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1.1. Latar Belakang 

REDD+ (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut 

Plus) merupakan mekanisme insentif ekonomi yang diberikan kepada negara 

berkembang untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka 

pengurangan emisi karbon. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan lebih 

dari 130 juta ha atau 70 persen dari luas daratannya berpeluang besar untuk 

menerapkan REDD+. Indonesia berkepentingan menjalankan program REDD+ 

untuk mengurangi emisi yang cukup besar dari sektor kehutanan dan penggunaan 

lahan dengan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan secara 

signifikan. Indonesia juga berkepentingan ikut menekan laju pemanasan global 

karena termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. 

REDD+ akan dikembangkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon 

dan ekonomi hijau untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan 

iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan 

kebutuhan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk  

menurunkan emisi sebesar 26 persen dari skenario pembangunan Business as  

Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan dana sendiri tanpa mengorbankan 

pembangunan di sektor lain, atau 41 persen jika mendapatkan bantuan 

internasional. Pemerintah akan melakukan ini sejalan dengan upaya memacu 

pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Untuk mewujudkan komitmen 

ini pemerintah telah mengeluarkan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71/2011 tentang 

Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. REDD+ mendukung pencapaian 

target RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian.

1.2. Maksud Penyusunan Strategi Nasional REDD+ 

Strategi Nasional REDD+ ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyiapkan sistem kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan program 

REDD+;

BAB 1

Pendahuluan
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2. Memberi dasar dan arahan bagi sistem tata kelola dan peraturan yang 

terintegrasi untuk menaungi pelaksanaan skema REDD+;

3. Membangun proses dan pendekatan yang sistematis dan terkonsolidasi bagi 

upaya-upaya penyelamatan hutan alam Indonesia beserta isinya; dan 

4. Memberikan acuan bagi pengembangan investasi dalam bidang pemanfaatan 

lahan hutan dan lahan bergambut baik untuk komoditi kehutanan dan/atau 

pertanian serta jasa lingkungan termasuk penyerapan dan pemeliharaan 

cadangan karbon.

1.3. Struktur Dokumen Strategi Nasional REDD+

Bab 2 menguraikan Strategi Nasional REDD+ yang terdiri dari: (1) Visi, misi, 

tujuan dan ruang lingkup implementasi REDD+ di Indonesia dan harmonisasinya 

dengan berbagai perencanaan pemerintah dalam penanganan perubahan iklim; 

(2) Kerangka dan pilar-pilar strategi nasional REDD+ yang terdiri dari lima pilar 

utama, yaitu: (i) Pembangunan sistem kelembagaan REDD+; (ii) Pengkajian 

ulang serta penguatasn kebijakan dan peraturan; (iii) Peluncuran program-

program strategis; (iv) Perubahan paradigma dan budaya kerja; dan (v) Pelibatan  

para pihak. 

Bab 3 memberikan arahan pelaksanaan strategi REDD+ bagi ketiga lembaga 

baru yang akan dibentuk, yaitu Lembaga REDD+, Instrumen Pendanaan REDD+, 

dan Institusi MRV REDD+. Keseluruhan pengembangan sistem pendukung 

program REDD+ yang diamanatkan dalam Strategi Nasional ini diperkirakan 

akan memakan waktu 2-3 tahun melalui tahap rancang bangun, pembentukan 

lembaga, penyiapan perangkat kerja, pembelajaran, dan pengembangan 

kapasitas. Pada tahun 2014, REDD+ diharapkan sudah dilaksanakan secara penuh 

di Indonesia. Implementasi REDD+ di provinsi percontohan diuraikan dalam  

Bab 3 ini.

Sebagai penutup, Bab 4 menegaskan perlunya pendekatan bertahap dalam 

pelaksanaan REDD+, dan REDD+ tidak hanya ditujukan untuk upaya mitigasi 

perubahan iklim dan mendapatkan keuntungan dari penurunan emisi karbon, 

tetapi juga memperbaiki tata kelola hutan secara keseluruhan agar kelestarian jasa 

lingkungannya termasuk keanekaragaman hayati dan sistem tata air meningkat. 
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Strategi Nasional REDD+ Indonesia terdiri dari: 

1. Visi, misi, tujuan, ruang lingkup dan keterkaitan REDD+ dengan Program 

Pemerintah.

2. Kerangka dan pilar-pilar strategi REDD+.

2.1. Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup dan Keterkaitan REDD+ 
dengan Program Lain 

Visi 

Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut1 yang berkelanjutan 

sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

Misi

Mewujudkan visi pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan melalui tata kelola 

yang efektif yang dicapai dengan:

1. Memantapkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut. 

2. Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan 

hukum.

3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut.

Tujuan

1. Tujuan jangka pendek (2012-2014): Perbaikan kondisi tata kelola,  

kelembagaan, tata ruang dan iklim investasi secara strategis agar dapat 

mencapai komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap menjaga 

pertumbuhan ekonomi. 

1 Sumber daya alam dalam pemahaman ini diartikan sebagai tanah, air, udara 
sebagaimana termaktub di dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Strategi Nasional REDD+ Indonesia

BAB 2
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2. Tujuan jangka menengah (2012-2020): Terlaksananya tata kelola sesuai 

kebijakan dan tata cara yang dibangun pada lembaga pengelolaan hutan 

dan lahan gambut, serta pada ruang dan mekanisme keuangan yang telah 

ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target-target 

penurunan emisi 26-41 persen tahun 2020 dapat dicapai. 

3. Tujuan jangka panjang (2012-2030): Hutan dan lahan Indonesia menjadi net 

carbon sink pada tahun 2030 sebagai hasil pelaksanaan kebijakan yang benar 

untuk keberlanjutan fungsi ekonomi dan jasa ekosistem dari hutan.

Prinsip

Implementasi REDD+ di Indonesia dilandaskan atas lima prinsip: efektif, efisien, 

adil, transparan, dan akuntabel, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Efektif: Kegiatan REDD+ menurunkan emisi dan menghasilkan manfaat 

tambahan yang nyata dan dapat diukur. 

2. Efisien: Kegiatan REDD+ di Indonesia adalah kegiatan jangka panjang yang 

mendatangkan keuntungan finansial, ekologis, dan sosial secara optimal. 

3. Adil: Pelaksanaan REDD+ dilakukan dengan prinsip kesetaraan bagi semua 

orang dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan hutan termasuk 

untuk kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap 

perubahan sosial-ekonomi dan lingkungan. 

4. Transparan: Transparansi dalam kegiatan REDD+ memberi pemahaman yang 

utuh dan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk terlibat. 

5. Akuntabel: Pelaksanaan REDD+ dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional dari sisi relevansi, 

proses, pendanaan, maupun hasil yang diperoleh. 

Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan REDD+ di Indonesia meliputi hal-hal berikut:

1. Penurunan emisi dari deforestasi 

2. Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut

3. Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui:

a. Konservasi hutan

b. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management)

c. Rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak
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4. Penciptaan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari 

karbon melalui:

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal

b. Peningkatan kelestarian kenakeragaman hayati

c. Peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain

Secara hukum, sesuai dengan pasal 1(b) dan 1(c) dari UU 41/2009 tentang 

Kehutanan, skema REDD+ dilaksanakan dalam lawas lahan berhutan (termasuk 

hutan mangrove) dan lahan bergambut di dalam kawasan hutan dan kawasan 

APL (Area Penggunaan Lain) di seluruh wilayah Indonesia baik yang sudah 

maupun yang belum tercatat dalam register hutan Indonesia ketika Strategi 

Nasional REDD+ ini ditulis. 

Kegiatan/Proyek/Program REDD+ diwajibkan melakukan pengukuran atas 

kinerjanya dalam semua bidang manfaat di atas sejauh itu relevan untuk 

dilaporkan dan diverifikasi oleh lembaga independen.

Keterkaitan REDD+ dengan Program Lain

Program nasional penanggulangan perubahan iklim didasarkan pada beberapa 

peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan aturan terkait 

tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, yaitu UU 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres 61 tahun 

2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan 

Perpres 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Aturan perundang-

undangan ini mengamanatkan inventarisasi permasalahan perubahan iklim 

serta pengembangan program-program penanggulangan untuk diintegrasikan 

ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah 

(RPJMN/D). Rencana Strategi REDD+ dikembangkan untuk menjadi acuan 

utama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang 

kehutanan dan pemanfaatan lahan.

Meskipun kerangka utama kebijakan perubahan iklim mengacu pada ketiga 

undang-undang di atas, pelaksanaan skema REDD+ tidak dapat berdiri sendiri, 

tetapi dipengaruhi oleh aturan perundang-undangan, kebijakan dan kinerja 

seluruh sektor berbasis lahan. Termasuk dalam hal ini pengarus-utamaan REDD+ 

ke dalam rencana pembangunan nasional dan sub-nasional. Strategi Nasional 

REDD+ dibangun berdasarkan pemahaman atas seluruh aturan perundang-

undangan sektor dan non-sektor yang berimplikasi pada pengelolaan hutan dan 

lahan, serta realitas tata kelola dan pengelolaan (governance and management) 
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hutan, lahan gambut dan keseluruhan pemanfaatan lahan di Indonesia. Untuk 

pelaksanaan REDD+ secara efektif, diperlukan pewujudan kondisi pemungkin 

yang menyangkut penataan kembali sistem tata kelola dan sistem pengelolaan 

keseluruhan sektor berbasis lahan. Karena itu, sebagai acuan utama pemerintah 

dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan dan 

pemanfaatan lahan, Strategi Nasional REDD+ memuat mandat untuk melakukan 

perbaikan dan penyelarasan yang diperlukan atas seluruh aturan perundang-

undangan dan sistem kelembagaan sektor dan non-sektor yang terkait dengan 

tata kelola dan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan.

Penyusunan dan penerbitan Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap 

(ICCSR) mengejawantahkan hasil-hasil negosiasi di tingkat internasional melalui 

UNFCCC. Pada tingkat nasional ICCSR menjadi acuan perumusan RAN-GRK dan 

Strategi Nasional REDD+. Strategi Nasional REDD+ perlu dirinci pada tataran 

teknis ke dalam dokumen Rencana Aksi Nasional REDD+ (RAN REDD+) untuk 

diadopsi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk memastikan 

ketersediaan anggaran untuk implementasi REDD+. 

Pada tingkat daerah, RAN GRK diterjemahkan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD 

GRK). Khusus untuk REDD+, Stranas REDD+ dan RAD GRK dituangkan menjadi 

Strategi dan Rencana Aksi Implementasi REDD+ di Daerah untuk kemudian 

diadopsi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD. 

2.2. Kerangka dan Pilar-pilar Strategi Nasional REDD+ 

Kerangka strategi REDD+ dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang 

dijabarkan sebagai berikut: (i) menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor 

pengguna lahan dan perubahannya serta kehutanan (Land Use, Land Use Change, 

and Forestry/LULUCF); (ii) meningkatkan simpanan karbon; (iii) meningkatkan 

kelestarian keanekaragaman hayati; dan (iv) meningkatkan nilai dan keberlanjutan 

fungsi ekonomi hutan. Kerangka program REDD+ terdiri dari lima pilar strategis 

seperti ditampilkan dalam Gambar 2.1. Kelima pilar saling terkait satu sama lain 

dalam upaya mencapai tujuan REDD+.

2.2.1. Pembangunan Sistem Kelembagaan REDD+ 

Sistem kelembagaan REDD+ dirancang dengan mengutamakan azas-azas: tata 

kelola yang baik; inklusif dengan memastikan partisipasi dari para pemangku 

kepentingan; efisiensi biaya untuk mencapai tujuan; serta akuntabilitas dari 

pelaksanaan seluruh urusan terkait REDD+. 
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Pada tingkat nasional dibentuk tiga lembaga, yaitu Lembaga REDD+; Instrumen 

Pendanaan REDD+; serta Institusi Koordinasi dan Sistem Pengukuran, Pelaporan 

dan Verifikasi REDD+ yang disebut juga Institusi MRV REDD+. 

