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Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional mencermati bagaimana inisiatif 
REDD+ dapat dirancang dan diimplementasikan sehingga hasilnya 
akan efektif, efisien dan berkeadilan serta menghasilkan manfaat 
tambahan.

Walaupun REDD+ masih dinegosiasikan di arena internasional, 
sekitar 200 inisiatif karbon hutan di tingkat subnasional 
sudah berjalan di seluruh dunia.1 Berbagai intervensi ini 
bertujuan untuk meningkatkan cadangan karbon hutan yang 
dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa (yaitu, 
skenario jika intervensi tidak dilakukan).

Bagaimana kemungkinan keberhasilan berbagai intervensi 
tersebut?	Apakah	hasilnya	akan	efisien,	berkeadilan	dan	
efektif?	Akankah	mereka	menghasilkan	manfaat	tambahan	
seperti peningkatan penghidupan dan perlindungan 
penguasaan	lahan	dan	keanekaragaman	hayati?	Kondisi	dan	
kegiatan apa sajakah yang mendukung atau menghambat 
inisiatif-inisiatif	ini	dalam	mencapai	tujuannya?	Bagaimana	
mereka dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari 
masyarakat	setempat?

Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, kami 
mengumpulkan dan menganalisis data acuan sosial-ekonomi 
dan	biofisik	di	23	lokasi	REDD+	di	enam	negara,	yang	
mencakup lebih dari 170 desa dan hampir 4.500 rumah 
tangga. Untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan 
sesuai dengan inisiatif-inisiatif, kami membandingkan data 
sebelum dan sesudah intervensi, serta data dengan atau tanpa 
intervensi.2,3



Hal-hal Penting
Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional

Inisiatif REDD+ harus menyeimbangkan perlindungan hutan dengan persoalan 
kesejahteraan masyarakat dan melindungi mata pencaharian pertanian.

Pentingnya penguasaan lahan yang terjamin dan jelas 
Untuk	mendapatkan	hasil	yang	efektif,	efisien	dan	berkeadilan,	hak-hak	terkait	penguasaan	atas	hutan,	pohon	
dan karbon pohon harus jelas.4 Untuk mengalokasikan insentif REDD+, siapa yang berhak mendapatkan 
manfaat haruslah jelas.5 Apabila masyarakat lokal memiliki jaminan atas hak mereka, mereka termotivasi untuk 
mengelola lahan secara berkelanjutan. Jika tidak, mereka mungkin enggan melakukan investasi jangka panjang; 
beberapa bahkan mungkin membuka lahan sebagai cara untuk menyatakan klaim mereka.4 Sebagian yang lain 
mungkin menolak REDD+ jika mereka khawatir bahwa akan lebih banyak pihak luar yang mengambil alih lahan 
mereka.6 Penguasaan lahan yang jelas juga melindungi hak dan penghidupan masyarakat serta dapat mencegah 
pemanfaatan sumber daya secara tergesa-gesa ketika nilai hutan meningkat.7

Masalah penguasaan lahan sedang naik daun
Di sebagian besar negara REDD+, penguasaan lahan bersifat ambigu dan saling dipertentangkan – dan oleh 
karena itu, belum terjamin. Dalam sebuah analisis di desa-desa di lima negara, lebih dari separuh responden 
mengatakan bahwa penguasaan lahan mereka belum terjamin.7 Sebuah analisis di sejumlah lokasi di Indonesia 
mendapatkan bahwa kondisi penguasaan lahan yang ada tidak memadai untuk mengimplementasikan 
REDD+ secara efektif.8 Bahkan di Brasil, yang penguasaan lahannya dianggap cukup memadai, ketidakpastian 
penguasaan lahan ternyata banyak menimpa rumah tangga.9

Penguasaan lahan membutuhkan perbaikan pada tingkat nasional
Para pemrakarsa inisiatif mencoba untuk menyelesaikan isu-isu penguasaan lahan, misalnya dengan 
menindaklanjuti	penyebab	konflik,	menandai	batas	melalui	pemetaan,	mengembangkan	rencana	tata	ruang	
pemanfaatan	lahan,	mengidentifikasi	pemegang	hak	legal	dan	mencatatkan	hak	milik	lahan.7 Namun demikian, 
mereka terhambat karena cakupan dan sumber masalah penguasaan lahan bersifat nasional.7,11 Aksi penguasaan 
lahan nasional memang diperlukan, namun masih terbatas.4 Sejumlah hambatannya antara lain adalah 
keterbatasan kapasitas untuk demarkasi dan pencatatan status lahan, kepentingan mereka yang bersaing untuk 
lahan dan sumber daya, dan penghambat-penghambat ideologis.4 Integrasi upaya-upaya penguasaan lahan 
nasional	dan	lokal	juga	dibutuhkan,	termasuk	klarifikasi	kebijakan	REDD+	di	tingkat	internasional	dan	nasional,	
serta	pengembangan	mekanisme	resolusi	konflik.7

