
Poin-poin penting
Negara-negara yang kaya hutan tropis dapat  •
menghasilkan aliran pendapatan baru yang besar  
melalui kegiatan Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation (REDD), yaitu mengurangi emisi 
karbon dengan menekan terjadinya deforestasi dan 
degradasi hutan. 

Keberhasilan pelaksanaan REDD membutuhkan tata kelola  •
pemerintahan yang baik serta manajemen keuangan yang 
sehat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. 

Pengalaman Indonesia dengan Dana Reboisasi (DR)  •
selama 20 tahun memberikan pelajaran penting mengenai 
tata kelola keuangan bagi negara lain yang berpartisipasi 
dalam REDD. 

Penggunaan DR pada masa Soeharto untuk mensubsidi  •
pembangunan hutan tanaman industri dengan 
mekanisme akuntabilitas yang lemah, menciptakan 
insentif buruk, peluang korupsi dan kecurangan, serta 
distribusi manfaat yang tidak berkeadilan. 

Adanya kelembagaan dan langkah yang baru sejak 1999,  •
audit independen terhadap DR oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) dan penuntutan terhadap kasus 
korupsi terkait DR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memberi harapan adanya perangkat yang dapat 
diterapkan untuk memastikan dana REDD dikelola  
dengan baik. 

Pemantauan, pelaporan dan verifikasi keuangan (F-MRV)  •
dari aliran dana REDD kepada negara-negara berhutan 
tropis sama pentingnya dengan pemantauan, pelaporan 
dan verifikasi emisi karbon. 

Masyarakat internasional harus siap membiayai kebutuhan  •
pengembangan kapasitas F-MRV sebagai bagian dari 
kesiapan REDD. Negara-negara yang berpartisipasi dalam 
REDD perlu memperkuat kapasitas dalam penganggaran, 
pencatatan, pengelolaan fiskal dan aspek lain dari tata-
kelola keuangan.
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Pengantar: Indonesia dan REDD 
Sebagai upaya global mengurangi perubahan iklim, 
konsensus yang berkembang adalah bahwa negara-negara 
kaya harus memberikan kompensasi kepada negara-
negara miskin atas upayanya dalam mengurangi emisi 
karbon. Skema pemberian kompensasi untuk pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) saat 
ini sedang dibahas dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB 
mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Untuk negara 
yang kaya hutan tropis, REDD memberi peluang besar 
untuk menciptakan arus pendapatan baru dengan cara 
melindungi hutan yang masih utuh dan merehabilitasi 
hutan rusak.

Dengan hampir 90 juta hektar tutupan hutan, Indonesia 
memiliki kawasan hutan tropis ketiga terbesar di dunia, 
serta lahan gambut yang luas dan kaya karbon (Rieley 
dkk. 2008). Di sisi lain, Indonesia juga merupakan 
negara penghasil emisi CO2 terbesar dari deforestasi dan 
perubahan pemanfaatan hutan. Melalui REDD, Indonesia 
memiliki kesempatan unik untuk memperoleh pendapatan, 
menekan laju hilangnya tutupan hutan dan memberikan 
kontribusi yang nyata dalam mengurangi perubahan iklim 
global. Pada Mei 2009, Indonesia menjadi negara pertama 
yang mengeluarkan peraturan program REDD nasional 
(Reuters, 8 Mei 2009).

Dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh pada 25 September 
2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen 
untuk mengurangi emisi dari pemanfaatan lahan, 
perubahan pemanfaatan lahan dan kehutanan (LULUCF) 
sebesar 26% pada tahun 2020 dari level yang terjadi 
selama ini (business as usual), dan sebesar 41% dengan 
bantuan internasional. Analisis menunjukkan bahwa 
pengurangan laju deforestasi di Indonesia sebesar 
5% dapat menghasilkan pembayaran REDD sebesar 
US $765 juta per tahun, sementara 30% pengurangan 
dapat menghasilkan lebih dari US $4,5 miliar per tahun 
(Purnomo dkk. 2007). Dengan potensi jumlah aliran dana 
sebesar itu, kemampuan Indonesia untuk mencapai target 
REDD membutuhkan institusi yang efektif dengan tata 
kelola keuangan yang baik.