Pada tingkat Sub-Nasional, pemerintah provinsi dapat membentuk lembaga 

REDD+ untuk menyusun dan menjalankan Strategi dan Rencana Aksi Daerah 

REDD+ yang diturunkan dari Strategi Nasional REDD+. Lembaga REDD+ Provinsi 

mengkoordinasikan kegiatan secara tematik, termasuk: (i) penyelenggaraan 

rangkaian kegiatan pengukuran, pelaporan), dan verifikasi penurunan emisi 

(Measurement, Reporting and Verification/MRV); (ii) memastikan efektivitas 

pendanaan REDD+; dan (iii) secara berkala melaporkan perkembangan program/

proyek/kegiatan di daerahnya kepada Lembaga REDD+ Nasional.

Kabupaten juga dapat membentuk lembaga REDD+ untuk melakukan koordinasi 

secara konsisten dan efisien dengan semua pemrakarsa kegiatan REDD+ di 

tingkat Kabupaten, dan secara berkala melapor kepada tingkat Provinsi. Data dan 

informasi mengenai perkembangan kegiatan/proyek/program REDD+ menjadi 

landasan bagi data yang terdapat pada Lembaga REDD+ di tingkat Nasional. 

1 2

Program-
program 
Strategis

Konservasi & 
rehabilitasi

Pertanian, 
kehutanan dan
pertambangan
yang 
berkelanjutan

Pengelolaan
lanskap yang 
berkelanjutan

• Memantapkan fungsi kawasan lindung
• Mengendalikan konversi hutan dan lahan gambut
• Restorasi hutan rehabilitasi gambut

• Meningkatkan produktifitas pertanian dan perkebunan
• Mengelola hutan secara lestari
• Mengendalikan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan
• Mengendalikan konversi lahan untuk tambang terbuka

• Perluasan alternatif lapangan kerja yang bekelanjutan
• Mempromosikan industri hilir dengan nilai tambah tinggi
• Pengelolaan lanskap multi-fungsi

3

a

b

c

Perubahan
paradigma
dan budaya
kerja

• Penguatan tata kelola kehutanan dan pemanfaatan lahan
• Pemberdayaan ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan
• Kampanye nasional untuk aksi “Penyelamatan Hutan Indonesia”

4

Pelibatan
para pihak

• Melakukan interaksi dengan berbagai kelompok (pemerintah regional, 
sektor swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat adat/lokal dan
internasional)

• Mengembangkan sistem pengaman (safeguards) sosial dan lingkungan
• Mengusahakan pembagian manfaat (benefit sharing) secara adil

5

Kerangka Hukum dan Peraturan

• Meninjau hak-hak atas lahan dan
mempercepat pelaksanaan tata ruang

• Meningkatkan penegakan hukum dan
mencegah korupsi

• Menangguhkan ijin baru untuk hutan dan
lahan gambut selama 2 tahun

• Memperbaiki data tutupan dan perijinan di 
hutan dan lahan gambut

• Memberikan insentif untuk sektor swasta

Kelembagaan dan Proses

• Lembaga REDD+
• Instrumen Pendanaan
• Institusi MRV

• Pengukuran
• Pelaporan
• Verifikasi

Reduksi
emisi

Cadangan karbon
hutan meningkat

Keanekaragaman
hayati dan jasa
lingkungan
terpelihara

Pertumbuhan
ekonomi









Gambar 2.1. Kerangka Strategi Nasional REDD+ dengan Lima Pilar Utama
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Pelaksana Program/Proyek/Kegiatan REDD+ adalah lembaga/organisasi yang 

memenuhi aturan dan syarat tertentu untuk menjalankan dan mendaftarkan 

program/proyek/kegiatan REDD+ yang dilaksanakannya kepada Lembaga 

REDD+ Nasional melalui rekomendasi dari lembaga REDD+ di tingkat Sub 

Nasional. Pelaksana dapat berupa badan usaha, organisasi masyarakat sipil, 

lembaga pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat. Persyaratan pendaftaran 

program proyek/kegiatan dan pelaksananya dikembangkan di daerah dengan 

prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Lembaga REDD+ Nasional serta sejalan 

dengan aturan-aturan dan kearifan di daerah.

2.2.1.1. Lembaga REDD+ Nasional

Lembaga REDD+ didirikan dengan instrumen hukum, melapor dan 

bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Lembaga REDD+ dipimpin 

oleh seorang Kepala Lembaga setingkat Menteri. Lembaga REDD+ dibentuk 

dengan tujuan: 

1. Menjalankan tata kelola nasional dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

REDD+ di Indonesia.

2. Mengawasi dan mengendalikan percepatan perbaikan sistem tata kelola 

hutan dan lahan bergambut yang memungkinkan penurunan deforestasi dan 

degradasi hutan dan lahan bergambut.

3. Memastikan pelayanan pembiayaan yang efektif dan distribusi manfaat yang 

adil bagi pihak-pihak yang menjalankan program/proyek/kegiatan REDD+ 

sesuai dengan pemenuhan persyaratan integritas sistem pelaksanaan REDD+. 

Mandat Lembaga REDD+

Mandat Lembaga REDD+ dikembangkan untuk menjalankan fungsi-fungsi 

strategis serta dalam format koordinasi tematik dan koordinasi influencing yang 

berorientasi pada pengefektifan fungsi-fungsi operasional dan koordinasi yang 

sudah ada di antara berbagai Kementerian dan Lembaga-lembaga terkait, di 

pusat maupun yang sudah didesentralisasikan ke daerah.

1. Menjadi DNA (Designated National Authority) yang memiliki strong governing 

function untuk:

a. Menyiapkan regulatory framework untuk pelaksanaan skema REDD+.

b. Memfasilitasi pengembangan program REDD+.

c. Mengendalikan percepatan perbaikan sistem tata kelola hutan dan lahan 

gambut. 
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d. Memfasilitasi pengembangan kemampuan untuk memastikan distribusi 

manfaat REDD+ yang adil.

e. Mengendalikan tata niaga emisi karbon yang berasal dari skema REDD+.

f. Memfasilitasi pembentukan institusi MRV REDD+, mengesahkan aturan-

aturan terkait sistem pengukuran, pelaporan, verifikasi serta sertifikasi 

penurunan emisi, pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon, serta 

mengawasi pelaksanaannya. 

g. Memfasilitasi pembentukan instrumen pendanaan REDD+ dan menetapkan 

ketentuan berkaitan dengan pembayaran berbasis kinerja. 

h. Memfasilitasi pengembangan instrumen Kerangka Pengaman 

(safeguards), pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards 

untuk REDD+ (SIS-REDD+), pembentukan Komite Pengawas Pelaksanaan 

Kerangka Pengaman (Safeguard Commitee), serta mengesahkan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan sistem integritas (safeguard dan audit) 

untuk bidang keuangan, sosial, dan lingkungan hidup untuk pelaksanaan 

program/proyek/kegiatan REDD+.

2. Mengefektifkan fungsi-fungsi koordinasi tematik antar kementerian/lembaga 

pemerintah dan antara pusat dengan daerah, serta melakukan koordinasi 

dalam pencarian sumber dan penyelesaian masalah (troubleshooting/

debottlenecking) yang menyangkut kewenangan antar kementerian/lembaga 

yang terkait pelaksanaan program REDD+:

a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program antar 

lembaga/sektor pemerintah pusat, dan antar pusat dengan daerah, 

terutama tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan penataan 

ruang dan perizinan pemanfaatan lahan.

b. Menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi penegakan hukum 

untuk perlindungan hutan dan lahan gambut, terutama tetapi tidak 

terbatas pada hal-hal yang mencakup pembalakan liar (illegal logging), 

pemanfaatan lahan, dan penggunaan api dalam pembukaan lahan. 

c. Mendukung dan mengkoordinasikan dukungan bagi pelaksanaan 

provinsi percontohan dengan memfasilitasi pengembangan Strategi dan 

Rencana Aksi Provinsi (SRAP) untuk Implementasi REDD+, penyediaan 

dana, penyiapan prakondisi untuk pelaksanaan REDD+, pengembangan 

kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dan perangkat 

operasional penyelenggaraan urusan terkait REDD+. Dengan intensitas 

yang lebih rendah Lembaga REDD+ juga mendukung persiapan 
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pelaksanaan program REDD+ di provinsi berhutan lain yang memiliki 

potensi besar dalam pelaksanaan program REDD+.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 

Alam Primer dan Lahan Gambut yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 

2011.

e. Mengkoordinasikan upaya-upaya penyelarasan sistem insentif  

(re-alignment of incentive system) untuk memastikan sinergi antar 

kebijakan/program pemerintah/pemerintah daerah terkait pelaksanaan 

REDD+. Lembaga REDD+ akan mengkoordinasikan proses peninjauan 

ulang (review) dan jika diperlukan mengusulkan revisi berbagai mekanisme 

transfer fiskal dari pusat ke daerah yang sekarang berlaku. 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai kewenangan yang akan 

dilimpahkan kepada Lembaga REDD+ Provinsi sesuai dengan kesiapan 

kapasitasnya. 

3. Menjalankan komunikasi strategis dan pelibatan para pihak pemangku 

kepentingan secara efektif di dalam dan luar negeri: 

a. Membangun serta menjalankan sistem komunikasi yang efektif dan 

mengembangkan hubungan kerja produktif dengan pemangku 

kepentingan di dalam dan luar negeri. 

b. Mengkoordinasikan pengembangan kebijakan dan positioning Indonesia 

terkait REDD+ untuk menghadapi forum-forum internasional dan strategi 

dalam melaksanakan hubungan, komunikasi dan negosiasi internasional. 

Tata Kelola Lembaga REDD+ 

Lembaga REDD+ menjalankan beberapa fungsi yang berbeda namun saling 

mendukung, diantaranya: 

1. Fungsi Pengarah, yaitu memberikan arahan atau menetapkan kebijakan 

dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan REDD+.

2. Fungsi Pelaksana, yaitu menjalankan mandat sebagaimana diuraikan 

sebelumnya.

3. Fungsi Pengawas, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

REDD+.
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Komposisi keanggotaan Lembaga REDD+ dengan fungsi-fungsi Pengarah 

dan Pengawas terdiri dari perwakilan dari Kementerian/Lembaga, perwakilan 

organisasi masyarakat adat/lokal, perwakilan organisasi masyarakat sipil, 

perwakilan industri, dan perwakilan akademisi yang relevan. Pelaksana terdiri 

dari para profesional dari PNS dan Non-PNS yang memenuhi kualifikasi tertentu. 

2.2.1.2. Instrumen Pendanaan

Pembentukan Instrumen Pendanaan REDD+ difasilitasi oleh Lembaga REDD+. 

Instrumen Pendanaan bekerja berdasarkan potensi dana yang berasal dari 

berbagai sumber, potensi pengguna dan penggunaan yang beragam, dan tata 

kelola yang multi-pihak. Instrumen keuangan khusus ini dibangun dengan tujuan:

1. Mendukung pengembangan program/proyek/kegiatan REDD+ sesuai dengan 

potensi reduksi emisi dari pengelolaan lahan berhutan dan/atau bergambut;

2. Menyediakan mekanisme penyaluran dana yang kredibel secara internasional 

bagi calon donor dan investor yang tertarik untuk mendorong dan/atau 

mendapatkan manfaat dari program/proyek/kegiatan REDD+;

3. Mendorong efisiensi pemanfaatan dana dan keadilan distribusi manfaat dari 

pengembangan program/proyek REDD+; 

4. Memastikan kepatuhan atas pelaksanaan ketiga unsur kerangka pengaman 

(safeguards) yaitu fiduciary, sosial dan lingkungan hidup. 

