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Kebijakan REDD+ mengamati bagaimana REDD+ 
tengah berlangsung di arena kebijakan nasional.

Tujuan REDD+ secara keseluruhan adalah untuk membantu 
memitigasi perubahan iklim global, dengan menciptakan insentif 
bagi berbagai negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan.

Namun agar REDD+ dapat mewujudkan potensi mitigasi 
secara penuh, maka pemicu deforestasi dan degradasi hutan 
harus diatasi. Caranya termasuk melakukan reformasi di bidang 
kebijakan, berbagai praktik dan proses pada tingkat nasional.

Pemerintah nasional di negara-negara pelaksana REDD+ 
mengadaptasi atau memperkenalkan kebijakan yang relevan. 
Namun sejauh mana kebijakan tersebut akan efektif atau tidak 
ditentukan oleh berbagai faktor: perilaku aktor-aktor politik, 
bagaimana para aktor memahami dan merespon REDD+, 
bagaimana kelembagaan dibentuk, serta peraturan-peraturan 
dan praktik yang ada.

Dengan menganalisis pemicu, perantara, institusi dan wacana 
publik yang membentuk konteks REDD+ di beberapa negara, 
kami berupaya untuk memahami perubahan apa yang 
diperlukan untuk menciptakan sistem REDD+ dengan hasil yang 
efektif, efisien dan berkeadilan, dan bagaimana perubahan ini 
dapat terwujud.



Hal-hal Penting
Kebijakan REDD+

Insentif ekonomi dan informasi 
yang baru, dan meningkatnya 
kekhawatiran publik tentang 
perubahan iklim, serta aktor-
aktor dan koalisi yang baru – 
semua ini berpotensi untuk 
memunculkan perubahan 
transformatif.

Deforestasi tidak hanya terkait dengan sektor kehutanan
Beberapa kebijakan di luar sektor kehutanan secara tidak langsung memicu deforestasi dan degradasi 
hutan. Kebijakan ini termasuk sektor pembangunan nasional, sasaran energi dan ketahanan pangan, 
dan dukungan yang kuat bagi industri-industri ekstraktif. Kebijakan tersebut acap kali dilandaskan pada 
paradigma umum dalam pembangunan nasional yang  berlaku dan kerangka atau tujuan kebijakan yang ada, 
yang mencerminkan “cara pencapaian yang selama ini dilakukan”, sehingga segala tantangan akan menjadi 
kontroversial dan menemui perlawanan. Kerangka kerja yang ada dapat menyatukan peraturan dan kebijakan 
yang mendukung REDD+1, namun untuk melucuti struktur kekuasaan dan perilaku mencari keuntungan yang 
ada akan memerlukan reformasi besar-besaran.

Status Quo lebih berkuasa dan menolak perubahan
Dalam banyak hal, kepentingan ekonomi yang kuat dan struktur kekuasaan berada di balik sejumlah pemicu 
utama deforestasi: mereka memperkuat status quo dan menciptakan penghambat untuk berubah.2 Di 
banyak negara, pemicu utama deforestasi terkait dengan rente yang sangat tinggi.1 Perusahaan-perusahaan 
komersial berskala besar, khususnya, yang memegang kekuasaan cukup besar dengan melibatkan kekayaan 
dan hubungan dekat dengan struktur birokrasi dan negara pun memiliki kepentingan ekonomis dan politik 
terhadap eksploitasi dan konversi hutan. Hal ini berarti, sejumlah aktor politik dan ekonomi yang berkuasa 
akan memilih untuk melanjutkan “bisnis seperti biasa”.3

Implementasi Kebijakan REDD+ menghadapi berbagai kendala
Mencapai perubahan transformasi 1 akan mencakup hal-hal berikut:
• Kurangnya koordinasi, baik vertikal maupun horizontal, di antara lembaga-lembaga pemerintah, yang 

memperbesar biaya transaksi dan menghambat upaya-upaya untuk melintasi batas-batas sektoral; 
• terbatasnya keterlibatan kelompok-kelompok rentan, yang mengakibatkan keterwakilan yang tidak 

memadai, ketidaksetaraan dan kemungkinan terjadinya konflik1;
• Korupsi dan perampasan lahan dan manfaat oleh para elit yang menyebabkan ketidakefektifan kebijakan 

dan mengarahkan pada ketidakadilan, inefisiensi dan kemungkinan terjadinya konflik;
• Terbatasnya otonomi negara dari kepentingan sektor swasta yang berkuasa;
• aktor-aktor internasional sebagai faktor pendorong tunggal, yang mengakibatkan kurangnya rasa 

kepemilikan nasional dan mempersulit perumusan dan penerapan kebijakan REDD+ nasional secara 
lebih efektif1;

• Rendahnya kapasitas administratif dan teknis membatasi kemampuan negara untuk menerapkan dan 
menegakkan kebijakan, hukum dan keuangan atau sistem pengelolaan lainnya.
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Perubahan harus muncul dari dalam
Perubahan transformatif memerlukan sebuah perlawanan yang kuat terhadap “bisnis seperti biasa” – 
menanggulangi kepentingan penguasa dan mengakar di balik pemicu utama deforestasi dan menjauh 
dari model dan proses kebijakan tradisional. Menantang status quo dan mengatasi berbagai hambatan 
tersebut mengharuskan adanya aliansi yang luas dan inklusif di dalam negeri. Membangun konstituensi 
domestik demi terwujudnya perubahan4 akan membutuhkan upaya-upaya proaktif, dan tidak hanya dari 
masyarakat madani. Dua elemen di bawah ini akan membantu keberhasilan koalisi ke arah perubahan:
• dukungan dari kalangan elit negara dan bisnis yang berwenang di bidang pembuatan kebijakan atau 

dapat memengaruhi keputusan kebijakan;
• keahlian dan kapasitas teknis untuk menantang model kebijakan tradisional dan menunjukkan 

bagaimana menyelaraskan REDD+ dengan tujuan-tujuan pembangunan.

REDD+ adalah pengubah permainan
Insentif ekonomi dan informasi baru, pemikiran publik yang terus berkembang tentang perubahan iklim, 
dan aktor serta koalisi yang baru – semua ini berpotensi untuk memunculkan perubahan transformatif.2 

Gagasan tentang REDD+ saja telah merangsang masuknya aktor-aktor baru, termasuk berbagai bisnis 
yang berfokus pada karbon dan investasi “hijau”, lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok 
marjinal seperti masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Para pendatang baru ini 
memperoleh perhatian di arena kebijakan, ketika mereka bersaing dengan aktor-aktor yang sudah ada 
untuk merealisasikan kepentingan mereka. Sebuah perspektif baru tentang nilai “tegakan hutan” muncul, 
menyatukan aktor-aktor, kepentingan serta isu-isu lama dan baru.
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