Kesiapan untuk menghadapi REDD 
Tata kelola keuangan dan pelajaran dari  
Dana Reboisasi (DR) di Indonesia
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Infobrief ini merangkum temuan pokok dari studi tata 
kelola keuangan dan Dana Reboisasi di Indonesia selama 
20 tahun (Barr dkk. 2009). Pengalaman ini memberikan 
pelajaran penting bagi REDD yang berkaitan dengan: 

pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan;•	
penanganan korupsi dan kecurangan, serta •	
perlindungan terhadap aset negara;
pemantauan, pelaporan dan verifikasi transaksi •	
keuangan;
penyelarasan insentif;•	
pemastian akuntabilitas; dan•	
pendistribusian keuntungan secara adil.•	

Dana Reboisasi di Indonesia 
Dana Reboisasi (DR) yang diberlakukan sejak 1989 
adalah dana hutan nasional berupa retribusi berbasis 
volume tebangan kayu yang dibayarkan oleh para 
pemegang konsesi hutan. Selama lebih dari 20 tahun, 
DR telah menghasilkan penerimaan (nominal) sekitar 
US $5,8 milyar, menjadikannya sumber pendapatan 
pemerintah terbesar dari sektor kehutanan.

Sejak periode Soeharto, pemerintah Indonesia telah 
menggunakan DR untuk membiayai investasi publik  
yang besar untuk program reboisasi dan rehabilitasi  
lahan hutan yang terdegradasi (lihat Tabel 1). Akan  
tetapi, program ini dalam banyak kasus telah 
menyimpang jauh dari tujuannya dan pelaksanaannya 
terhambat oleh masalah-masalah serius terkait dengan  
tata kelola keuangan. 

Selama era Soeharto, Departemen Kehutanan 
menggunakan DR untuk membangun hutan tanaman 
industri, dengan mengalokasikan lebih dari US $1,0 milyar 
kepada perusahaan hutan tanaman dalam bentuk dana 
hibah dan pinjaman berbunga rendah. Departemen 
Kehutanan mendistribusikan sebagian besar DR dan 
ijin konversi hutan kepada perusahaan yang memiliki 
hubungan erat dengan para elite, memungkinkan 
segelintir pihak meraup rente hutan yang besar. 
Departemen Kehutanan juga mencairkan US $600 juta 
untuk membiayai proyek-proyek politik yang tidak ada 
hubungannya dengan mandat DR untuk mendorong 
reboisasi dan rehabilitasi hutan.

Melangkah maju, menghindari 
langkah mundur 
Dalam 10 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah 
mengambil langkah penting untuk mengatasi akar 
masalah politik dan pemerintahan yang menimpa DR 
pada era Soeharto. Negara-negara berhutan tropis lain 
yang akan melaksanakan REDD mungkin juga tengah 
menghadapi tantangan yang sama. Negara-negara 
ini, beserta lembaga yang tengah mengembangkan 
skema pembayaran REDD, bisa belajar dari pengalaman 
Indonesia dalam memperluas dan membangun aspek-
aspek positif sambil menghindari aspek negatif.

Mengelola keuangan dan 
menatausahakan pendapatan 
Selama era Soeharto, lemahnya pengelolaan keuangan 
dan administrasi penerimaan oleh lembaga pemerintah di 
semua tingkatan menjadi penyebab rendahnya efektivitas 
penggunaan DR. Investasi publik yang besar pada program 
reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan telah menyimpang 
jauh dari tujuannya. Tanpa mekanisme pengawasan dan 
akuntabilitas yang efektif, dana besar yang dimaksudkan 
untuk membangun hutan tanaman hilang karena kecurangan, 
disalahgunakan untuk keperluan lain dan menjadi sia-sia 
karena disalurkan untuk hutan tanaman yang dikelola  
dengan buruk.