Mandat Instrumen Pendanaan 

Agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pendanaan REDD+ yang 

efektif, Instrumen Pendanaan REDD+ mengemban mandat sebagai berikut: 

1. Mengelola dana REDD+ secara independen, professional dan kredibel di 

luar sistem keuangan pemerintah (APBN) berdasarkan standar kerangka 

pengaman dan akuntabilitas yang diterima secara global. Untuk dana publik 

yang berasal dari APBN atau pemerintah negara sahabat kepada pemerintah 

RI (G to G), pengelolaannya dilakukan secara on-budget, off-treasury atau 

dicatat dalam APBN melalui mekanisme Dana Perwalian. 

2. Memobilisasi dana dari berbagai sumber publik dan swasta di dalam dan luar 

negeri melalui fund raising secara sistematis, terprogram, dan profesional. 

Pengembangan dana juga dapat memanfaatkan berbagai instrumen pasar 

karbon, pasar komoditas, serta pasar uang dan modal. Rencana mobilisasi 

dana pendukung kegiatan REDD+ melalui pengembangan akses ke pasar 
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karbon dan sumber-sumber pendanaan lain dirumuskan dalam dokumen 

Rencana Bisnis yang mengacu pada dokumen Strategi Nasional REDD+ ini.

3. Menyiapkan mekanisme pendanaan (penyaluran dana) untuk:

a. Mendukung pelaksanaan Strategi Nasional REDD+.

b. Mendukung kegiatan Lembaga REDD+ dalam menjalankan koordinasi 

kegiatan REDD+ dan melaksanakan fungsi-fungsi yang dimandatkan.

c. Pembelian input untuk pengembangan tapak kegiatan/proyek/program 

REDD+ yang secara langsung dan tidak langsung menghasilkan penurunan 

emisi GRK. 

d. Membiayai investasi kegiatan penyiapan prakondisi (misalnya penuntasan 

tata ruang, pelaksanaan SVLK di tingkat provinsi) atau pembangunan 

infrastruktur (misalnya large scale canal blocking) yang secara langsung 

berkontribusi pada usaha penurunan emisi dan/atau pelaksanaan proyek 

REDD+.

e. Membayar kinerja Pemerintah Daerah/LSM/masyarakat maupun 

kelompok lain atas capaian/output dalam menyiapkan kondisi yang 

memungkinkan (enabling condition) tercapainya hasil penurunan emisi 

di wilayah cakupan, baik untuk kegiatan strategis maupun pembuatan 

kebijakan pendukung. 

f. Membayar kinerja pelaksana kegiatan/proyek/program yang sudah 

terdaftar atas hasil penurunan emisi yang sudah diverfikasi. 

g. Pemberian insentif atas terpenuhinya suatu tingkat kepatuhan tertentu 

terhadap kebijakan Pemerintah, misalnya tercapainya pengesahan RTRW 

oleh DPR.

h. Mendukung program/kegiatan pengembangan kapasitas SDM dan 

kelembagaan yang secara langsung mendukung kegiatan REDD+.

i. Mengelola dana pendamping (matching fund) atas komitmen investasi 

REDD+ yang dilakukan pemerintah daerah atau investor swasta. 

4. Memastikan adanya protokol fiduciary safeguards dan pelaksanaannya pada 

tahap sebelum program/proyek REDD+ disetujui. 

5. Memastikan pelaksanaan dan dipenuhinya persyaratan keseluruhan kerangka 

pengaman, baik fiduciary, maupun sosial dan environmental safeguards di 

tingkat program/proyek/kegiatan sebelum pencairan dana. 
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6. Menyelaraskan aturan-aturan pelaksanaan pendanaan dan pembayaran yang 

terkait dengan pengembangan aturan-aturan penyelenggaraan pasar karbon 

yang diharapkan muncul ketika Indonesia siap memasuki tahap pelaksanaan 

penuh dari Strategi Nasional REDD+. 

Mekanisme Akuntabilitas Instrumen Pendanaan REDD+

Untuk menjaga kredibilitas Instrumen Pendanaan REDD+, dibangun mekanisme 

pertanggunggugatan (accountability) yang memungkinkan instrumen ini 

beroperasi secara transparan. Audit keuangan independen oleh salah satu dari 

lima lembaga auditor internasional terbaik dilakukan secara berkala. Laporan 

keuangan Instrumen Pendanaan REDD+ dan laporan hasil audit disampaikan 

kepada Lembaga REDD+ dan disebarluaskan kepada publik. Kepala Lembaga 

REDD+ meneruskan laporan ini kepada Menteri Keuangan untuk keperluan 

akuntabilitas dana-dana yang berasal dari APBN dan/atau hibah yang tercatat 

sebagai penerimaan Negara.

2.2.1.3. Institusi Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) 

MRV adalah rangkaian kegiatan pengukuran (measurement), pelaporan 

(reporting) dan verifikasi (verification) capaian penurunan emisi, pemeliharaan 

dan peningkatan cadangan GRK dari kegiatan/proyek/program REDD secara 

berkala. Hasil dari proses MRV adalah dasar pembayaran atas output/kinerja 

dari Instrumen Pendanaan REDD+ kepada pelaksana kegiatan/proyek/program. 

Pembentukan Institusi MRV difasilitasi oleh Lembaga REDD+. Institusi MRV 

dibangun untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta mekanisme kerja MRV 

yang sesuai dengan keputusan-keputusan UNFCCC untuk disahkan oleh Lembaga 

REDD+, serta mengkordinasikan kegiatan MRV. Institusi MRV beroperasi secara 

independen di bawah koordinasi Lembaga REDD+.

Tujuan dan Prinsip Sistem MRV 

Tujuan sistem MRV REDD+ adalah mendukung pelaksanaan REDD+ melalui 

mekanisme pengukuran, dan pelaporan kinerja penurunan emisi GRK oleh 

pelaksana kegiatan/proyek/program, serta mekanisme verifikasi independen 

yang sejalan dengan perkembangan metodologi dan modalitas yang diputuskan 

UNFCCC. Dengan pendekatan ini, proses verifikasi akan menghasilkan  

‘penurunan emisi tingkat nasional terverifikasi’ (verified national-level emission 

reduction) dan ‘penurunan emisi tingkat sub-nasional yang terverifikasi’ (verified 

sub-national level emission reduction). Untuk mengambil manfaat dari potensi 

perkembangan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market), mekanisme 
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verifikasi oleh pihak ketiga independen yang terakreditasi akan dikembangkan. 

Verifikasi oleh pihak ketiga yang independen akan menghasilkan Penurunan Emisi 

Terverifikasi atau Verified Emission Reduction (VER). Jika verifikasi dilakukan 

untuk tujuan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi emisi yang sudah terakreditasi, 

lembaga sertifikasi akan menerbitkan Certified Emission Reduction (CER). 

Penurunan emisi terverifikasi baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional, 

serta VER/CER, adalah dasar pembayaran kinerja bagi penerima manfaat finansial 

untuk kegiatan/proyek/program REDD+. 

Untuk menjadi entitas yang highly trustable dan memiliki high integrity, Institusi 

MRV dibangun dengan prinsip-prinsip berikut: 

1. Taat azas (consistent): Penetapan tingkat emisi rujukan (reference emission 

level/REL) menjadi tolok ukur pelaksanaan REDD+. Karena itu Lembaga MRV 

menjamin tersedianya metodologi yang konsisten dari waktu ke waktu dan 

berlaku di seluruh lokasi kegiatan REDD+. 

2. Lengkap (complete): Kelengkapan informasi mencakup cadangan karbon di 

semua komponen ekosistem, baik yang di atas tanah (batang, ranting, daun) 

dan di bawah tanah (akar), serta biomassa yang telah terurai sebagian atau 

seluruhnya (nekromassa, serasah, gambut).

3. Teliti (accurate): Ketelitian data merupakan unsur penting yang terkait 

dengan efektivitas penurunan emisi. 

4. Terbuka (transparent): Hasil dan metodologi pengukuran penurunan emisi 

yang dilaporkan dijamin keterbukaannya sebagai informasi publik oleh 

Lembaga MRV.

5. Dapat diperbandingkan (comparable): Hasil pengukuran dapat dibandingkan 

antar waktu untuk tapak kegiatan/proyek/program yang sama, atau antar 

tapak kegiatan/proyek/program yang sama tipologinya. 

6. Independensi (independent): Lembaga verifikasi dan lembaga sertifikasi 

penurunan emisi diakreditasi berdasarkan pemenuhan persyaratan-

persyaratan tertentu. 

Mandat Institusi MRV 

Secara nasional Institusi MRV memiliki beberapa mandat, yaitu untuk: 

1. Menyusun kebijakan, standar dan berbagai mekanisme terkait kegiatan MRV 

untuk disahkan oleh Lembaga REDD+. Termasuk dalam hal ini mekanisme 

koordinasi, harmonisasi, validasi dan verifikasi perhitungan GHG pada 
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berbagai tingkatan dari tingkat tapak sampai ke sub-nasional dan nasional. 

Sistem MRV akan dibangun sesuai dengan keputusan-keputusan UNFCCC 

dan panduan-panduan IPCC;

2. Melakukan kompilasi semua inventori GRK untuk seluruh hutan dan lahan 

gambut dalam seluruh lawasan kegiatan REDD+ di tingkat nasional. Inventori 

GRK akan mencakup semua emisi dan penyimpanan karbon yang relevan dari 

dalam wilayah Indonesia. 

3. Menjalankan fungsi registry dan clearing house dan mengelola serta 

mengolah data spasial dan non-spasial terkait sehingga dapat diakses oleh 

para pemangku kepentingan;

4. Mengembangkan mekanisme pelaporan kepada lembaga-lembaga nasional 

dan internasional yang relevan serta para pelaku pasar;

5. Mengintegrasikan pengukuran kerangka pengaman untuk menilai kinerja 

pengamanan sosial dan lingkungan; 

6. Mensinergikan sistem MRV dengan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards 

untuk REDD+ (SIS-REDD+);

7. Mengintegrasikan Sistem Monitoring Sumberdaya Hutan ke dalam sistem 

MRV untuk memastikan akurasi data terkait perubahan penggunaan lahan 

hutan dan konsekwensinya terhadap cadangan karbon dan jasa ekosistem 

lainnya. 

8. Memberikan informasi hasil verifikasi penurunan emisi dari suatu tapak atau 

kegiatan/proyek/program REDD+ kepada lembaga pengelola dana terkait 

untuk proses pembayaran kinerja; 

9. Membangun kapasitas pengukuran dan pelaporan (M+R) di jajaran pelaksana 

program/proyek/kegiatan REDD+ (untuk kebutuhan kendali mutu internal 

[internal quality control] upaya penurunan emisi);

10. Membangun kapasitas koordinasi penyelenggaraan MRV di Lembaga REDD+ 

Daerah. 

Fase Pengembangan Sistem MRV 

Sistem MRV untuk REDD+ dikembangkan dengan target mengikuti best practice 

atau memenuhi state of the art MRV internasional dengan tahapan berikut:

1. Pada akhir 2013, Indonesia siap melaksanakan IPCC Tier 2 pada tingkat tapak 

(project site) dan lanskap untuk kebutuhan agregasi sub-nasional di provinsi 

percontohan dan propinsi prioritas; 
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2. Pada akhir 2014, semua sistem siap untuk mewujudkan sistem IPCC Tier 3 di 

semua tapak dan MRV Tier 2 pada tingkat lanskap untuk kebutuhan agregasi 

di semua tingkat sub-nasional;

3. Pada akhir 2014, system MRV tingkat nasional secara efektif akan menghasilkan 

paling kurang IPCC Tier 2.

