola dan menghilangkan subsidi merugikan yang 
mendorong deforestasi dan degradasi hutan.