Pengalihan DR kepada Departemen Keuangan sebagai bagian 
dari proses penyesuaian struktural yang dipimpin IMF pada 
1998-1999 menciptakan mekanisme pengawasan yang 
penting dan menempatkan DR menjadi bagian dari APBN. 
Namun, audit BPK baru-baru ini telah mendokumentasikan 
meluasnya penyimpangan dan lemahnya pengendalian 
internal DR yang dikelola oleh Departemen Kehutanan. 
Selain itu, BLU-BPPH, badan baru yang mengelola sedikitnya 
US $2,2 milyar dana DR, sampai pertengahan 2009 
belum berhasil mencairkan dana yang dianggarkan bagi 
pembangunan hutan tanaman selama tahun 2008 dan 2009. 
Pemerintah kabupaten dan provinsi juga telah menerima 
US $500 juta DR sejak tahun 2001, tetapi masih banyak yang 
tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dana secara 
efektif dan transparan. Untuk mengantisipasi masuknya dana 
REDD, perlu ada perbaikan dalam penganggaran, pencatatan, 
pengawasan keuangan internal dan pelaporan keuangan. 
Penting juga untuk menerapkan sistem yang jelas siapa 
mendapat apa, sesuai dengan peran dan tanggung jawab dari 
berbagai lembaga yang terlibat di tingkat nasional, provinsi, 
kabupaten dan lokal. Transparansi dan akuntabilitas publik 
juga akan menjadi kunci. 

Memberantas korupsi dan kecurangan 
serta melindungi aset negara 
Pada era Soeharto, korupsi dan kecurangan telah 
menggerogoti investasi DR dalam program reboisasi dan 
rehabilitasi hutan. Hasilnya adalah hilangnya ratusan 
juta dolar uang negara dan semakin berkurangnya hutan 
Indonesia. Masalah ini, yang telah mengakar dalam 
sistem politik dan diperparah oleh lemahnya tata kelola 
pemerintahan, terbukti sangat sulit untuk diberantas. 

Di era reformasi, Indonesia melakukan upaya besar untuk 
memberantas korupsi, terutama dengan membentuk KPK 
dan Pengadilan Tipikor. Lembaga-lembaga ini melakukan 
investigasi, penuntutan dan pemberantasan kasus-kasus 
korupsi tingkat tinggi secara independen dengan cara yang 
berbeda dari penegakan hukum dan proses peradilan yang 
biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berhasil 
mengadili berbagai kasus korupsi yang berkaitan dengan 
hutan yang melibatkan pejabat di semua tingkatan. 



Tabel 1. Sejarah Dana Reboisasi di Indonesia

Tahun Peristiwa Keterangan

Era Soeharto (1966 – 1998)

1980 Dana Jaminan Reboisasi (DJR) diperkenalkan, pada 
awalnya dirancang sebagai jaminan kinerja bagi 
pemegang konsesi hutan dengan tujuan mendorong 
program reboisasi dan rehabilitasi hutan.

DJR terbukti tidak efektif sebagai insentif bagi para pemegang konsesi 
hutan untuk melaksanakan reboisasi. Umumnya mereka merasa lebih 
untung melepaskan DJR daripada merehabilitasi kawasan konsesi yang 
rusak.

1989 Dana Reboisasi (DR) diperkenalkan sebagai retribusi 
berbasis volume untuk mendukung reboisasi dan 
rehabilitasi hutan.

DR dikelola oleh Departemen Kehutanan (Dephut) sebagai dana non 
bujeter. DR menjadi satu-satunya sumber pendapatan terbesar dengan 
penerimaan tahunan melebihi $500 juta.

1990–1999 Subsidi DR mendukung pembangunan hutan tanaman 
industri.

Dephut mensubsidi pembangunan hutan tanaman komersial sebesar 
$1,0 milyar dalam bentuk dana hibah dan pinjaman berbunga rendah. 
Sebagian besar dana tersebut hilang akibat kecurangan dan korupsi, dan 
hutan tanaman yang dibangun gagal mencapai sasaran.