2.2.1.4.  Hubungan Lembaga REDD+, Instrumen Pendanaan dan Institusi 
MRV

1. Lembaga REDD+ dengan Instrumen Pendanaan dan Institusi MRV: Lembaga 

REDD+ memiliki wewenang yang kuat untuk mengendalikan Instrumen 

Pendanaan dan Institusi MRV secara efektif, transparan dan akuntable (dapat 

digugat publik).

2. Lembaga REDD+ dengan Instrumen Pendanaan: Lembaga REDD+ 

menentukan prioritas, strategi, dan kebijakan untuk pelaksanaan pengelolaan 

pendanaan. 

3. Lembaga REDD+ dengan Institusi MRV: Lembaga REDD+ menetapkan 

kebijakan, peraturan dan standard untuk pelaksanaan pengukuran dan 

pelaporan, serta menentukan kebijakan untuk verifikasi oleh pihak independen. 

4. Instrumen Pendanaan dengan Institusi MRV: (a) Insitusi MRV memberikan 

informasi hasil verifikasi penurunan emisi dari suatu program/proyek/

kegiatan REDD+ kepada Instrumen Pendanaan untuk pembayaran berbasis 

kinerja; (b) Instrumen Pendanaan bekerjasama dengan Institusi MRV dalam 

pengembangan protokol penilaian sosial dan environmental safeguards.

2.2.2. Pengkajian Ulang serta Penguatan Kebijakan dan Peraturan

Untuk dapat melaksanakan skema REDD+ secara efektif dan efisien secara 

berkelanjutan diperlukan penguatan landasan hukum serta pembenahan kebijakan 

dan peraturan-perundangan. Kedua hal itu diperlukan untuk penataan ulang tata 

ruang wilayah, tata guna lahan, penataan hak-hak atas lahan, perbaikan tata 

kelola perizinan, penyelesaian berbagai konflik serta berbagai persoalan teknis 

di lapangan, serta penegakan hukum. Karena itu dimandatkan kepada Lembaga 

REDD+ untuk mewujudkan kerangka hukum yang berkesinambungan dengan 

konteks perubahan iklim (climate friendly legal framework/CFLF). Kerangka itu 

akan menjadi salah satu pengejawantahan secara lebih rinci dari Ketetapan MPR 

Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 

Alam. Kerangka hukum yang disusun menjadi dasar bagi penilaian, penyelarasan, 
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serta pelaksanaan berbagai strategi yang terkait dengan penguatan kebijakan. 

Langkah-langkah peninjauan ulang dan penyempurnaan kebijakan dan aturan 

perundang-undangan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada revisi Undang 

Undang Kehutanan serta Undang Undang Penataan Ruang. Dengan demikian, 

pelaksanaan REDD+ dan perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan pengelolaan 

lahan secara keseluruhan memiliki dasar hukum yang kuat, lengkap dan jelas 

dalam implementasinya. 

Selanjutnya, pembenahan keseluruhan peraturan dan kebijakan pengelolaan 

sumber daya alam akan dilakukan dengan percepatan proses legislasi Rancangan 

Undang Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah menjadi 

salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014. Dengan penguatan 

kebijakan tersebut, secara bersamaan akan dilakukan berbagai langkah untuk 

menyelesaikan berbagai isu mendasar yang akan dibahas pada sub-bab  

dibawah ini. 

2.2.2.1. Penataan dan Penggunaan Ruang 

Dalam konteks penataan dan penggunaan ruang, pembenahan dilakukan melalui:

1. Penguatan kewenangan dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Nasional (BKPRN) melalui revisi Keputusan Presiden Nomor 4/2009 tentang 

BKPRN. Penguatan fungsi ditujukan untuk sinkronisasi data dan informasi yang 

dipergunakan untuk penetapan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan 

berbasis hutan dan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya, 

termasuk aspek yuridis, biofisik, ekologi, sosial ekonomi, dan budaya. 

2. Percepatan pelaksanaan UU No.4/2011 tentang Informasi Geo-Spasial terkait 

mandat integrasi peta dan pemetaan dengan mewujudkan penggunaan satu 

peta acuan untuk semua jenis perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan/atau 

APL oleh semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kewenangan 

pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan lahan. 

3. Telaah perizinan dan kebijakan serta peraturan-perundangan dengan 

mengacu kepada kerangka hukum yang berkesinambungan dengan 

perubahan iklim yang telah disusun sebelumnya sebagai perangkat penting 

dalam penyelesaian konflik penggunaan ruang, dan ditindaklanjuti dengan: 

a. Penindakan secara hukum (administratif, perdata, maupun pidana) hasil 

telaah perizinan yang mengindikasikan pelanggaran hukum, sesuai 

dengan ketentuan sanksi yang telah diatur melalui UU Nomor 26/2007 

tentang Penataan Ruang, UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana 

Korupsi, UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, serta peraturan lain yang terkait. 
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b. Pengembangan sistem perizinan yang transparan, akuntabel dan 

terintegrasi, dan penyederhanaan peraturan serta kejelasan birokrasi 

maupun administrasi sehingga terwujud pelayanan publik yang efisien 

dan iklim investasi yang kondusif, terutama bagi pengembangan usaha 

kecil dan menengah dari masyarakat lokal. 

4. Percepatan penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah terkait dengan 

Inventarisasi Lingkungan, Pembagian Ekoregion, Penyusunan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Penyusunan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah dimandatkan di dalam 

Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

2.2.2.2. Penataan Tenurial

Kejelasan atas tata batas dan hak kelola masyarakat terhadap sumber daya 

alam adalah hak konstitusional. Penataan tenurial atau hak-hak atas lahan 

dilakukan dengan tujuan menciptakan prakondisi yang penting bagi keberhasilan 

pelaksanaan REDD+. 

Penataan kondisi tenurial dilakukan melalui: 

1. Pemerintah memberikan instruksi kepada Kementerian Dalam Negeri  

bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan 

inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan lokal lainnya. 

2. Mendukung BPN untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial yang dapat 

dilakukan melalui mekanisme penyelesaian konflik diluar pengadilan yang 

telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Melakukan penyelarasan dan penyesuaian (revisi) dalam peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan lain yang terkait secara langsung dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menginternalisasi 

prinsip dan menjalankan proses Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa 

Paksaan (PADIATAPA) dalam penetapan perizinan pemanfaatan sumber 

daya alam.

2.2.2.3. Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut

Prasyarat utama dalam pengurangan emisi hutan dan lahan adalah jaminan 

atas pengelolaan hutan dan lahan gambut yang sistematis serta memungkinkan 

pengelolaan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang dilakukan atas hutan dan 

lahan gambut harus dilakukan melalui pendekatan ekosistem, sehingga tidak 
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terbatas pada batas administratif kawasan. Untuk dapat mewujudkan kondisi 

tersebut, perlu dilakukan: 

1. Kaji ulang dan koordinasi dengan seluruh K/L terkait untuk penyelarasan 

kebijakan serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan 

rehabilitasi hutan dan lahan bergambut pada kawasan hutan dan APL;

2. Percepatan pembentukan lembaga pelaksana pengelola hutan dan lahan di 

tingkat tapak/lapangan (Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH) dan lembaga 

sejenis untuk lahan bergambut di dalam dan di luar kawasan hutan. Lebih 

lanjut diperlukan pula penetapan kerangka hukum dan peraturan dalam 

pelaksanaan transisi dari kondisi tanpa KPH ke kondisi dengan keberadaan 

KPH, terutama terkait keberadaan perizinan kehutanan dan sistem bagi hasil. 

3. Penyiapan mekanisme dan peraturan-perundangan untuk melakukan alih 

fungsi (reklasifikasi) dari lahan berhutan dan/atau lahan bergambut di luar 

kawasan hutan yang potensial sebagai lokasi REDD+ menjadi kawasan 

hutan tetap, dan untuk dan memfasilitasi tukar lokasi usaha (land swapping) 

dari lahan berhutan dan/atau lahan bergambut di kawasan Hutan Produksi 

Konversi dan APL dengan lahan kritis di dalam kawasan hutan tetap. 

4. Peningkatan peran dan pembenahan sistem evaluasi kinerja pemegang izin 

oleh pihak ketiga, seperti dalam pelaksanaan sertifikasi pengelolaan hutan 

lestari (PHL) melalui kebijakan insentif. 

2.2.2.4. Pemantauan Hutan dan Penegakan Hukum 

Penegakan hukum secara tegas dan konsisten (termasuk untuk oknum eksekutif, 

legislatif dan yudikatif) terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan pelaksanaan 

izin pemanfaatan kawasan hutan, lahan gambut dan APL melalui:

1. Pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan pengelolaan hutan 

lestari (PHL) termasuk pelatihan bagi lembaga verifikasi dan auditor. 

2. Pembentukan dan penguatan kapasitas jaksa dan polisi lingkungan satu atap 

(One Roof Enforcement System/ORES).

3. Pembentukan hakim khusus yang akan memutuskan perkara-perkara 

lingkungan termasuk perkara kehutanan (Green Bench) yang anggotanya 

dipilih berdasarkan integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai 

paradigma pembangunan berkelanjutan termasuk penerapannya pada sektor 

kehutanan. 
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2.2.2.5. Penangguhan Izin Selama Dua Tahun

Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan 

Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan 

Lahan Gambut yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2011 (Inpres moratorium). 

Tujuannya untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi 

nasional dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis 

lahan melalui penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan bergambut di dalam 

kawasan hutan dan APL. Penangguhan berlaku selama dua tahun dan dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan. 

Selama kurun waktu penangguhan izin tersebut dilakukan langkah-langkah 

berikut: 

1. Konsolidasi izin

a. Mengidentifikasi, meneliti dan memetakan seluruh izin pemanfaatan 

hutan dan lahan bergambut di kawasan hutan dan APL beserta status 

hukum fungsi tata guna lahannya dan seluruh klaim yang ada di atas 

lahan tersebut;

b. Mengoptimalkan penegakan hukum atas izin-izin yang telah diterbitkan 

yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

c. Menyempurnakan tata kelola pemberian izin agar lebih transparan dan 

akuntabel;

d. Melakukan identifikasi spesifik atas potensi perubahan klasifikasi 

pemanfaatan lahan dan tukar fungsi lahan antara hutan dan lahan 

bergambut rusak di kawasan hutan tetap dengan hutan dan lahan 

bergambut dalam keadaan baik di hutan produksi untuk konversi dan 

APL. 

2. Penyelamatan wilayah hutan yang paling terancam

a. Melakukan inventarisasi wilayah terdegradasi dan menyiapkan sistem 

basis data (database) terkait dengan kebutuhan MRV;

b. Melakukan klasifikasi dan pembagian ulang kawasan dan status hutan, 

serta melakukan delineasi dan penyelarasan sesuai RTRW;

c. Mengedepankan praktek konservasi berbasis kearifan lokal. 
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3. Penyelesaian konflik 

a. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, penerapan, 

hingga evaluasi selama penundaan izin;

b. Menyusun model alternatif penyelesaian konflik sumber daya alam yang 

berbasis pada pemenuhan ukuran hak-hak asasi manusia sebagaimana 

tercantum dalam konvensi dan instrumen internasional HAM yang sudah 

diratifikasi dalam hukum nasional maupun instrumen hukum nasional 

yang sudah mengadopsi hak-hak asasi manusia; 

c. Mengefektifkan peluang penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, serta 

membentuk tim penyelesaian konflik yang terdiri dari berbagai sektor 

dan pihak-pihak yang independen;

d. Membentuk peraturan yang mewajibkan institusi non-pemerintah 

(termasuk KPH yang dikelola BUMN/D/S) untuk menyusun prosedur 

operasi standar (standard operational procedure/SOP) yang mengadopsi 

prinsip inklusivitas melalui PADIATAPA dan standar-standar Hak Asasi 

Manusia. 

