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Kondisi Hutan

Deforestasi, yang terjadi terutama akibat konversi 
hutan menjadi lahan pertanian kini terus berlanjut 
hingga mencapai tingkat mengkhawatirkan, yaitu 
sekitar 13 juta hektar per tahun berdasarkan data 
dari tahun 1990 – 2005. Deforestasi mengakibatkan 
lepasnya karbon yang awalnya tersimpan di dalam 
pohon sebagai emisi karbondioksida. Hal ini 
berlangsung dengan cepat apabila pohon dibakar 
dan berjalan lambat apabila kayu dan dedaunan 
mengalami pelapukan secara alami.

Setiap tahun, sekitar 1,7 juta ton karbon dilepaskan 
sebagai akibat dari perubahan pemanfaatan lahan, 
terutama dari deforestasi hutan tropis. Angka ini 
mewakili sekitar 17% emisi global tahunan, lebih 
besar daripada angka emisi yang ditimbulkan dari 
sektor transportasi dunia.

Total wilayah hutan dunia adalah sekitar 4 milyar 
hektar, hampir 30% dari wilayah daratan bumi. 
Sekitar 56% dari hutan itu berlokasi di wilayah tropis 
dan subtropis. Sejumlah 1,2 milyar penduduk dunia 
diperkirakan menggantungkan penghidupan kepada 
hutan dan sekitar 2 milyar penduduk – sepertiga dari 
total populasi dunia – menggunakan bahan bakar 
biomasa, terutama kayu bakar untuk keperluan 
memasak dan menghangatkan rumah mereka.

Sumber: FAO, World Bank, IPCC

Sampul depan: Penduduk desa seringkali 
harus berjalan jauh untuk mendapatkan air 
dan layanan kesehatan.

jeff walker | cifor

Sampul dalam: Tumbuhan utama hutan hujan 
tropis, Taman Nasional Gunung Leuser, 
Sumatera Utara.

rod harbinson | diversity photos
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Peliputan REDD+: sebuah panduan bagi 
jurnalis tentang peranan hutan dalam 
menghadapi perubahan iklim global

Deforestasi merupakan kontributor utama terjadinya perubahan iklim. 
REDD+ menjadi sebuah inisiatif yang bertujuan memperlambat hilangnya 
hutan. Namun bagaimana REDD berfungsi dalam praktiknya memang 
kontroversial serta menimbulkan berbagai isu yang kompleks dan 
sentimental yang berhubungan dengan kedaulatan nasional, hak asasi 
manusia, isu keuangan dan korupsi.

Apakah yang dimaksud dengan REDD+?

REDD+ merupakan singkatan dari reducing 
emissions from deforestation and forest degradation 
and enhancing carbon stocks in developing 
countries (pengurangan emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan dan penambahan cadangan 
karbon hutan di negara berkembang). Ini merupakan 
sebuah mekanisme yang diajukan bertujuan untuk 
memperlambat perubahan iklim dengan membayar 
sejumlah negara berkembang agar menghentikan 
kegiatan penebangan hutan mereka.

REDD+ telah menjadi subyek perdebatan yang 
hangat  sejak Papua Nugini dan Kosta Rika 
menjabarkan proposal pengurangan emisi 
deforestasi pada diskusi perubahan iklim pada 
tahun 2005.

Tidak lama sesudah itu, ide tersebut berkembang 
dengan mengikutsertakan isu ‘degradasi hutan’, 
diikuti oleh berbagai usul penambahan isu tentang 
agroforestri dan pertanian. Tanda ‘plus’ di REDD+ 
menambahkan konservasi dan pengelolaan hutan 
secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan 
kembali, serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Dengan cepat REDD+ menjadi faktor yang sangat 
penting dalam berbagai negosiasi perubahan 
iklim internasional.  Lebih dari 30 model tentang 
bagaimana seharusnya REDD dilaksanakan telah 
diajukan oleh berbagai negara, kelompok negara dan 
organisasi non pemerintah.

