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Tata Kelola Multitingkat dan Pengelolaan Karbon mempelajari bagaimana 
lembaga dari berbagai tingkatan dan sektor saling terkait dalam proses 
pengambilan keputusan seputar tata guna lahan, pengelolaan karbon dan 
mekanisme pembagian manfaat, sehingga berbagai rintangan ekonomi 
dan kebijakan untuk mengadopsi REDD+ dan opsi-opsi emisi rendah 
karbon lainnya dapat ditangani secara efektif dan setara.

REDD+ adalah contoh dari proses 
multitingkat dan mekanisme kebijakan 
yang mendorong pilihan tata guna 
lahan yang menghasilkan emisi karbon 
rendah.1,2 Para pelaku dari berbagai sektor 
yang terlibat secara langsung atau tidak 
langsung seperti pemerintah nasional dan 
subnasional, pebisnis, LSM, masyarakat 
adat, dan para petani kecil beroperasi 
pada berbagai tingkat administratif.3,4

Dengan menganalisis beragam contoh 
kasus di tingkat subnasional dimana emisi 
karbon mengalami peningkatan atau 
penurunan, kami berusaha untuk:
1. Memahami bagaimana keputusan diambil oleh para aktor lintas tingkatan dan sektor terkait 

tata guna lahan, karbon, dan pembagian manfaat pada tingkat lanskap, termasuk bagaimana 
kekuasaan didistribusikan, bagaimana informasi mengalir, seberapa partisipatif proses 
pengambilan keputusan; apakah proses dan hasilnya sah; serta mengapa dan bagaimana 
perubahan timbul.

2. Mengidentifikasi beragam perspektif tentang REDD+ dan opsi-opsi tata guna lahan beremisi 
karbon rendah lainnya, pengaturan tata kelola multitingkat (lembaga dan kebijakan) yang relevan 
untuk pengambilan keputusan tentang tata guna lahan, dan sampai sejauh mana hal tersebut 
mendukung adopsi yang efektif dan setara dari opsi-opsi tata guna lahan yang beremisi karbon 
rendah.

3. Mengkaji potensi karbon yang akan dihasilkan dari berbagai tipe tata guna lahan melalui 
pembuatan skenario dan pemodelan karbon. 
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Keabsahan proses dan hasil
Keputusan dibentuk oleh beragam pengaturan tata kelola — lembaga 
dan proses yang menentukan siapa yang mengambil keputusan, 
bagaimana keputusan dibuat, dan siapa memengaruhi keputusan siapa, 
bagaimana dan mengapa.5 Berbagai pelaku yang terlibat dalam tata 
guna lahan dan REDD+ memiliki perspektif, kepentingan, klaim dan 
sasaran mereka sendiri. Mereka juga berbeda dalam hal kekuasaan, 
sumber daya, pengetahuan dan penafsiran mengenai aturan dan norma. 
Semua perbedaan ini memengaruhi cara para pelaku berinteraksi, 
bagaimana pengaturan kelembagaan dipraktikkan dan keabsahan 
menyeluruh dari pengambilan keputusan terkait tata guna lahan.2,3,6 

Tata kelola multitingkat: partisipasi lintas 
tingkatan dan sektor

Saat ini, tidak semua pelaku terkait berpartisipasi dalam proses-proses 
REDD+. Integrasi para pelaku utama baik secara vertikal — antar 
berbagai tingkatan tata kelola dan pemerintahan — maupun secara 
horizontal di seluruh sektor merupakan hal penting untuk menghindari 
kegagalan kebijakan dan pengelolaan serta menciptakan perubahan 
dari “bisnis seperti biasa” menjadi masa depan beremisi karbon 
rendah. Penduduk setempat mengandalkan para pemimpin terpilih 
untuk mewakili mereka, namun proyek-proyek sering kali gagal untuk 
bekerja dengan pemerintah setempat.7 Pemerintah nasional dan lokal 
cenderung bersaing daripada bekerja sama.8 REDD+ dan inisiatif 
konservasi serupa sering kali dikelola oleh kementerian lingkungan 
hidup; di lain pihak,  kementerian yang mengelola pertanian atau 
infrastruktur terus mendukung berbagai kebijakan dan proyek yang 
memfasilitasi deforestasi.5

Yurisdiksi, nested (menginduk), keduanya atau 
tidak dua-duanya?

Yurisdiksi dan REDD+ yang menginduk — kondisi di mana yurisdiksi 
pemerintah mengkoordinasikan program dengan sistem Pengukuran, 
Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang selaras, standar untuk pengaman 
sosial, dan kebijakan koheren untuk pembagian manfaat — secara 

Metode penelitian
Tim peneliti mewawancarai para nara 
sumber kunci untuk mempelajari 
konteks nasional dan subnasional 
serta mengidentifikasi studi kasus 
dari berbagai jenis tata guna lahan 
yang berbeda berikut mekanisme 
pembagian manfaat. Kasus-kasus 
diseleksi untuk memperlihatkan 
inisiatif REDD+ dan non-REDD+ 
dengan emisi karbon yang menurun 
(atau berusaha diturunkan), dan juga 
lokasi-lokasi penting yang mengalami 
peningkatan emisi. Di setiap negara, 
pengelompokan kasus dilakukan 
di yurisdiksi politik yang berbeda 
(misalnya regional/provinsi dan/atau 
kabupaten). Pemilihan kasus diikuti 
dengan penerapan metode etnografis 
untuk menyelidiki proses pengambilan 
keputusan terkait tata guna lahan. 
Wawancara secara khusus dilakukan 
untuk memahami peran masing-
masing pelaku dalam merancang dan 
mengimplementasikan mekanisme 
pembagian manfaat. Potensi karbon 
yang akan dihasilkan dari berbagai 
tipe tata guna lahan dikaji melalui 
pembuatan skenario dan pemodelan 
karbon.

