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Untuk rilis segera 

 

Distribusi Pungutan Kayu untuk Masyarakat di Kamerun Diwarnai  

Kesimpangsiuran dan Korupsi: Memberikan Pelajaran bagi Upaya 

Global dalam Mengembangkan Distribusi Pendapatan dari REDD+ 

yang Berkeadilan  

  

Studi CIFOR menunjukkan bahwa masalah-masalah di Kamerun dapat menjadi pelajaran bagi 

berbagai rencana pendistribusian pendapatan dari karbon berbasis hutan dalam mekanisme 

REDD+ 

 

Yaounde, Kamerun (19 November 2010) – Sebuah studi baru menemukan bahwa kurangnya 

transparansi dan korupsi mengurangi dampak dari suatu inisiatif di Kamerun untuk menyalurkan 

sebagian pendapatan  nasional dari kayu kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. 

Studi tersebut menekankan berbagai tantangan yang akan timbul dari penggunaan perjanjian 

perubahan iklim untuk melakukan upaya serupa di kawasan-kawasan berhutan di seluruh 

dunia.  

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh jurnal International Forestry Review, para 

ilmuwan dari Center for International Forestry Research (CIFOR) membahas bagaimana 

pendapatan dari pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu di 

Kamerun, yang dikenal sebagai Biaya Kawasan (Area Fee (AF)), didistribusikan ke badan-

badan perwakilan di tingkat lokal untuk mengurangi kemiskinan masyarakat yang tinggal di 

sekitar hutan dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.  

Paolo Omar Cerutti, penulis utama studi tersebut, mengatakan bahwa dampak dari AF 

dicemarkan oleh sebuah sistem yang tidak dapat dipercaya dalam pendistribusian pendapatan 

kepada masyarakat lokal dan gagal dalam mengatasi penyalahgunaan dan pengelolaan yang 

tidak tepat di daerah-daerah penerima dana.  

“Kamerun telah membentuk sebuah mekanisme pembagian pendapatan dari kayu kepada 

masyarakat miskin yang sebenarnya berpotensi membuat perubahan, tetapi kami menemukan 

bahwa distribusi AF, walaupun sebenarnya merupakan sebuah konsep yang menjanjikan, 

belum berhasil mewujudkan potensi tersebut seutuhnya”, kata Cerutti.  



 “Tetapi berbagai permasalahan dapat diatasi”, tambahnya, “dan permasalahan tersebut dapat 

menjadi pelajaran yang luar biasa untuk membangun mekanisme pendistribusian dana-dana 

REDD+ yang berkeadilan” 

REDD+ adalah kependekan dari “reducing emissions from deforestation and forest degradation 

(pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan)”. Terminologi „plus‟ yang baru 

ditambahkan mewakili konservasi dan peningkatan stok karbon hutan serta pengelolaan hutan 

secara berkelanjutan. Ini adalah istilah yang digunakan pada diskusi perubahan iklim di tingkat 

internasional untuk perjanjian yang diusulkan dimana dibentuk sebuah sistem yang memberikan 

penghargaan/insentif kepada negara-negara berkembang untuk tidak menebang hutannya 

karena karbon yang tersimpan dalam hutan-hutan tersebut. Bila berhasil, REDD+ dapat 

menghasilkan triliunan dollar bagi sebagian masyarakat termiskin di dunia. 

Studi CIFOR menekankan tantangan-tantangan yang dapat muncul dalam upaya 

pendistribusian dana-dana REDD+ secara adil, dan dalam melihat investasi dana untuk 

memperbaiki tingkat penghidupan dari masyarakat yang bergantung pada hutan.  

Hukum yang berlaku di Kamerun menetapkan bahwa masyarakat lokal-terutama melalui 

pemerintah daerah dan bupati/walikota - akan menerima 50 persen dari pajak AF yang dipungut 

dari perusahaan-perusahaan penebangan kayu. Jumlahnya sangat besar, mengingat bahwa 

dari tahun 2000 sampai 2008, pemerintah nasional telah mengumpulkan 20 juta Euro (atau 

sekitar 27.3 juta US Dollar) dari pajak AF setiap tahunnya, yang berarti 10 juta Euro (atau 13,7 

juta US Dollar) yang seharusnya sudah tersedia untuk digunakan secara lokal. 

Beberapa masalah telah muncul.  

Misalnya, sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat tertentu ditentukan oleh beberapa 

faktor, termasuk kawasan yang dikendalikan oleh badan perwakilan lokal, batas-batas konsesi 

penebangan tertentu, dan besarnya pungutan pajak AF yang dikenakan bagi perusahaan 

penebangan kayu. Menurut CIFOR, setiap variabel tersebut dapat berubah dan, lebih jauh, 

variabel-variabel tersebut dikendalikan oleh kementerian yang berbeda-beda yang “tidak saling 

berkonsultasi satu sama lain”. Sebagai hasilnya ada banyak contoh dimana masyarakat tidak 

mendapatkan dana yang mereka harapkan. Karena tidak adanya koordinasi dan pertukaran 

data antar kementerian, sangat sulit menentukan apakah alokasi dana adil atau tidak. 