1994–1998 $600 juta* dari DR dialokasikan untuk membiayai proyek-
proyek non-kehutanan

Proyek non-kehutanan yang dibiayai oleh DR termasuk: 
$190 juta untuk perusahaan pesawat terbang negara PT Industri •	
Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN); 
$250 juta untuk Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar •	
di Kalimantan Tengah; 
$47 juta untuk skema Takesra (tabungan keluarga sejahtera); •	
$109 juta untuk pembangunan pabrik pulp PT Kiani Kertas milik Bob •	
Hasan di Kalimantan Timur; 
$15 juta untuk partisipasi delegasi Indonesia ke SEA Games tahun 1997; •	
$10 juta untuk perusahaan jasa helikopter milik Tommy Soeharto,  •	
PT Gatari Hutama Air Service.

Era Reformasi (1998 – sekarang)

1998 Selama krisis keuangan Asia, paket penyelamatan IMF 
termasuk prasyarat untuk : 

Transfer DR ke Departemen Keuangan •	
Audit keuangan DR oleh pihak ketiga•	

Ada perbaikan dalam hal elemen-elemen penting tata kelola keuangan 
yang baik, termasuk mekanisme pengawasan dan konsolidasi penerimaan 
dan pengeluaran DR dalam APBN. Laporan audit Ernst and Young selesai 
pada Desember 1999, namun belum dipublikasikan (per Oktober 2009). 

1999 Penyaluran dana DR untuk membiayai pembangunan 
HTI dihentikan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
untuk memenuhi persyaratan IMF.

Pemicu signifikan konversi hutan alam dihentikan. 

1999 Undang-undang tentang perimbangan keuangan 
mendistribusikan penerimaan DR sebesar 60% 
untuk pemerintah pusat dan 40% untuk provinsi dan 
kabupaten, sebagai bagian dari Dana Alokasi Khusus.

Melalui skema perimbangan keuangan, distribusi penerimaan DR menjadi 
lebih merata di setiap tingkat pemerintahan. Namun, lembaga-lembaga 
pemerintah di daerah kurang memiliki kemampuan dalam mengelola dana 
tersebut.

2003–2004 Pemerintah menghapus milyaran hutang kehutanan dari 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Penghapusan hutang ini menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas 
diantara debitur kehutanan, selain mendorong investasi beresiko tinggi.

2003–2009 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan 
Tipikor dibentuk.

Keberhasilan penuntutan kasus-kasus korupsi DR tingkat tinggi. Gerakan 
antikorupsi belum menjadi arus utama dalam penegakan hukum dan 
lembaga peradilan. Utang masih belum terselesaikan.

2004–2009 Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-
satunya auditor keuangan pemerintah, termasuk DR, 
diperkuat.

Penguatan BPK menjadi pertanda kemajuan signifikan dalam transparansi 
dan akuntabilitas DR. BPK melakukan setidaknya 29 audit yang 
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan DR, dan semua 
dipublikasikan pada situs webnya.

2007 Audit oleh BPK menemukan bahwa baik pemerintah 
pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi DR di 
bawah anggaran, seringkali 50 persen atau bahkan lebih.

Pemerintah pusat dan daerah masih tetap kurang memiliki kemampuan 
mengelola dana.

2007 Departemen Keuangan mentransfer pendapatan 
pemerintah dari DR ke Badan Layanan Umum Badan 
Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-BPPH). Depkeu 
mengumumkan bahwa BLU-BPPH akan menyalurkan 
$2,2 milyar dari DR untuk membiayai pembangunan 
9 juta ha hutan tanaman industri dan hutan tanaman 
rakyat sampai tahun 2016.

Insentif keuangan untuk membangun hutan tanaman dengan cara 
melalui konversi hutan alam dapat melemahkan upaya pencapaian 
target pengurangan emisi karbon. Kurangnya transparansi dan mandat 
pengelolaan fiskal secara fleksibel oleh BLU-BPPH bisa mengurangi 
akuntabilitas.

2009 Hingga Juni 2009, BLU-BPPH belum menyalurkan dana 
$500 juta yang dianggarkan selama 2008-2009. 

Timbul pertanyaan apakah BLU-BPPH memiliki kapasitas administratif 
untuk mengelola pendapatan kehutanan dalam jumlah yang sangat besar. 
Belum jelas apakah BLU-BPPH akan memainkan peran penting dalam 
mengelola dana REDD masa depan.