Pertanyaan penelitian
• Bagaimana pengaturan tata kelola 

digunakan sebagai pertimbangan 
yang lebih baik dalam memutuskan 
opsi-opsi emisi rendah karbon, 
termasuk trade-off dan risikonya?

• Sah/tidak pengambilan keputusan 
tentang pembagian manfaat dan 
tata guna lahan? Faktor-faktor 
apakah yang memengaruhi 
keabsahannya?

• Pengaturan tata kelola mana yang 
menghasilkan pembagian manfaat 
yang adil dan bertanggung 
jawab? Pengaturan mana yang 
tidak demikian?
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Negara studi
teoretis menguntungkan karena pengintegrasian REDD+ dengan 
tujuan pembangunan yang lebih luas akan menempatkan 
lingkup kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berikut 
pertanggungjawaban pada tempat yang sama yaitu pemerintah.4

Namun, dalam praktiknya, yurisdiksi tidak mudah untuk didefinisikan, 
karena masing-masing kantor dan sektor pemerintahan yang 
beroperasi pada berbagai tingkatan memiliki peran dan tanggung 
jawab eksklusif dan juga peran serta tanggung jawab bersama 
pada bagian-bagian lanskap yang berbeda. Terlebih lagi, apa 
yang ditetapkan dalam undang-undang tidak selalu sesuai dengan 
praktiknya. Bila keuntungan potensial dari suatu pendekatan 
yurisdiksi dan/ atau berkelompok akan direalisasikan, pemahaman 
mengenai batas-batas yurisdiksi, para pelaku yang penting, dan 
opsi-opsi untuk menyelaraskan berbagai tindakan dalam sistem yang 
koheren merupakan langkah-langkah penting untuk memajukan 
REDD+ atau kebijakan beremisi karbon rendah lainnya secara efektif, 
efisien dan setara. Studi-studi legal mengenai pembagian kekuasaan 
dan tanggung jawab terkait tata guna lahan sedang dilakukan di 
beberapa negara studi untuk membantu memahami hal ini.

Apa yang seharusnya menjadi sasaran utama 
REDD+?

Ada banyak sudut pandang mengenai apa yang seharusnya 
menjadi sasaran utama REDD+. Pada tingkat global, pengurangan 
emisi karbon dipandang sebagai “manfaat” REDD+, sementara 
penghidupan, infrastruktur, jaminan tenurial, keanekaragaman 
hayati, dan manfaat jasa ekosistem lain yang dihasilkan inisiatif 
REDD+ dipandang sebagai “manfaat tambahan.” Di tingkat lokal, 
pandangan tersebut berubah. Bagi mayoritas pelaku lokal, karbon 
sebenarnya merupakan “manfaat tambahan” REDD+, sementara 
manfaat potensial lainnya, termasuk uang tunai, penghidupan 
alternatif, infrastruktur, dan hasil-hasil pembangunan lain, dipandang 
sebagai “manfaat” utama. Dengan mengkaji perspektif mana 
yang dipegang oleh aktor mana mengenai REDD+, modul ini akan 
memampukan para pembuat keputusan untuk lebih menyelaraskan 
rancangan dan implementasi REDD+ secara lintas tingkatan 
dan sektor. 

Trade-off (pertukaran)
Trade-off di antara banyak hasil 
mungkin terjadi. Ini karena 
tidak mudah mencapai semua 
hasil yang diharapkan seperti 
penghidupan, kesetaraan dan 
karbon di suatu lanskap dengan 
beraneka ragam pelaku. Trade-off 
menjadi lebih banyak dimensinya 
ketika mempertimbangkan 
berbagai lapisan pemerintah 
dan tata kelola yang berbeda. 
Tata kelola multitingkat yang 
baik akan menyediakan jalur 
pengambilan keputusan tentang 
tata guna lahan pada tingkat 
lokal dan regional ke posisi yang 
lebih baik, sesuai kebutuhan 
global, sekaligus menggabungkan 
REDD+ dengan sasaran-
sasaran pembangunan lainnya. 
Modul ini akan meningkatkan 
pemahaman kita tentang 
bagaimana pengaturan tata kelola 
multitingkat dapat mendukung 
pengambilan keputusan yang 
lebih demokratis seputar masalah 
trade-off ini.

Integrasi para pelaku utama dari berbagai tingkatan dan sektor 
harus mendukung pengambilan keputusan tentang penggunaan 
lahan yang adil dan sah, serta opsi-opsi rendah karbon.
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