Nilai dari suatu tegakan hutan tidak hanya berasal dari 
kayu dan simpanan karbonnya, namun juga dari perannya 
sebagai daerah resapan air, pengatur cuaca dan sumber 
makanan serta obat-obatan. Hutan juga dinilai atas 
kekayaan keanekaragaman hayati sehingga hilangnya 
unsur-unsur tersebut akan menyebabkan terjadinya krisis 
global serius.

Para pendukung REDD+ menyatakan apabila fungsi-
fungsi tersebut dipahami sebagai sebuah jasa ataupun 
komoditas, maka nilai hutan akan meningkat dan berbagai 
jasa tersebut dapat dipasarkan untuk memperoleh 
imbalan. Hal tersebut juga akan memperbesar 
pendapatan masyarakat marjinal yang berperan sebagai 
pengelola hutan.

Sejumlah kritik menyatakan bahwa pembagian hutan ke 
dalam fungsi-fungsi yang berbeda dan pemberian label 
harga pada masing-masing fungsi tersebut berlawanan 
dengan pemikiran para penghuni hutan, khususnya 
masyarakat adat. 

Proyek-proyek PES memiliki hasil berbeda-beda. 
Beberapa proyek untuk melindungi daerah tangkapan 
air mengalami kesulitan memperoleh pemasukan 
independen tanpa perlu terus-menerus mengandalkan 
bantuan pembangunan.

Pembayaran bagi jasa lingkungan 
(Payments for Environmental Services/PES)

REDD+ akan melibatkan sejumlah besar perpindahan 
uang dari negara kaya ke negara miskin sebagai 
bagian dari komitmen mereka di bawah Konvensi 
Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim 
(UNFCCC) untuk mengurangi dampak emisi karbon 
mereka. REDD+ juga menawarkan peluang bagi 
penyelamatan salah satu ekosistem dunia yang 
paling berharga. Hutan tidak lagi hanya dipandang 
sebagai sumber kayu yang menanti untuk dipanen 
atau lahan yang menunggu giliran untuk dibuka bagi 
kepentingan pertanian (lihat kotak di bawah).

Sekalipun jika kesepakatan tercapai, skema ini 
tidak akan dimulai sebelum tahun 2013. Walaupun 
demikian, beberapa negara telah mengawali 
berbagai proyek berdasarkan prinsip-prinsip yang 
serupa dengan REDD+.

Pemadam 
kebakaran berusaha 
memadamkan 
kebakaran hutan di 
Sumatera, Indonesia.

mamat rachmat | cifor
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Mengapa harus sekarang?

Ketika kekhawatiran tentang perubahan iklim mulai 
meningkat, para pendukung REDD+ menyatakan 
bahwa pengurangan deforestasi menawarkan cara 
yang lebih mudah dan lebih murah untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca dibandingkan berbagai 
pendekatan lain.

Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (The 
Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), 
sebuah lembaga ilmiah terkemuka untuk penelitian 
perubahan iklim mengatakan bahwa deforestasi 
hutan tropis bertanggung jawab atas lebih dari 
17% emisi karbon yang disebabkan oleh manusia. 
Lebih lanjut dikatakan bahwa pengurangan dan 
pencegahan deforestasi memiliki pengaruh ‘paling 
besar dan paling cepat’ terhadap tingkat karbon 
dalam atmosfer.

Tindakan apapun yang ditempuh untuk 
menghentikan terjadinya perubahan iklim yang 
membahayakan tidak akan berhasil kecuali jika 
terjadi penurunan deforestasi secara drastis.

Pendanaan

Apabila sistem telah berjalan, perdagangan karbon 
berbasis pasar, skema sektor swasta lain atau 
pendanaan bilateral dari negara-negara donor bisa 
diperkenalkan. Beberapa usulan mengarah pada 
suatu kombinasi pendanaan antara pemerintah dan 
sektor swasta.