* Semua dalam mata uang dolar AS
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Tetapi sebagian besar kasus korupsi dan kecurangan 
terus terjadi tanpa terjerat hukum, karena ditangani oleh 
penegak hukum dan lembaga peradilan biasa. Yang perlu 
dilakukan sekarang adalah membangun kapasitas untuk 
mencegah korupsi dan mengambil tindakan terhadap kasus 
korupsi atau perilaku kriminal lainnya di semua tingkatan. 
Penegakan hukum, proses peradilan dan masyarakat sipil 
perlu diperkuat dalam upaya mengantisipasi dan menangani 
potensi korupsi dan kecurangan dalam skema REDD. 

Pemantauan, pelaporan dan 
pemeriksaan transaksi keuangan 
Sejak era reformasi, dan khususnya selama pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang), 
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah 
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
administrasi DR dan dana negara lainnya. Kapasitas BPK 
telah diperkuat. Dalam kurun waktu 2004 dan 2008, BPK 
melakukan 29 audit berkaitan dengan DR dan diterbitkan 
pada situs webnya.

Tata kelola keuangan yang baik dan efektivitas penegakan 
hukum keuangan diperlukan untuk memastikan bahwa 
dana REDD akan dikelola dengan baik dan bahwa 
pendapatan REDD akan mengalir secara berkelanjutan. Jika 
dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek REDD hilang 
karena korupsi, diselewengkan untuk kegunaan lain, atau 
dikelola dengan buruk, investor akan beralih ke negara atau 
pasar lain yang manajemen dan tata kelola keuangannya 
lebih baik.

Negara-negara yang berpartisipasi perlu memastikan 
bahwa proyek-proyek REDD memenuhi standar kinerja 
yang tinggi dan target efisiensi biaya. Hal ini menuntut 
standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Secara 
khusus, pemerintah perlu menerapkan sistem pemantauan 
keuangan, pelaporan dan verifikasi keuangan (F-MRV) yang 
efektif di samping MRV emisi karbon, dan audit independen 
secara teratur.

Menyelaraskan insentif 
Sementara REDD bertujuan memberi insentif untuk 
mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, kebijakan 
pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan 
hutan tanaman industri baru—dan investasi baru yang 
signifikan untuk peningkatan kapasitas pulp dan kertas, serta 
perluasan sektor perkebunan kelapa sawit dan bioenergi—
dapat mempercepat laju hilangnya hutan. Menganalisis dan 
menyelaraskan insentif kebijakan menjadi langkah penting 
dalam persiapan untuk REDD.

Selama periode Soeharto, subsidi DR untuk mengembangkan 
hutan tanaman telah mendorong penebangan hutan yang 
berlebihan dan pembukaan hutan alam. Perusahaan kayu 
memiliki insentif kuat membiarkan hutan di areal konsesi 
mereka tanpa dikelola dengan baik, sehingga mereka akan 

dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi 
untuk mengubah areal-areal tersebut menjadi hutan 
tanaman. Pemerintah saat ini menggunakan DR untuk 
mendorong pembangunan 9 juta hektar hutan tanaman 
baru sampai tahun 2016 untuk ‘menghidupkan kembali’ 
sektor kehutanan di negara ini.

Pemerintah yang tengah menerapkan skema REDD perlu 
menyelaraskan kebijakan sektor kehutanan dengan sektor 
lain dan dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Sangat 
penting untuk memperkuat koordinasi antara badan-badan 
yang mengurus REDD dan mereka yang bertanggung jawab 
terhadap alokasi lahan, pemanfaatan hutan, dan perijinan 
industri, terutama dalam kasus-kasus investasi besar yang 
cenderung menghasilkan tingkat emisi karbon yang tinggi.