2.2.3. Peluncuran Program-program Strategis

Program-program strategis berorientasi pada peningkatan efektifitas pengelolaan 

lanskap berkelanjutan, pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya 

alam secara lestari, dan konservasi dan rehabilitasi lahan; beserta perubahan 

seluruh pra-kondisi yang memungkin ketiganya dapat dicapai. Berdasarkan 

kerangka strategi nasional REDD+ pada Gambar 2.1., kondisi yang memungkinkan 

terlaksananya ketiga program tersebut tidak terpisahkan dan menjadi bagian 

integral dari pelaksanaan program strategis REDD+. Dalam pelaksanaan program 

strategis juga diperlukan program perubahan paradigma dan budaya kerja, serta 

pelibatan para pihak. 

2.2.3.1. Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan 

Pendekatan ini berbasis pada sistem pengelolaan lanskap yang memadukan 

beberapa sektor dan kepentingan dalam jangka panjang. Tujuan pembangunan 

secara terpadu di berbagai sektor, khususnya industri, kehutanan, agroforestri, 

pertanian, dan pertambangan, adalah menuju ekonomi hijau (green economy) 

yang menghasilkan emisi karbon rendah. Pendekatan ini diterapkan melalui:
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1. Akselerasi/debottlenecking penuntasan RTRWP;

2. Akselerasi/debottlenecking penuntasan delineasi kawasan hutan sebagai 

prasyarat pembentukan KPH secara efektif, dan penghormatan bagi 

pemegang hak atas lahan;

3. Akselerasi/debottlenecking pembentukan unit pengelola hutan dan lahan 

bergambut di kawasan hutan dan APL untuk memastikan keberadaan 

management unit dan management regime di lapangan. Percepatan ini perlu 

pula didukung dengan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan sistem insentif bagi unit pengelola dan/atau Pemerintah 

Daerah tempat keberadaannya, dan pengembangan sumber pendanaan; 

4. Perencanaan dan Pengelolaan lanskap/ekoregion/Daerah Aliran Sungai 

Multifungsi melalui perencanaan terpadu penggunaan lahan dan  

pembangunan yang mengacu pada wilayah ekosistem dan wilayah 

administrasi dilaksanakan dan sejalan dengan pembentukan berbagai unsur 

kelembagaan (termasuk organisasi/unit kerja, aturan kerja dan mekanisme 

pelibatan para pihak), penyelarasan program-program terkait lintas K/L, dan 

penetapan target-target yang terukur dan dapat dimonitor; 

5. Pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan yang berdasarkan 

perluasan alternatif lapangan kerja, perluasan kesempatan dan wilayah kelola 

masyarakat atas lahan hutan dan penyediaan jaminan terhadap keberlanjutan 

dan kepastian berusaha masyarakat, dan peningkatan kapasitas kapasitas yang 

berorientasi pada peningkatan teknologi berbasis lokal dan kelima macam 

modal, yaitu: fisik, finansial, akses terhadap sumber daya alam, keterampilan 

sumber daya manusia, dan sosial yang mengedepankan produktivitas sumber 

daya lokal dan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan;

6. Pengendalian dan pencegahan kebakaran dilakukan secara preventif maupun 

reaktif. Usaha preventif untuk mencegah kebakaran hutan mencakup 

berjalannya sistem pendeteksi kebakaran dan sistem peringatan dini. 

Usaha reaktif menyangkut peningkatan kapasitas penanganan kebakaran. 

Kebijakan tanpa pembakaran dalam penyiapan lahan untuk pertanian, 

perkebunan, penanaman hutan produksi dan pembangunan infrastruktur 

harus ditegakkan. Program ini harus diikuti dengan sistem disinsentif berupa 

penalti bagi pelanggar dan insentif bagi best practice. Apabila KPH sudah 

beroperasi, skema ini bisa dimasukkan dalam kerangka kegiatan pelaksanaan 

pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
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7. Pemantapan Sistem Monitoring Sumberdaya Hutan dan pengintegrasiannya 

ke dalam sistem MRV REDD+ Nasional. Sistem monitoring sumberdaya 

hutan perlu ditingkatkan untuk mendukung dinamika perubahan kebutuhan 

informasi terkait perubahan-perubahan penggunaan lahan hutan dan 

konsekuensinya terhadap sumberdaya kayu dan non-kayu, cadangan karbon, 

keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lainnya. 

2.2.3.2.  Pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan SDA secara 
berkelanjutan

Strategi ini bertumpu pada cara-cara terbaik (best practices) dari pengelolaan 

lahan pertanian, perkebunan, penebangan dan silvikultur serta pertambangan. 

Prinsipnya adalah untuk meningkatkan produktivitas per unit luasan tanpa 

menambah emisi atau risiko kerusakan lingkungan lainnya tanpa mengurangi 

manfaat jangka panjang, sehingga kebutuhan perluasan lahan dapat ditekan. Hal 

ini dicapai dengan:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) didorong untuk dilaksanakan oleh berbagai 

pihak, baik dalam pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman skala besar 

maupun pada hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa 

serta hutan rakyat. Prinsip keseimbangan antara manfaat ekonomi, manfaat 

ekologi dan keadilan sosial menjadi dasar pelaksanaan PHL tersebut. Untuk 

itu diperlukan kepastian status dan fungsi kawasan hutan dan percepatan 

penyelesaian keterlanjuran penggunaan kawasan hutan. Penerapan Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sertifikasi PHL serta insentif bagi 

implementasinya akan mendukung praktek PHL secara luas. 

2. Peningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan 

Tingkat produktivitas lahan usaha pertanian dan perkebunan menentukan 

kesejahteraan warga masyarakat di sekitar hutan dan kelestarian hutan. 

Peningkatan produktifitas perkebunan sawit rakyat yang merupakan bagian 

terbesar dari seluruh perkebunan sawit di Indonesia memerlukan penanganan 

khusus, seperti intensifikasi perkebunan rakyat, peningkatan akses terhadap 

fasilitas pendanaan dan teknologi pertanian, penetapan kuota perkebunan 

skala besar, adopsi standar perkebunan lestari seperti RSPO (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil) dan pengembangan mekanisme insentifnya. 
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3. Pengendalian kerusakan lahan dari pertambangan 

Dengan teknologi dan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 

baik, kerusakan yang ditimbulkan bisa ditekan. Pembangunan pertambangan 

rendah emisi dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-

undangan, penerapan standar tranparansi industri ekstraktif, penetapan zona 

larangan tambang, peningkatan efektifitas reklamasi, dan perbaikan tata 

kelola perizinan pertambangan. 

4. Promosi industri hilir dengan nilai tambah tinggi 

Peningkatan industri hilir bernilai tambah tinggi dilakukan dengan 

memprioritaskan investasi lokal dan berbasis pada sumber daya alam, 

mengembangkan teknologi industri kecil dan rantai niaga yang efisien dan 

memperkuat lembaga ekonomi masyarakat. 

2.2.3.3. Konservasi dan Rehabilitasi

1. Program strategis konservasi bertujuan meningkatkan kelestarian 

keanekaragaman hayati dan keseluruhan jasa ekosistem hutan maupun lahan 

bergambut di dalam kawasan hutan dan APL. Hutan dan lahan gambut dengan 

nilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest/HCVF) mendapatkan 

prioritas khusus dengan fokus pada: 

a. Pemantapan fungsi kawasan lindung. Area hutan dan lahan gambut 

dengan cadangan karbon dan tingkat keanekaragaman hayati tinggi 

dilindungi dengan mengubah statusnya menjadi kawasan lindung. 

b. Pengendalian konversi dan pembalakan hutan. di luar kawasan lindung 

dengan perlindungan HCVF dan telaah ulang atas izin, pada area yang tidak 

dibebani hak dengan pengetatan pengendalian pembangunan pertanian, 

dan pada area berizin yang belum dikonversi dengan mendorong land 

swap. 

2. Program strategis rehabilitasi difokuskan pada penyiapan enabling condition 

atau penyelesaian masalah-masalah di lapangan untuk berjalannya program-

program rehabilitasi secara efektif: 

a. Penguatan pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut dengan 

inventarisasi kondisi lahan gambut dalam kawasan hutan dan APL, telaah 

atas izin-izin pemanfaatannya, rehabilitasi hidrologi (seperti penutupan 

kanal), penanaman spesies lokal, dan penangangan kebakaran. 
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b. Pemberian insentif untuk kegiatan aforestasi/reforestasi hutan dan 

lahan gambut, seperti penanaman pengayaan, rehabilitasi hutan bakau, 

pengembangan hutan kota dan perluasan wilayah kelola masyarakat. 

c. Restorasi ekosistem. Dengan tujuan yang lebih luas dari pengurangan 

emisi, deforestasi, dan degradasi, program ini berpotensi tinggi untuk 

bekontribusi terhadap REDD+ dan co-benefit jasa ekosistem pada 

kawasan hutan. Mekanisme perizinan yang transparan, insentif yang tepat 

serta evaluasi yang terukur terhadap program yang dilakukan merupakan 

elemen utama. 

2.2.4. Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja 

Dengan tingginya emisi dari aktivitas LULUCF, diperlukan perubahan paradigma 

dan budaya kerja yang mendasar di sektor ini. Tantangan juga muncul dalam 

kaitannya dengan kapasitas pada tingkat individu yang mencakup kompetensi 

(kemampuan, kualifikasi, dan pengetahuan), sikap dan perilaku (attitude), serta 

integritas (etos kerja dan motivasi), maupun jiwa kepemimpinan sumber daya 

manusia yang memiliki tanggung jawab dalam organisasi sebagai ujung tombak 

pengelolaan hutan dan lahan bergambut di lapangan. 

Dalam perubahan yang mendasar itu, prinsip yang harus menjadi acuan adalah: 

1. Peka gender: dengan memperhatikan keseimbangan peran, kebutuhan dan 

tanggung jawab pria dan wanita; 

2. Inklusif: tidak tertutup dan secara sengaja melibatkan pihak yang benar-

benar terkait; 

3. Kolaboratif: mendudukkan semua pihak pada tingkat yang sama sebagai 

mitra kerja; 

4. Adaptif: secara cepat dan tepat merumuskan masalah kebijakan dengan 

benar dan mengantisipasi perubahan yang memang perlu; 

5. Transparan: terbuka dalam proses perencanaan, pembiayaaan, dan 

pengambilan keputusan. 

2.2.4.1. Penguatan Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan 

Penguatan tata kelola sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan dilakukan melalui:

1. Peningkatan pemahaman pengambil keputusan di tingkat nasional dan sub-

nasional akan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan; 
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2. Pengembangan program pelaksanaan UU Nomor 14/2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik untuk mendorong transparansi dan memastikan 

adanya informasi yang akurat sebagai bahan untuk berpartisipasi, seperti: 

a. Program peningkatan transparansi dalam: (i) proses pembuatan peraturan 

perundang-undangan; (ii) proses pengambilan kebijakan; dan (iii) proses 

pemberian izin di sektor kehutanan;

b. Peningkatan ruang transparansi dan partisipasi secara khusus bagi 

kelompok yang potensial terkena dampak seperti masyarakat adat, orang 

miskin, perempuan dan anak;

c. Peningkatan kapasitas masyarakat terutama kelompok yang potensial 

terkena dampak, khususnya pada kelompok perempuan dan kaum rentan 

untuk: (i) memahami informasi yang ada; dan (ii) dapat berpartisipasi 

secara efektif dalam proses pengambilan keputusan;

3. Penyediaan mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk mewadahi berbagai 

perbedaan pandangan dan kepentingan dalam proses pelibatan pemangku 

kepentingan. 