Bagi penduduk desa, penghidupan adalah yang terpenting
Survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa di sekitar lokasi REDD+ berharap bahwa insiatif akan 
meningkatkan penghasilan dan penghidupan mereka, namun mereka khawatir kebijakan ini akan merugikan 
atau membatasi akses mereka ke sumber daya.12 Banyak yang menyatakan bahwa mereka lebih berminat untuk 
meningkatkan penghasilan dibandingkan melindungi hutan demi kebaikan hutan sendiri. Misalnya, suatu studi di 
Indonesia menemukan bahwa minat rumah tangga untuk melindungi hutan sangat kecil, kecuali jika tindakan ini 
menguntungkan penghidupan mereka.8 Temuan ini menunjukkan bahwa REDD+ akan menjadi efektif hanya jika 
dapat bersaing secara ekonomis dengan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan gas rumah kaca. Inisiatif REDD+ 
harus menyeimbangkan perlindungan hutan dengan persoalan kesejahteraan penduduk desa dan melindungi 
mata pencaharian pertanian.13

Penduduk desa ingin – dan seharusnya – dilibatkan 
Penduduk desa yang disurvei12 ingin terlibat dan berpartisipasi secara berarti dalam inisiatif REDD+. Mereka 
juga ingin para pemrakarsa berkomunikasi dengan lebih baik, menunjukkan transparansi yang lebih luas, 
serta menghormati dan mendukung hak-hak mereka;12 harapan ini mencerminkan beberapa jaring pengaman 
UNFCCC.14 Namun ternyata ditemukan bahwa pengetahuan penduduk desa tentang REDD+ dan/atau inisiatif 
REDD+ lokal umumnya rendah.12 Kebanyakan inisiatif-inisiatif memiliki beberapa kegiatan untuk memperoleh 
persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari penduduk desa, namun tidak semuanya berhasil dan 
beberapa pemrakarsa, menunda pembelajarannya.7 Pemrakarsa harus menginformasikan tentang REDD+ kepada 
penduduk desa dengan lebih baik dan melibatkan mereka dalam rancangan inisiatif dan implementasinya.



•	 Brasil
•	 Kamerun
•	 Indonesia
•	 Peru
•	 Tanzania
•	 Vietnam

Negara yang diteliti

Kejelasan penguasaan lahan melindungi hak-hak masyarakat 
dan penghidupan mereka serta dapat mencegah pemanfaatan 
sumber daya yang tergesa-gesa ketika nilai hutan meningkat.

Masalah penguasaan 
lahan secara umum4,7,10

•	 perambahan
•	 persengketaan
•	 persaingan tanah
•	 kemudahan untuk  

mencabut hak
•	 pendaftaran lahan yang 

kadaluarsa 
•	 pembatasan pemerintah atas 

pemanfaatan lahan
•	 pembatasan perusahaan atas 

pemanfaatan lahan
•	 kesenjangan antara hak-hak 

adat yang diyakini dan hak-hak 
yang resmi

•	 tumpang tindih kepemilikan 
atau klaim atas lahan 

•	 penyerobotan
•	 konflik
•	 perampasan oleh para petinggi
•	 kurangnya pencatatan tentang 

status lahan

Perbaikan tenurial
• Klarifikasi pemegang 

hak dan kewajiban
• Kepastian hak adat

Jalur
• Meningkatkan legitimasi 
REDD+

• Tantangan yang efektif 
dari ‘bisnis seperti biasa’

Jalur
•  Mengurangi akses terbuka 
•  Meningkatkan insentif untuk 

investasi jangka panjang
•  Meningkatkan hak dan 

kapasitas untuk 
memberlakukan pengecualian 

Meningkatkan cakupan, 
keadilan dan keefektifan 
kebijakan REDD+

Mengurangi deforestasi 
dan degradasi

Diskusi internasional memengaruhi tindakan lokal
Kurangnya kejelasan tentang arah REDD+ menimbulkan ketidakpastian, 
khususnya terkait apakah pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) – inti 
dari kebijakan REDD+ – akan terwujud. Keterlambatan dalam negosiasi 
internasional menghambat implementasi inisiatif. Rancangan inisiatif 
cenderung mengkombinasikan PES dengan pendekatan-pendekatan 
konservasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga para pemrakarsa 
dapat segera memulai dan memiliki pilihan yang dapat digunakan, 
namun model yang lama memiliki sejarah mengenai beberapa 
permasalahan.15 Beberapa pemrakarsa menunda upaya-upaya 
untuk terlibat penuh dan mendidik warga desa, untuk menghindari 
bertumbuhnya harapan seandainya manfaat REDD+ tidak terwujud.7 
Lebih jauh lagi, ketika (atau jika) REDD+ telah berjalan sepenuhnya, 
isu-isu tambahan terkait penguasaan lahan kemungkinan akan muncul, 
yang saat ini hanya dapat diperkirakan oleh para pemrakarsa.7 

Selain itu, jaring pengaman sosial harus diselesaikan pada tingkat 
internasional untuk memunculkan tindakan nyata.13
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