Memastikan akuntabilitas 
Contoh di Indonesia menunjukkan bahwa pemberian 
subsidi untuk membangun hutan tanaman disertai dengan 
akuntabilitas yang lemah akan mendorong perilaku tidak 
bertanggung jawab. Kurangnya pengawasan oleh lembaga 
yang berwenang menjadikan perusahaan yang memiliki 
koneksi politik yang kuat tidak menghadapi konsekuensi jika 
mereka gagal menggunakan subsidi sesuai dengan tujuan 
awalnya. Akibat lemahnya akuntabilitas, US $1,0 milyar 
subsidi DR hanya menghasilkan hutan tanaman komersial 
produktif dengan luasan yang terbatas (Tabel 2). 

Kegagalan pemerintah untuk memastikan bahwa penerima 
subsidi harus bertanggung jawab telah mengakibatkan 
penghapusan hutang DR yang sangat besar serta kerugian 
aset negara yang signifikan. Hal ini menyebabkan 
munculnya moral hazard, karena perusahaan kehutanan 
didorong untuk membuat investasi yang beresiko tinggi dan 
mengelola dana secara tidak bertanggung jawab. 

Dalam mekanisme REDD, kemungkinan bahwa pemerintah 
akan diminta untuk memberi jaminan atas kewajiban 
pemilik proyek telah memunculkan pertanyaan penting 
tentang sejauh mana lembaga publik dapat mengambil 
alih resiko pribadi. Dalam proyek-proyek yang melibatkan 
kredit permanen, skema asuransi karbon diperlukan 
untuk mengurangi resiko (misalnya, hilangnya tutupan 
hutan). Tetapi jika pemilik yang tidak bertanggung jawab 
mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut diasuransikan, 
mereka bisa melakukan kejahatan dan melarikan diri setelah 
menerima pembayaran.

Pemerintah perlu mempertimbangkan cara mencegah 
kegagalan pemilik proyek dalam mencapai target dan 
langkah yang harus diambil jika mereka gagal. Perlu 
diterapkan sistem untuk memeriksa catatan dari calon 
pelaku REDD dan memberi hukuman berat bagi pemilik 
proyek yang tidak memenuhi kewajiban. Di Indonesia, perlu 
diwaspadai adanya kemungkinan perusahaan yang telah 
gagal memenuhi kewajiban DR tetapi menerima dana REDD. 
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Jenis perusahaan Luas areal (ha) Luas lahan yang 
dapat ditanami (ha)

Luas tanaman 
aktual (ha)

Persentase luas tanaman 
aktual terhadap luas lahan 

yang dapat ditanami 

Perusahaan patungan

93 perusahaan, subtotal 2 957 874 2 070 512 1 296 084 63

BUMN

PT Inhutani I 163 670 114 569 57 602 50

PT Inhutani II 100 420 70 294 66 713 95

PT Inhutani III 377 980 264 586 88 513 33

PT Inhutani IV* - - - -

PT Inhutani V 56 547 39 583 38 797 98

Inhutani, subtotal 698 617 489 032 251 625 51

Total 3 656 491 2 559 544 1 547 709 60

Tabel 2. Luas areal yang menerima subsidi dari Dana Reboisasi untuk pengembangan hutan tanaman dan areal yang 
benar-benar ditanami, 1990-1999 

Membagikan manfaat secara adil
Terutama selama era Soeharto, distribusi manfaat dari DR 
sangat tidak adil. Para pelaku yang mempunyai posisi kuat 
mendapat manfaat ekonomi, sementara masyarakat yang 
bergantung pada hutan seringkali harus tersingkir dari 
wilayah adat mereka. Konflik antara masyarakat lokal dan 
perusahaan kehutanan sering menjadi penyebab lemahnya 
efektivitas proyek-proyek hutan tanaman yang dibiayai DR.

REDD memberikan insentif keuangan bagi penghasil emisi 
karbon berbasis hutan untuk mengurangi emisinya. Ini 
berarti bahwa sebagian besar dana bisa jatuh ke perusahaan 
besar, seperti pulp, kertas dan kelapa sawit. Perusahaan-
perusahaan tersebut banyak yang memiliki hubungan 
erat dengan elite. Mereka ada dalam posisi bagus untuk 
mengakses uang rente ekonomi dari REDD, terutama ketika 
pembayaran didistribusikan melalui instansi pemerintah.