2.2.4.2. Kampanye Nasional untuk Aksi “Penyelamatan Hutan Indonesia”

Untuk meningkatkan dukungan publik diperlukan kampanye untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat luas terhadap pentingnya hutan untuk menyangga 

kehidupan. Perubahan paradigma masyarakat luas dari semua tingkatan sosial 

dan umur diperlukan untuk mengetahui nilai pentingnya keberadaan hutan 

sebagai penyeimbang kehidupan: 

Kampanye akan dilakukan oleh Lembaga REDD+ bekerja sama dengan pihak-

pihak yang memiliki keahlian di bidang komunikasi publik. Kampanye dilakukan 

melalui:

1. Pembuatan perangkat informasi populer yang akan menjadi bahan informasi 

di berbagai kalangan tentang pentingnya hutan dan mekanisme REDD+;

2. Kerjasama dengan media massa (cetak maupun elektronik) terkait dengan 

penyiaran informasi yang objektif dari berbagai perspektif terkait dengan 

upaya penyelamatan hutan Indonesia dan mekanisme REDD+;

3. Penyelenggaraan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan baik melalui 

jalur formal dan non-formal, maupun pendidikan pada tingkat komunitas 

secara langsung. 
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2.2.4.3. Pengembangan Insentif 

Dorongan untuk dapat mengubah budaya kerja dapat dilakukan apabila terdapat 

“imbalan” (reward) yang disediakan. Hal tersebut akan dilakukan pada kehutanan 

dan pemanfaatan lahan dengan cara: 

1. Pemberian penghargaan dan insentif finansial secara tahunan kepada 

Pemerintah Daerah dan badan usaha yang memiliki kinerja baik dalam 

pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan. 

2. Penyelarasan aturan perundang-undangan terkait transfer fiskal dari 

pusat kepada Pemerintah Daerah dengan insentif yang diperlukan untuk 

keberhasilan program REDD+.

2.2.5. Pelibatan Para Pihak 

Sebagai bagian dari prinsip inklusif dan kolaboratif, pelibatan masyarakat dan 

berbagai pemangku kepentingan wajib dilakukan dalam pelaksanaan REDD+. 

Dengan memperhatikan kondisi dan karakter wilayah serta potensi kompleksitas 

akibat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, format pelibatan para 

pemangku kepentingan tersebut perlu dirancang sejak awal.

2.2.5.1. Interaksi dan Strategi Pelibatan Para Pihak 

Upaya pengambilan keputusan secara kolaboratif pada dasarnya telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 70 tentang Kehutanan melalui 

pengaturan keberadaan “forum pemerhati kehutanan” yang bersifat multipihak. 

Keberadaan lembaga tersebut saat ini diwadahi dalam DKN. Lembaga REDD+ 

akan mengembangkan kemitraan strategis dengan DKN untuk memastikan 

bahwa pelibatan para pihak berjalan secara efektif dan kelompok-kelompok 

masyarakat rentan mendapat perlakuan yang adil. 

Pelibatan peran masyarakat terkait REDD+ dilakukan dengan strategi berikut:

1. Identifikasi dan pemetaan para pemangku kepentingan yang mencakup 

pemahaman tentang pelaku dan pihak-pihak yang terkena dampak, baik 

positif maupun negatif;

2. Peningkatan pemahaman, kesadaran, kesepahaman, kesepakatan dan 

dukungan para pihak terhadap pelaksanaan REDD+ melalui proses 

PADIATAPA dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dan sesuai 

dengan karakter lokal; 
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3. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perancangan dan 

pemecahan masalah dilakukan melalui pengembangan: 

a. Kerja Sama Kontributif (Contributory Partnership), yaitu kerja sama yang 

sifatnya support sharing dimana kontributor menyepakati usulan dan 

memutuskan untuk menyalurkan dana pada program atau proyek REDD+;

b. Kerja Sama Operasional (Operational Partnership), yaitu kerja sama yang 

sifatnya pembagian kerja (work sharing);

c. Kerja Sama Konsultatif (Consultative Partnership), yaitu kerja sama 

yang bersifat advisory, di mana pihak-pihak tertentu memberikan 

masukan kebijakan, strategi, rancangan, evaluasi dan penyesuaian untuk 

melancarkan pelaksanaan REDD+;

d. Kerja Sama Kolaboratif (Collaborative Partnership), yaitu kerja sama 

dalam proses pengambilan keputusan, dengan kewenangan, pemilikan, 

dan risiko yang dibagi bersama. 

2.2.5.2. Pelaksanaan Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal 
Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Lembaga REDD+ menetapkan prinsip dan pelaksanaan PADIATAPA menjadi 

bagian pelaksanaan program dan proyek REDD+, dan mengkoordinasikan 

pengembangan protokol pelaksanaannya. Tujuan PADIATAPA dalam pelaksanaan 

program/proyek/kegiatan REDD+ ialah untuk memastikan keadilan dan 

akuntabilitas dari pelaksanaan program/proyek/kegiatan REDD+ bagi masyarakat 

adat/lokal yang kehidupan dan hak-haknya akan terkena pengaruh. 

Protokol implementasi PADIATAPA dalam skema REDD+ didasarkan pada 

prinsip-prinsip:

1. Aplikasi PADIATAPA mencakup proses konsultasi dengan masyarakat adat 

dan masyarakat lokal yang relevan dengan keberadaan program/proyek/

kegiatan REDD+ serta masyarakat yang terkena dampak; 

2. Konsultasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat adat dan masyarakat 

lokal yang berpotensi terkena dampak program/proyek/kegiatan REDD+ 

dilakukan tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi dan tekanan dalam 

bentuk apapun; 

3. Konsultasi dilakukan dengan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat 

adat dan masyarakat lokal pada setiap tahap dari tindakan apapun yang 

dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. 

Partisipasi masyarakat adat dapat dilakukan melalui otoritas tradisional atau 
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sebuah organisasi perwakilan yang diputuskan berdasarkan sistem tradisional 

masyarakat sendiri.

4. Konsultasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang luas (broad 

consensus) atau persetujuan dari masyarakat adat maupun lokal yang 

berpotensi terkena dampak. Ada beberapa macam bentuk persetujuan yang 

dimungkinkan, yaitu persetujuan penuh, persetujuan sebagian, persetujuan 

sementara, persetujuan bersyarat atau pengembangan opsi lain. Persetujuan 

atau kesepakatan maupun opsi-opsi dari masyarakat diputuskan sesuai 

dengan mekanisme hukum dan praktik-praktik adat atau kebiasaan yang 

berlaku setempat; 

5. Konsultasi dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap, berimbang, jujur, 

tidak bias, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Informasi mencakup 

penyampaian alternatif-alternatif pilihan bagi masyarakat dan pelaksana 

program/proyek/kegiatan REDD+ berikut konsekuensi dari setiap alternatif 

pilihan. Informasi ini bertujuan menciptakan ruang keputusan yang cukup 

luas bagi kedua belah pihak berdasarkan berbagai kesempatan yang ada; 

6. Konsultasi dengan masyarakat dilakukan dalam waktu yang cukup sebelum 

pengesahan izin apapun atau dimulainya kegiatan, dan berdasarkan 

penghormatan dan kepatuhan atas persyaratan-persyaratan dan tata waktu 

yang diperlukan dalam proses konsultasi; 

7. Proses PADIATAPA mengawali proses konsultasi dan komunikasi yang 

berkesinambungan atau berkala antara masyarakat dan penyelenggara 

program/proyek/kegiatan REDD+. Karena itu, proses tersebut juga akan 

menyepakati protokol atau mekanisme konsultasi antara masyarakat dengan 

penyelenggara program/proyek REDD+, mekanisme penyampaian keberatan 

terhadap informasi, proses, dan berbagai tahapan program/proyek/kegiatan 

REDD+, dan mekanisme/protokol resolusi konflik. 

2.2.5.3. Penerapan dan Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan 
Kerangka Pengaman 

Penyiapan instrumen kerangka pengaman (safeguard) bertujuan untuk 

memastikan adanya acuan dalam pelaksanaan penilaian risiko kegiatan/proyek/

program REDD+ dan penyiapan langkah-langkah penanggulangan terkait tata 

kelola program dan akuntabilitas finansial, dampak pada hubungan dan posisi 

sosial bagi kelompok masyarakat rentan, dan dampak terhadap lingkungan 

hidup. Kerangka pengaman merupakan sekumpulan kriteria dan indikator 

untuk memastikan pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuan awalnya. 
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Pelaksana program/proyek/kegiatan REDD+ menjalankan langkah-langkah 

mitigasi risiko yang disiapkan sebagai bagian dari proses pelaksanaan, serta 

melakukan pemantauan, pengukuran dan melaporkan hasilnya secara berkala. 

Pelaksana program/proyek/kegiatan REDD+ berkewajiban menyediakan 

informasi tentang pelaksanaan kerangka pengaman di wilayah kerjanya yang 

sejalan dengan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards untuk REDD+  

(SIS-REDD+). 

Penyiapan instrumen kerangka pengaman dalam implementasi REDD+ meliputi:

1. Penyusunan prinsip, kriteria, dan indikator kerangka pengaman.

Penyusunan kriteria, indikator dan prosedur penilaian dan penanganan 

risiko dalam kerangka pengaman finansial (fiduciary safeguard) didasarkan 

pada kaidah-kaidah baku dalam dunia manajemen keuangan untuk tujuan 

akuntabilitas. 

Dalam kerangka pengaman bidang sosial (social safeguard), penyusunan 

prinsip, kriteria, dan indikator bertujuan untuk memastikan landasan dan 

pemulihan hak-hak masyarakat dan proses tata kelola secara keseluruhan. 

Kerangka pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan perlu dibangun 

secara khusus. Kelompok ini mencakup masyarakat adat/asli/lokal yang 

tinggal di dalam dan sekitar hutan yang penghidupannya tergantung pada 

sumber daya hutan, kelompok perempuan yang sering harus menanggung 

dampak berbagai perubahan pada sumber pendapatan keluarga, dan 

kelompok masyarakat yang karena posisi sosial, ekonomi dan politiknya 

berada pada posisi lemah dalam mempertahankan hak-haknya. 

Dalam kerangka pengaman bidang lingkungan hidup (environmental 

safeguard), penyusunan prinsip, kriteria, dan indikator lingkungan yang sesuai 

dengan karakter lokal bertujuan untuk memastikan sinergi antara upaya 

penurunan emisi dengan upaya melestarikan keanekaragaman hayati dan 

fungsi penyedia jasa ekosistem lainnya dari hutan dan/atau lahan bergambut. 