Perdagangan karbon didasarkan pada pemikiran 
bahwa sejumlah perusahaan dan pemerintah dapat 
berperan untuk mencapai target pengurangan 
emisi karbon dengan cara membayar pengurangan 
karbon yang terjadi di tempat lain dalam sebuah 
sistem ekonomi global. REDD+ memungkinkan 
dikeluarkannya kredit yang menghitung jumlah 
karbon yang tersimpan melalui ‘deforestasi yang 
dihindari’ – dengan tidak menebangi pohon. Dengan 
demikian kredit dapat diperdagangkan dalam 
pasar karbon.

Kelebihan dari perdagangan karbon adalah dapat 
menghasilkan uang dengan cepat.  Kekurangannya 
adalah pasar karbon yang dibanjiri oleh kredit 

REDD+ akan semakin mengurangi nilai karbon yang 
memang sudah rendah jika komitmen mitigasi tidak 
ditingkatkan. Rendahnya nilai karbon mengandung 
arti rendahnya insentif bagi perusahaan untuk beralih 
ke teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon.

Sejumlah negara berkembang akan mendukung 
mekanisme REDD+ secara sukarela jika pelaksanaan 
skema dapat memastikan tersedianya lebih banyak 
uang untuk perlindungan hutan dibandingkan 
untuk pembalakan atau konversi pertanian. Pihak 
yang bertanggung jawab terhadap deforestasi 
musti dilibatkan dalam skema REDD+. Umumnya, 
mereka terlibat sebagai pihak yang dibayar untuk 
mengelola kelestarian hutan atau setidaknya agar 
mereka tidak terlibat dalam pembalakan berskala 
besar atau konversi lahan.  REDD+ harus dapat 
mengkompensasi hilangnya pemasukan karena 
terhentinya kegiatan pembukaan hutan – yang juga 
dikenal dengan sebutan ‘biaya peluang’.  REDD+ 
kemungkinan dapat memenuhi jumlah tersebut untuk 
para petani miskin dengan teknologi yang sederhana, 
mengimbangi penerimaan yang hilang dari produksi 
pertanian yang menguntungkan semisal budidaya 
kedelai dan kelapa sawit atau dari kayu bernilai 
tinggi yang justru akan membutuhkan biaya yang 
sangat besar. Apabila pembayaran terputus atau 
jumlahnya lebih rendah daripada nilai kayu dari hutan 
atau dari apapun yang dapat dibudidayakan di atas 
lahan terbuka, maka penebangan pohon akan terjadi 
kembali dengan cepat. Untuk mencegahnya, REDD 
harus memastikan kestabilan aliran dana dalam 

Berikut adalah sejumlah pemicu utama deforestasi:

 pertanian berskala industri semisal produksi kedelai 
dan kelapa sawit serta peternakan

 pembalakan industrial yang dipicu oleh permintaan 
internasional terhadap kayu

 tekanan kemiskinan dan populasi, saat penduduk 
mencari lahan garapan, bahan bakar kayu dan bahan-
bahan bangunan

 pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, 
pertambangan dan bendungan

Pemicu deforestasi

Mengurangi 
deforestasi 
merupakan hal 
yang sangat 
penting. 
Aksi segera 
untuk REDD+ 
merupakan 
bagian penting 
dari solusi 
perubahan 
iklim.

Ban Ki-moon
Sekretaris Jenderal 
Perserikatan  
Bangsa-Bangsa

“

Perkebunan kelapa 
sawit milik PT. Bakrie 
di Petaling, Sumatera, 
Indonesia.

louis verchot | cifor
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jangka waktu yang panjang. Para negosiator khawatir 
bahwa fluktuasi dalam pasar karbon yang sangat 
tidak beraturan akan mendorong dana REDD+ yang 
terpisah berdasarkan donasi dari berbagai negara 
industri.

Pemantauan, pelaporan dan verifikasi 
karbon (MRV) 

Untuk mengukur manfaat karbon sebuah proyek  
REDD+ perlu memperhitungkan jumlah karbon 
yang tersimpan di dalam hutan yang ingin diketahui 
nilainya, kemudian memperkirakan seberapa 
besar karbon yang dapat disimpan dengan 
menghentikan atau memperlambat deforestasi dan 
degradasi hutan.