Di negara-negara berkembang, distribusi pembayaran 
REDD yang tidak adil dapat meningkatkan kesenjangan di 
sektor kehutanan, dan bisa merugikan serta memiskinkan 
masyarakat yang bergantung pada hutan. Resikonya 
semakin tinggi apabila negara mengklaim areal hutan yang 
telah dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun. 
Apabila pemerintah tidak mengambil langkah-langkah 
proaktif untuk memfasilitasi pembagian keuntungan yang 
adil dengan masyarakat sejak awal, alokasi lahan hutan 
untuk proyek REDD dapat memicu konflik. Meskipun REDD 
dapat mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, namun 
mungkin harus dibayar dengan berkurangnya kesejahteraan 
dan hilangnya kepastian mata pencaharian masyarakat yang 
bergantung pada hutan.

Tata kelola keuangan dan kesiapan 
REDD 
Pengalaman Indonesia dalam tata kelola pemerintahan 
dan isu-isu pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan 
DR menawarkan banyak hal. Pengalaman ini bisa menjadi 
bahan masukan terhadap diskusi di tingkat global tentang 
pembentukan mekanisme REDD, juga pelajaran bagi 
negara-negara yang ingin menerapkan skema kredit karbon.

Pada era pasca-Soeharto, Pemerintah Indonesia telah 
mengambil langkah penting untuk memperbaiki akar 
masalah dan meningkatkan manajemen dan tata kelola DR:

menempatkan DR di bawah wewenang Departemen •	
Keuangan dan memasukkannya dalam APBN; 
memperkuat BPK dengan kewenangan lebih luas untuk •	
mengaudit DR dan aset keuangan publik lainnya; 
membentuk KPK yang telah berhasil menuntut •	
beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat senior; 
menuntut kasus kecurangan DR berprofil tinggi; dan•	
membagi pendapatan dari DR: 40% untuk  •	
pemerintah provinsi dan kabupaten, dan 60% untuk  
pemerintah pusat.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa badan-badan 
negara yang efektif dapat memainkan peran penting dalam 
mekanisme pengawasan. Lembaga negara yang efektif 
dapat memberi dukungan dan mengkoordinir instansi 
provinsi, kabupaten dan lokal serta mendorong akuntabilitas 
dalam mengelola dana REDD. Namun, tantangan yang 
utama adalah mempertahankan kemauan politik untuk 
menerapkan dan menegakkan peraturan, menangani 

* Data tidak tersedia
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Poin-poin aksi
Untuk mempersiapkan REDD, pemerintah perlu: 

Membangun kapasitas pengelolaan keuangan dan  •
pendapatan;

Memperkuat lembaga untuk menangani korupsi dan  •
kecurangan;

Mengembangkan pemantauan keuangan, pelaporan,  •
dan sistem verifikasi yang efektif;

Merevisi kebijakan untuk menyelaraskan insentif; •

Memberlakukan uji tuntas yang kokoh dan  •
akuntabilitas bagi penerima;

Mendorong pemerataan manfaat dan meminimalkan  •
dampak negatif bagi masyarakat hutan.

tugas berat untuk mengubah lembaga-lembaga di semua 
tingkatan, mengatur sistem yang transparan, serta 
menentukan peran, hak dan tanggung jawab.

Dalam mempersiapkan REDD, berbagai negara telah 
membangun kapasitas perencanaan penggunaan lahan dan 
penghitungan karbon. Pengalaman Indonesia menunjukkan 
bahwa mulai membangun kapasitas dalam penganggaran, 
akuntansi, pengelolaan fiskal, dan aspek lain dalam 
administrasi dana REDD juga sama pentingnya. Membangun 
kapasitas tata kelola keuangan pada seluruh tingkat 
pemerintahan membutuhkan komitmen, sumber daya, dan 
waktu. Namun membangun transparansi dan tata kelola 
pemerintahan yang baik adalah strategi menang-menang, 
bukan hanya untuk mengelola sumberdaya hutan nasional 
dan menghasilkan aliran pendapatan baru dari REDD, tapi 
juga untuk usaha perbaikan negara secara keseluruhan.
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