Kriteria dan indikator kerangka pengaman ini secara minimum perlu memuat: 

a. Jaminan atas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar 

masyarakat adat dan lokal untuk: (i) menyatakan keputusannya atas 

sebuah kegiatan REDD+ di wilayah mereka; (ii) hak berpartisipasi; (iii) hak 

mendapatkan informasi; (iv) hak mengajukan keberatan atas keputusan 

publik yang terkait proyek REDD+; (v) hak masyarakat adat/lokal atas 
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sumber daya alam yang tidak hanya berbasis pada bukti formal tetapi 

juga penguasaan dan klaim secara historis; (vi) hak atas pembagian 

manfaat yang adil; 

b. Jaminan kesetaraan gender dan kelompok rentan untuk berperan serta 

dalam pelaksanaan REDD+;

c. Jaminan dipenuhinya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan tata 

administrasi yang baik yang mencakup transparansi dan akuntabilitas 

publik;

d. Jaminan yang memastikan REDD+ tidak bertentangan dengan upaya 

penyelamatan keanekaragaman hayati dan standar lingkungan hidup 

yang berkelanjutan; 

e. Jaminan adanya tindakan pemulihan bila terjadi pelanggaran atau 

pengabaian terhadap hak maupun standar lingkungan hidup yang 

berkelanjutan; 

f. Jaminan tersedianya mekanisme penyelesaian konflik apabila timbul 

konflik dan untuk mengatasi apabila terjadi konflik di masa yang akan 

datang; 

2. Penyusunan prosedur penilaian dan pelaksanaan kerangka pengaman.

Lembaga REDD+ menentukan prosedur penilaian dan pelaksanaan kerangka 

pengaman dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dengan paling kurang 

memuat: 

a. Prosedur, sistem informasi dan mekanisme PADIATAPA dan keseluruhan 

sistem kerangka pengaman yang dapat diakses masyarakat luas;

b. Prosedur dan sistem informasi yang menjamin pengakuan terhadap hak 

masyarakat atas tanah dan hutan yang tidak hanya mengacu pada bukti 

penguasaan formal tetapi juga penguasaan secara adat atau secara 

historis;

c. Prosedur dan sistem due diligence dan pengawasan internal maupun 

eksternal dalam hal pelaksanaan REDD+;

d. Prosedur dan sistem penentuan pembagian manfaat yang timbul dari 

penerapan REDD+;

e. Prosedur dan sistem penilaian keselamatan dan keberlanjutan lingkungan 

dalam wilayah yang akan menjadi areal penerapan REDD+; 
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f. Prosedur penindaklanjutan apabila terjadi kerugian (material maupun 

imaterial) pada masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan REDD+; 

g. Prosedur dan sistem untuk resolusi konflik dan pengajuan keberatan. 

3. Penggabungan indikator-indikator kerangka pengaman ke dalam instrumen 

MRV untuk peninjauan berkala, terutama untuk hal-hal berikut: 

a. Mekanisme akuntabilitas yang berkaitan dengan cara dan proses dalam 

pengumpulan data sosial dan lingkungan untuk menyusun kebijakan 

maupun dokumen proyek REDD+; 

b. Fakta dan data yang tersaji dalam laporan pelaksanaan kebijakan, program 

atau proyek REDD+ sampai tahap evaluasi;

c. Pemenuhan kerangka pengaman dalam hal kebijakan sampai dengan 

implementasi kegiatan REDD+ beserta proses dan cara pemenuhannya; 

d. Penilaian mengenai akuntabilitas hasil verifikasi dan distribusi manfaat 

terhadap kelompok laki-laki dan perempuan dari pelaksanaan program/

proyek REDD+; 

Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguard untuk REDD+  

(SIS-REDD+) diamanatkan oleh COP-16 UNFCCC. Sistem ini disarankan untuk 

dibangun dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Aturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pembelajaran dari instrumen PHL (Pengelolaan Hutan Lestari) dan 

pengelolaan lingkungan yang relevan;

c. Dibangun di tingkat nasional dan sub-nasional sesuai kebutuhan dan 

kesiapan provinsi/kabupaten/kph/pelaksana di tingkat tapak;

d. Desain, komponen, alur dan penyediaan informasi dalam SIS-REDD+ 

memungkinkan untuk pengintegrasian dan menjamin konsistensi dengan 

sistem MRV;

e. Bersifat transparan dan dapat diakses oleh pihak yang memerlukan’

f. Pengelolaan SIS-REDD+ dilakukan oleh K/L penanggungjawab dalam 

kordinasi Institutsi MRV. 
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2.2.5.4. Pembagian Manfaat

Strategi pembagian manfaat yang adil didasarkan pada:

1. Setiap pemegang hak atas kawasan/wilayah tapak yang berada pada lokasi 

program/proyek/kegiatan REDD+ berhak mendapatkan pembayaran;

2. Jasa yang diberikan kepada individu selain sebagai pekerja yang dibayar oleh 

penyelenggara program/proyek/kegiatan REDD+. Manfaat yang didasarkan 

pada pendekatan ‘service-based’ ini dapat juga diberikan secara kolektif, 

apabila jasa itu diberikan secara kolektif pula;

3. Komunitas yang berkontribusi bagi pencapaian VER/CER di wilayah 

keberadaannya dalam bentuk kepemilikan kolektif atas lahan dan/atau 

penyediaan jasa pemeliharaan hutan secara kolektif di mana komunitas tidak 

mendapat pembayaran sebagai pekerja; 

4. Sistem dan mekanisme pendistribusian manfaat dilakukan secara terbuka 

dan akuntabel agar terhindar dari kesalahan alokasi manfaat. 

Langkah pertama dimulai dengan memperjelas status hak penguasaan lahan. 

Tahap berikutnya adalah identifikasi potensi hilangnya pendapatan dari wilayah 

yang akan dijadikan tapak program/proyek/kegiatan REDD+. Pemangku 

kepentingan yang menyumbang pada fungsi serapan karbon dan penurunan 

emisi karbon dari wilayah tapak program/proyek REDD+ harus diidentifikasi 

agar mendapatkan pembagian manfaat yang berbasis jasa (service-based). 

Pelaksanaan pembayaran manfaat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya 

dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang dinyatakan dalam ukuran VER/CER 

(result/performance-based payment).

Pemerintah Daerah adalah salah satu calon pihak yang berpotensi mendapatkan 

pembagian manfaat dari program/proyek REDD+ jika VER/CER dapat terwujud 

karena kebijakan dan investasi sektor publik yang dilakukannya. Masyarakat 

akan menerima pembayaran secara individual dan/atau kolektif sesuai dengan 

perannya dalam kepemilikan sumber daya dan dalam penyediaan jasa. Hal ini tidak 

berlaku bagi orang yang bekerja sebagai staf program/proyek yang menerima 

gaji/honorarium. Jika menjadi bagian dari sebuah komunitas yang berkontribusi 

pada capaian VER/CER yang dihasilkan program/proyek, maka masyarakat itu 

akan menerima pembayaran tersebut. 
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BAB 3

Arahan Pelaksanaan Strategi REDD+ 

Pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ dijalankan sesuai dengan fase-fase 

perkembangan kesiapannya dan dipandu oleh dokumen Rencana Aksi Nasional 

untuk REDD+ dan dokumen Rencana Bisnis Nasional untuk REDD+ yang dibangun 

berdasarkan Strategi Nasional REDD+. Strategi Nasional REDD+ beserta dua 

dokumen pendukung ini menjadi acuan bagi penyusunan Strategi dan Rencana 

Aksi untuk pelaksanaan REDD+ di tingkat propinsi. Strategi dan Rencana Aksi 

Propinsi tersebut akan mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah untuk 

penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang akan diselesaikan oleh 

pemerintah provinsi bulan September 2012 sesuai amanat Perpres 61/2011.

Dalam rangkaian pelaksanaan Strategi Nasional REDD+, pemilihan provinsi contoh 

telah dilakukan Desember 2010, dan kebijakan penundaan izin baru pemanfaatan 

lahan dan hutan telah ditetapkan dengan Inpres 10/2011. Implementasi lima pilar 

strategi secara utuh dijalankan mulai 2012.

3.1. Fase-fase Pelaksanaan

Keseluruhan proses perencanaan, persiapan, pembentukan lembaga, perumusan 

tata kerja, kebijakan, dan prosedur, sampai keseluruhan sistem siap menjalankan 

pembayaran atas hasil verifikasi penurunan emisi diperkirakan memerlukan 

waktu tiga tahun. Implementasi Strategi Nasional REDD+ dimulai tahun 2012 dan 

ditargetkan siap menjalankan pembayaran kinerja penurunan emisi terverifikasi 

mulai 2012. 

Pilar pertama, Lembaga REDD+. Membangun Lembaga REDD+, Instrumen 

Pendanaan REDD+, dan Lembaga MRV merupakan prioritas di tahun 2012. 

Ketiga lembaga tersebut akan menjalankan program-program strategis yang 

dibutuhkan oleh provinsi-provinsi percontohan dan prioritas dalam tahun 2012-

2013. Lembaga dan sistem MRV akan dikembangkan secara bertahap dengan 

target awal mencapai MRV Tier-2 secara nasional dan Tier-3 pada tingkat tapak 

(Official DA + voluntary sites) pada akhir 2013. Januari 2014, ketiga lembaga 

tersebut ditargetkan dapat berfungsi penuh. 
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Pilar kedua, Penguatan Kerangka Hukum dan Peraturan. mencakup 

pengembangan aturan mekanisme kerja kelembagaan, termasuk penguatan 

hubungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan pengembangan kebijakan/aturan operasional bagi kegiatan/proyek/ 

program REDD+. Mulai awal tahun 2012, Satgas REDD mulai melaksanakan kajian 

atas kesiapan, konsistensi, dan efektivitas implementasi peraturan perundang-

undangan dan sistem kelembagaan yang terkait untuk mendukung pelaksanaan 

REDD+. Adopsi hasil pekerjaan ini akan dilakukan secara terus menerus dan 

bertahap sesuai prioritas Satgas/Lembaga REDD+ dan akan memakan waktu 3-5 

tahun sejak proses ini dimulai. 

Pilar ketiga, Program Strategis. Program strategis bertujuan untuk menciptakan 

prakondisi dan membangun proses-proses awal beberapa perubahan 

mendasar yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program REDD+ 

dan mempercepat pelaksanaan REDD+ di provinsi percontohan dan provinsi 

prioritas lain. Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh, program REDD+ 

akan dikembangkan secara lebih sistematis diseluruh Indonesia mulai tahun 2014. 

Sebelum sampai itu, Lembaga REDD+ juga membantu pengembangan keahlian 

teknis dan sumber daya serta kebutuhan koordinasi terhadap proyek REDD+ dan 

mengambil pelajaran dari aktivitas ini.

Pilar keempat, Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja. Kegiatan ini perlu 

dilaksanakan sesegera mungkin agar masyarakat luas dan aktor yang 

mempengaruhi implementasi program REDD+ memahami urgensi dan manfaat 

pelaksanaan program REDD+. Pengenalan REDD+ melalui pendidikan dimulai 

dengan memprioritaskannya di provinsi percontohan. Lembaga REDD+ 

akan melakukan kampanye perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi 

pemerintahan terkait dengan proses-proses perencanaan pembangunan sektoral 

dan daerah, dan mengefektifkan fungsi konsultasi publik pada setiap tahap yang 

diperlukan. 

Pilar kelima, Pelibatan Masyarakat akan menjadi jiwa dari dan dilaksanakan 

bersamaan dengan seluruh pilar di atas. Pelibatan dan komunikasi dengan 

para pihak dilaksanakan sebagai proses dari pelaksanaan seluruh pilar pertama 

sampai keempat. Pelaksanaan pilar kelima ini dimaksudkan sebagai wahana 

untuk mewujudkan partisipasi yang efektif agar mendapat legitimasi dari para 

pihak terhadap kebijakan REDD+ dan pelaksanaannya. 
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Tabel 3.1. Langkah-langkah Strategis Menuju Efektifitas Pelaksanaan REDD+ 

Strategi Nasional 
REDD+

WAKTU PELAKSANAAN

Fase-1
2011 - 2012

Fase-2
2012 – 2014

Fase-3
2014 dan setelahnya

Kelembagaan Dan 
Proses

 � Menyusun strategi 
nasional REDD+

 � Merancang 
lembaga REDD+, 
instrumen 
pendanaan, dan 
kerangka MRV 
independen

 � Menetapkan  
moratorium/
penundaan 
pemanfaatan izin 
baru

 � Memilih provinsi 
percontohan

 � Membangun 
Sistem Informasi 
Pelaksanaan 
Safeguard untuk 
REDD+ (SIS-
REDD+)

 � Mendirikan 
Lembaga REDD+

 � Mendirikan lembaga 
dan meluncurkan 
instrumen 
pendanaan

 � Mendirikan lembaga 
dan meluncurkan 
sistem MRV

 � Meluncurkan 
program provinsi 
percontohan 
pertama dan kedua 
(2011 dan 2012)

 � Membangun  
kapasitas dan 
perangkat kerja

 � Menetapkan REL/
RL nasional dan 
sub-nasional

 � Memantapkan link 
antara MRV nasional 
dan sub-nasional

 � Implementasi 
penuh sistem 
REDD+

 � Melanjutkan 
program 
pengurangan emisi

 � Menyerahkan 
program 
untuk tinjauan 
dan verifikasi 
independen

 � Memantapkan 
sistem MRV sesuai 
standard UNFCCC

 � Memantapkan REL/
RL sesuai standard  
UNFCCC.