Penghitungan tersebut dilakukan dengan 
menetapkan tingkat acuan atau baseline berdasarkan 
sejumlah laju historis emisi karbon dari deforestasi 
dan degradasi hutan. Dengan demikian apabila 10% 
dari tutupan hutan telah hilang selama 20 tahun 
terakhir, prediksi laju deforestasi (juga emisi karbon) 
mendatang dapat ditetapkan berdasarkan sejumlah 
data historis dengan ikut memperhitungkan situasi 
nasional. REDD+ akan membayar emisi karbon yang 
telah diprediksi meski tidak terjadi karena adanya 
intervensi REDD+.

Namun demikian, muncul perdebatan  apakah 
negara sebaiknya mendapatkan kredit untuk 
semua emisi di bawah situasi tingkat acuan ‘bisnis 
seperti biasa’ ataukah jika suatu tingkat ‘pemberian 
kredit’ yang terpisah haruslah ditetapkan. Terdapat 
beberapa alasan mengapa para negosiator tidak 
ingin membiarkan kredit REDD+ bagi semua 
pengurangan emisi di bawah tingkat ‘bisnis seperti 
biasa’. Sebagai contoh, beberapa pihak berharap 
agar proporsi pengurangan emisi seharusnya 
dapat dicapai melalui berbagai inisiatif nasional 
selain REDD+.

Pemantauan, pelaporan dan verifikasi karbon 
melibatkan berbagai tantangan teknis dan 
organisasional. Data historis tentang hutan yang 
menjadi dasar penetapan prediksi, seringkali tidak 
dapat diandalkan atau bahkan tidak tersedia. Saat 
ini terdapat cara cepat dan akurat untuk mengukur 

Apabila kita 
tidak dapat 
mencapai 
sebuah 
kesepakatan 
atas REDD… 
maka yang 
akan menderita 
kerugian 
terbesar adalah 
negara-negara 
miskin.

Wangari Maathai
Peraih Penghargaan 
Nobel untuk 
Perdamaian

“

cadangan karbon dengan teknologi baru seperti citra 
satelit dan permodelan dengan komputer, sehingga 
pengukuran dan verifikasi pengurangan karbon 
seharusnya dapat dilakukan. Namun demikian, 
penghitungan dasar dengan metode inventaris hutan 
masih diperlukan. Selain itu, muncul pertanyaan 
tentang siapa yang akan membayar teknologi dan 
peningkatan kapasitas yang dibutuhkan negara 
berkembang untuk melaksanakan pemantauan dan 
penghitungan yang efektif? Terdapat juga pertanyaan 
tentang apa sajakah yang seharusnya dipantau – 
misalnya pohon menyimpan karbon di atas maupun 
di bawah tanah – dan siapa sajakah yang akan 
bertanggung jawab memeriksa dan memverifikasi 
hasil pengukuran.

Pengelolaan

Mengelola sebuah proyek berskala besar dan mahal 
merupakan hal yang tidak mudah bagi negara 
dengan pemerintahan yang lemah atau tidak efisien.

Agar REDD+ dapat berfungsi, sistem harus dibentuk 
untuk menjamin pengelolaan proyek dan hutan yang 
terus berkembang. 

Sejumlah program telah dikembangkan untuk 
membantu negara berkembang meningkatkan 
skema-skema pengelolaan REDD+ mereka. 
Termasuk di dalamnya adalah Fasilitas Kerjasama 
Karbon Hutan oleh Bank Dunia (World Bank’s 
Forest Carbon Partnership Facility) dan Program 

Beberapa cara yang umum dipakai untuk mendefinisikan 
tegakan dari pohon yang tumbuh:

Primer – hutan yang tumbuh secara alami dan sebagian 
besar tidak terganggu oleh kegiatan manusia

Sekunder – hutan atau areal berkayu yang telah 
mengalami pertumbuhan kembali setelah gangguan besar 
seperti pembalakan atau kebakaran