Sebagai tambahan, ada kecurigaan yang meluas bahwa sebagian dari dana AF telah dikelola 

dengan salah atau malah diselewengkan oleh pejabat lokal. Sebagai contoh, sebuah kajian 

terhadap 8 badan perwakilan yang telah menerima sejumlah besar dana AF ditemukan bahwa 

22% dari pengeluaran tahunan merupakan “pengeluaran tak jelas yang sulit dilacak” yang 

tampaknya “tergantung pada kebebasan menggunakan kekuasaan para bupati”. Para 

bupati/walikota harus mempertahankan posisinya saat pemilu, tetapi CIFOR menemukan 

bahwa dalam keadaan dimana para pemilih mencurigai mereka telah menyalahgunakan dana 

AF untuk kepentingan pribadi sekalipun, sebagian besar tetap dapat mempertahankan 

kekuasaannya dengan memanipulasi badan-badan perwakilan lokal dan struktur kekuatan 

partai. 



Komplikasi lainnya juga timbul. Sebagai contoh, para bupati seringkali beresiko menjadi 

“kambing hitam politik” atas kekurangan dana yang diciptakan oleh sistem distribusi pemerintah 

nasional. Artikel CIFOR mencatat pada tahun 2009, dana AF pemerintah dipangkas menjadi 

setengahnya untuk mengurangi dampak dari krisis keuangan dari perusahaan-perusahaan 

penebangan kayu. Keputusan ini berarti pengurangan pendapatan bagi badan-badan 

perwakilan lokal. 

Sementara itu, badan-badan perwakilan lokal secara rutin menginvestasikan dana AF untuk 

proyek-proyek infrastruktur dasar yang seharusnya didanai dari anggaran nasional, 

memperkuat pandangan bahwa dana AF hanyalah “pendapatan pengganti” untuk program-

program yang seharusnya didukung oleh pemerintah pusat. 

“Jelas sekali bahwa sistem fungsional untuk pengalokasian pendapatan-pendapatan yang 

berasal dari hutan - apakah kita berbicara tentang dana AF di Kamerun maupun pada skala 

yang lebih besar menyangkut dana-dana REDD+ - perlu dibuat simpel/tidak rumit, berkeadilan 

dan transparan”, kata Cerutti. “Tetapi memperbaiki komponen distribusi saja tidaklah cukup”, 

tambahnya. “Pengalaman di Kamerun juga memberikan penekanan tentang pentingnya 

pengawasan independen untuk memonitor, mendeteksi dan memberikan sanksi 

penyalahgunaan atau mismanajemen dana di tingkat lokal”. 

Cerutti juga mengatakan bahwa adalah sangat penting untuk program-program tersebut tidak 

menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan kewajibannya, yang dapat 

menghilangkan potensi dari dana baru untuk pengentasan kemiskinan. 

“Jika dana AF atau REDD+ hanya menjadi substitusi dari dana yang seharusnya disediakan 

oleh pemerintah pusat, berarti kita hanya kembali ke keadaan dimana kita memulai” katanya. 

Studi ini dipublikasidalam jurnal International Forestry Review pada Juni 2010. Untuk informasi 

lebih lanjut, dapat dilihat disini. 

 

#### 

 

Center for International Forestry Research (CIFOR) meningkatkan kesejahteraan umat 

manusia, konservasi lingkungan dan keadilan dengan melakukan riset/penelitian untuk 

memberikan informasi untuk kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang membawa dampak 

bagi hutan-hutan di negara-negara berkembang. CIFOR membantu memastikan bahwa 

pembuatan keputusan yang memberi dampak terhap hutan didasarkan pada sains yang benar 

dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan merefleksikan pandangan-pandangan yang 

berlaku di negara-negara berkembang dan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan. 

CIFOR adalah salah satu dari 15 pusat penelitian dalam CGIAR (Consultative Group on 

International Agricultural Research) 

www.cifor.cgiar.org 

www.ForestsClimateChange.org 

http://www.cifor.cgiar.org/
http://www.forestsclimatechange.org/


 

Wartawan yang akan berada di Cancun, Mexico untuk menghadiri COP 16 diundang untuk 

menghadiri program tahunan Forest Day yang keempat (FD 4) yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 5 Desember 2010. Forest Day adalah salah satu dari forum global terbesar bagi 

peminat isu hutan dan perubahan iklim untuk berkumpul bersama dan bertukar pandangan 

tentang isu-isu tersebut. Tahun lalu, hampir 1500 orang menghadiri Forest Day 3 di 

Copenhagen, termasuk diantaranya para pemimpin dunia, 3 pemenang penghargaan Nobel, 

para ilmuwan terkemuka, donor, para pembuat keputusan, pemimpin-pemimpin masyarakat 

adat, 250 negosiator bidang perubahan iklim dan lebih dari 100 wartawan dari berbagai media. 

Tahun ini, sekitar 2000 orang akan berpartisipasi dalam FD 4. Untuk informasi lebih lanjut dan 

pendaftaran, silahkan akses: 

www.forestday.org 

 

 

 

http://www.forestday.org/