 � Melakukan 
pembayaran 
berdasarkan 
Verified Emissions 
Reductions (VER)

Kerangka Hukum 
Dan Peraturan

 � Meninjau dan merevisi kerangka hukum bagi penyelesaian atas isu 
hak-hak atas lahan,  dan land reclassification/land swapping

 � Meninjau dan merevisi kerangka hukum terkait insentif bagi daerah.

 � Mempercepat penuntasan pelaksanaan penataan ruang

 � Meningkatkan penegakan hukum dan mencegah korupsi

 � Menguatkan tata kelola kehutanan, termasuk perijinan dan alih fungsi 
kawasan

 � Meninjau/merevisi kerangka hukum dan penetapan insentif/disinsentif  
bagi sektor swasta

 � Menetapkan kerangka hukum untuk 
sinkronisasi data dan peta untuk penetapan 
ruang dan perijinan

 � Menelaah perijinan dan penyelesaian konflik 
penggunaan hutan dan lahan

 � Menuntaskan prakondisi hukum dan legislasi

 � Memastikan 
enforcement 
penangguhan izin 
baru untuk hutan 
dan lahan gambut 
selama 2 tahun
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REDD+

WAKTU PELAKSANAAN

Fase-1
2011 - 2012

Fase-2
2012 – 2014

Fase-3
2014 dan setelahnya

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

1. Pengelolaan
Landkap
Berkelanjutan

 � Perencanaan dan Pengelolaan lanskap/ ekoregion/DAS multifungsi

 � Penetapan sistem tata kelola yang sudah diperbaiki untuk pemberian 
perizinan pemanfaatan lahan hutan dan gambut diakhir masa 
moratorium PIB  

 � Akselerasi pembentukan organisasi dan operasional KPH

 � Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

 � Pemantapan Sistem Monitoring Sumberdaya Hutan dan 
pengintegrasiannya ke dalam sistem MRV

 � Debottlenecking dan 
Penyelesaian tata 
ruang di provinsi 
percontohan + 8 
provinsi prioritas

 � Penetapan tata-
batas kawasan hutan

 � Pemetaan dan 
penetapan 
wilayah adat dan 
masyarakat lokal 
lainnya 

 � Pelaksanaan land 
swap

 � Penyelesaian 
Tata Ruang di 8 
provinsi berhutan 
lainnya

 � Penyelesaian Tata 
Ruang di seluruh 
provinsi lain.

 � Mengidentifikasi 
secara spesifik 
dan menuntaskan 
persiapan land 
swap 

2. Sistem 
ekonomi  
pemanfaatan 
SDA secara 
lestari  

 � Mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan Memacu praktek 
pengelolaan hutan secara lestari.

 � Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan.

 � Mewujudkan praktek pertambangan ramah lingkungan.

 � Mempromosikan industri hilir dengan nilai tambah tinggi.

 � Mengarusutamakan/memfasilitasi adopsi REDD+ dan RAD/RAN GRK 
ke dalam dokumen  perencanaan pemerintahan. 

3. Konservasi dan 
Rehabilitasi

 � Memantapkan fungsi kawasan lindung. 

 � Mengendalikan konversi hutan dan lahan gambut. 

 � Melakukan restorasi hutan dan rehabilitasi gambut.

 � Kepastian keberadaan dan penguatan 
pengelola hutan lindung dan lahan 
gambut.
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Strategi Nasional 
REDD+

WAKTU PELAKSANAAN

Fase-1
2011 - 2012

Fase-2
2012 – 2014

Fase-3
2014 dan setelahnya

PERUBAHAN 
PARADIGMA DAN 
BUDAYA KERJA

 � Kampanye  nasional untuk REDD+ dan aksi “Penyelamatan Hutan 
Indonesia”. 

 � Integrasi REDD+ ke dalam materi Pendidikan Pembangunan 
Berkelanjutan.

 � Pengembangan kapasitas profesional terkait dengan REDD+ dan 
pembangunan berkelanjutan.

 � Pengembangan sistem ‘award and recognition’ bagi pengelolaan 
hutan.

PELIBATAN PARA 
PIHAK

 � Mengkomunikasikan perihal kewenangan koordinasi tematik hubungan  
Lembaga REDD+  kepada K/L terkait dalam masa 6 (enam) bulan 
setelah Lembaga REDD+ berdiri.

 � Melakukan interaksi dengan berbagai kelompok (pemerintah regional, 
sektor swasta, organisasi non-pemerintah, masyarakat adat/lokal, dan 
internasional) dalam pengembangan sistem implementasi REDD+ di 
tingkat nasional dan sub-nasional.

 � Mengembangkan sistem pengaman (safeguards) sosial dan 
lingkungan.

 � Mengusahakan pembagian manfaat (benefit sharing) secara adil.

3.2. Sub-Nasional

3.2.1. Provinsi Percontohan 

Pada tahap awal implementasi REDD+ ditetapkan satu provinsi percontohan 

(pilot province) yang melaksanakan REDD+ secara penuh untuk pembelajaran 

hal-hal yang dapat direplikasi dan diterapkan pada tingkat nasional. Pemilihan 

provinsi percontohan didasarkan pada beberapa kriteria berikut:

1. Kondisi biofisik yang memenuhi pelaksanaan REDD+ (luas hutan dan lahan 

gambut, ancaman deforestasi dan degradasi hutan);

2. Kondisi sosial ekonomi (nilai ekonomi sumber daya hutan, ketergantungan 

masyarakat terhadap sumber daya hutan);

3. Ketersediaan data dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait 

pelaksanaan REDD+;

4. Kondisi tata kelola berkaitan dengan program ekonomi dan REDD+ serta 

kepemerintahan yang efektif, efisien dan transparan.

 

Di provinsi percontohan, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) untuk 

implementasi REDD+ akan disusun dengan mengacu pada Strategi Nasional 

REDD+ dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD).
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3.2.2. Pengembangan Implementasi di Tingkat Sub-Nasional 

Pada tingkat sub nasional, kelima pilar Strategi Nasional dijabarkan menjadi  

Strategi dan Rencana Aksi untuk implementasi REDD+ sesuai karakteristik 

wilayah. Sesuai amanat Perpres 61/2011 bahwa setiap propinsi diwajibkan 

menyusun RAD-GRK, perlu dipastikan konsistensi antara RAD-GRK untuk 

sektor berbasis lahan dengan SRAP untuk implementasi REDD+. Dalam jangka 

pendek, SRAP dikaitkan dengan kebutuhan penyelesaian kondisi pemungkin, 

penyelesaian masalah penghambat keberhasilan REDD+, sekaligus menetapkan 

pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang dapat menopang 

kebutuhan masyarakat. Untuk jangka panjang, provinsi mengembangkan 

keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan 

memperhatikan pelestarian fungsi lanskap bagi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup.

3.3. Penyusunan Rencana Aksi 

Implementasi REDD+ secara efektif sinergi antara memerlukan RPJM Nasional/

Daerah dengan Rencana Strategis K/L/Daerah, terutama dalam keterkaitan dan 

dampaknya bagi sektor berbasis lahan. Agar Strategi Nasional REDD+ dapat 

menjadi arus utama untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan secara 

nasional, disusun Rencana Aksi Nasional REDD+. RAN REDD+ berisi program yang 

ditetapkan berdasarkan lima pilar dalam Strategi Nasional REDD+ serta agregasi 

SRAP untuk implementasi REDD+. Penyusunan RAN REDD+ dilaksanakan secara 

paralel dan interaktif dengan penyusunan SRAP dan diselesaikan sebelum tahun 

2012 berakhir.

3.4. Penyusunan Rencana Bisnis 

Pelaksanaan Rencana Aksi Strategi Nasional REDD+ dapat menghadirkan 

tingkat kelayakan atau nilai manfaat dan biaya yang berbeda-beda pada skala 

global, nasional, lokal maupun pada skala kegiatan atau skala proyek. Dalam 

kondisi demikian diperlukan solusi finansial, ekonomi maupun kelembagaan 

yang memungkinkan terwujudnya berbagai skema insentif sehingga Rencana 

Aksi Strategi Nasional REDD+ dapat dijalankan. Karena itu, dan kebutuhan 

mempertimbangkan kondisi pasar dari REDD+ dan jasa lingkungan lainnya, 

disusun Rencana Bisnis Pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ dan diharapkan 

dapat diselesaikan pada tahun 2012.
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3.5. Dasar Hukum 

Strategi Nasional yang disusun tidak lepas dari segenap landasan hukum yang 

telah ada. Namun untuk mewujudkan pelaksanaan Stranas REDD+, diperlukan 

suatu reformasi kerangka hukum yang kuat, jelas, dan harmonis terkait 

pengelolaan sumber daya hutan dan lahan gambut. Esensinya, pengembangan 

kerangka hukum kehutanan yang berkesinambungan dengan isu perubahan 

iklim yang merupakan penerjemahan dari Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 

Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam. Kerangka ini 

berfungsi sebagai penyelaras dalam melakukan pembaruan serta penyempurnaan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hutan dan 

lahan gambut. Lembaga REDD+ yang terbentuk akan melakukan kordinasi terkait 

pembaruan hukum ini.
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BAB 4

Penutup

Pada dasarnya, Strategi Nasional REDD+ ini menggariskan bahwa keberhasilan 

pelaksanaan REDD+ di Indonesia bergantung pada perbaikan sistem tata kelola 

seluruh lahan hutan dan lahan bergambut dalam kawasan hutan dan APL. 

Dalam tatanan masyarakat dan sistem kelembagaan pemerintah yang sekarang, 

perbaikan itu hanya dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan ‘business 

as unusual’, yaitu membangun paradigma baru dan berbagai komponen sistem 

kelembagaan (aturan, mekanisme, hubungan antar lembaga, tata kelola) dengan 

cara yang berbeda dengan yang kita temukan sekarang.

Prosedur-prosedur perlu dibuat lebih transparan; sistem perizinan perlu diubah 

tatakelolanya untuk memastikan akuntabiltas publik; data dan peta perlu 

diintegrasikan; dan kordinasi antar K/L dan antara pusat dengan daerah perlu 

diefektifkan dengan pendekatan kordinasi tematik dan berpengaruh. Diperlukan 

komitmen terhadap kepentingan publik, kebesaran jiwa dan ketulusan dari semua 

pihak untuk dapat menerima dan melakukan perubahan-perubahan itu agar 

Indonesia dapat menata ulang sistem pengelolaan sumber daya hutan dan lahan. 

Tujuan utamanya adalah mengembalikan keutuhan fungsi ekosistem, fungsi 

ekonomi dan fungsi sosial hutan dan lahan untuk pembangunan Indonesia yang 

berkelanjutan, suatu tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar menghasilkan 

kredit karbon untuk membantu mitigasi perubahan iklim global. 





Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+
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Site office: Phone +622134835414 Fax. +622134835415
Website: www.satgasreddplus.org
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