Hutan tanaman – budidaya pohon yang seringkali terdiri 
dari satu jenis pohon

Agroforestri – sebuah sistem pertanian yang melibatkan 
kombinasi dari pepohonan dengan tumbuhan atau hewan 
produktif lain

Menurut definisi hutan dari PBB yang terbaru, hutan 
tanaman termasuk di dalam definisi hutan. Apabila definisi 
tersebut tidak berubah sampai dengan tercapainya 
kesepakatan akhir REDD+, maka terdapat kekhawatiran 
bahwa pemerintah akan membayar perusahaan-
perusahaan kehutanan untuk menebang habis hutan alam 
yang kaya keanekaragaman hayati dan menjadikannya 
hutan tanaman. Sistem pemantauan karbon seharusnya 
dapat mendeteksi perubahan ini dan memperhitungkan 
hilangnya karbon dari kegiatan pembukaan lahan, 
meski hanya akan berlaku apabila dirancang dan 
diimplementasikan dengan semestinya.

Hutan atau pertanian?

Kondisi awal historis

Tingkat acuan ini 
ditetapkan selama 
periode acuan (dalam 
contoh ini sepanjang 
tahun 1990 – 2005). 
Pemberian kredit 
berdasarkan kondisi 
awal (ditunjukkan 
dalam warna biru) 
dimulai selama periode 
pemberian kredit. 
Apabila emisi selama 
periode pemberian 
kredit berada di bawah 
kondisi awal (baseline) 
historis, maka 
terjadilah pengurangan 
emisi (ditunjukkan 
dalam warna oranye).

Sumber: Program 
Kanopi Global (Global 
Canopy Programme)

Emisi
(GtCO2)

Pengurangan emisi
Tingkat acuan
Emisi aktual

1.0

1990 2005 2020

Periode
acuan

Periode
pemberian kredit

Tahun
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UN-REDD. Program-program tersebut mendukung 
berbagai usaha negara berkembang untuk 
membangun kapasitas dalam rangka mengurangi 
emisi yang disebabkan oleh hilangnya hutan dan 
mengimplementasikan suatu mekanisme REDD+ 
di masa mendatang. Banyak negara berkembang 
tertarik pada skema REDD+. Beberapa proyek uji 
coba pertama yang didanai oleh program UN-REDD 
berlokasi di Bolivia, Republik Demokratik Kongo, 
Indonesia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, 
Tanzania, Vietnam  dan Zambia.

Masyarakat yang bergantung pada hutan

REDD+ merupakan tipe pembayaran jasa lingkungan 
yang secara teori dapat digunakan untuk membantu 
meningkatkan pendapatan masyarakat hutan, 
termasuk masyarakat adat yang mengandalkan 
hutan bagi penghidupan mereka. Namun 
demikian, terdapat kekhawatiran bahwa kelompok 
masyarakat ini akan tersingkir. Bisa jadi mereka telah 
menghentikan penebangan pohon untuk pertanian 
berskala kecil ataupun bahan bakar, namun tidak 
memperoleh kompensasi apapun karena mereka 
bukan pemilik lahan tersebut.

Sejumlah besar kelompok adat yang telah berdiam 
di hutan selama berabad-abad khawatir jika hak 
mereka tidak ikut diperhitungkan. Mereka telah 
belajar dari pengalaman bahwa pihak pemerintah 
dan perusahaan bisa bertindak tidak simpatik, 
menganggap penduduk adat ‘tidak maju’ dan 
menolak tuntutan mereka atas lahan, hak dan 
status khusus. Hal ini sering terjadi karena mereka 
dipandang sebagai hambatan bagi proyek-proyek 
pembangunan berskala besar. Masyarakat adat 
telah merespon ancaman terhadap teritori mereka 
dengan mengembangkan prinsip dan prosedur 
yang dirancang untuk memberikan perlindungan. 
Inti dari respon ini adalah prinsip ‘persetujuan 

dengan informasi awal’ yang merupakan cara untuk 
memastikan bahwa kegiatan kehutanan tidak akan 
berlangsung tanpa ijin dari mereka.

Masyarakat yang bergantung pada hutan seringkali 
tidak memiliki kekuatan politis dan khawatir jika 
kepentingan mereka tidak ikut diperhitungkan oleh 
pemerintah dan lembaga-lembaga internasional.

Sekalipun petugas pemerintah bersedia 
berkonsultasi, risiko yang dapat terjadi dalam 
situasi ketergesaan untuk segera menyelesaikan 
kesepakatan REDD akan mengorbankan 
kepentingan dasar mereka. Beberapa negosiator 
berpandangan bahwa ‘para ahli’ sebaiknya 
diposisikan untuk merancang rencana. Pihak yang 
lain berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat 
setempat dalam perencanaan dan implementasi 
skema sangat penting agar REDD dapat berfungsi 
dengan baik.

Mekanisme REDD+ perlu mengikutsertakan jaringan 
kerja masyarakat setempat dalam menentukan 
bagaimana rencana REDD+ akan diinterpretasikan 
secara lokal dan dalam mengelola berbagai kegiatan, 
seperti pemantauan dan peraturan. Termasuk dalam 
beberapa isu yang harus dihadapi adalah isolasi 
geografis, perbedaan bahasa dan hak-hak yang 
saling bertentangan atas lahan. Dalam beberapa 
kasus, perubahan kebijakan yang signifikan harus 
terjadi untuk memungkinkan masyarakat memiliki 
suara yang lebih besar dalam mengelola hutan 
mereka. Program-program PBB dan Bank Dunia 
serta berbagai organisasi non pemerintah saat ini 
berfokus pada pencapaian hal tersebut.

Kepemilikan hutan

Sistem hukum tentang kepemilikan lahan atau hak 
atas lahan sangatlah bervariasi. Sistem yang utama 
adalah kepemilikan negara, swasta dan adat. Di 

Jurnalis Brasil, Gustavo Faleiros, menulis sebuah ulasan 
tentang areal perlindungan Juma yang menunjukkan 
bagaimana skema REDD dapat berfungsi dengan baik. 
Hutan hujan tropis di negara bagian Brasil di Amazon 
merupakan tempat tinggal bagi sebuah komunitas yang 
melestarikan hutan. Setiap keluarga memiliki kartu kredit.  
Setiap bulan pemerintah negara bagian memberikan kredit 
sebesar US$ 50 kepada setiap rekening pemegang kartu 
sebagai pembayaran atas usaha mereka dalam menjaga 
kelestarian hutan. Dukungan finansial tersebut berasal dari 
kelompok swasta besar yang tertarik untuk mengetahui 
jejak karbon mereka. Oleh para pendukung skema REDD 
tersebut, Programa Bolsa Floresta dianggap sebagai 
sebuah model untuk menghentikan deforestasi tropis. 

www.climatemediapartnership.org/reporting/features/
billion-dollar-jungle

Rimba milyaran dolar

Kegiatan 
mengumpulkan 
kacang Brasil, Brasil.

amy duchele | cifor
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sejumlah besar negara, dua atau ketiga sistem 
tersebut diterapkan secara simultan.

Kepemilikan atas lahan dapat atau mungkin tidak 
mengikutsertakan pohon-pohon yang tumbuh di 
atasnya. Membuktikan hak atas sebidang lahan 
seringkali merupakan hal yang sulit sehingga di 
kebanyakan negara dengan areal hutan yang luas, 
pembukaan hutan merupakan sebuah indikator 
kepemilikan. Hal ini bertentangan dengan tujuan 
REDD+ untuk tidak mengganggu tegakan hutan.

Adanya janji finansial atas pembayaran REDD+ 
untuk melestarikan hutan dapat mendorong 
ketergesaan dalam membuktikan kepemilikan. 
Terdapat juga kekhawatiran bahwa hal tersebut 
mengakibatkan perebutan lahan hutan. Para 
birokrat, pihak pengusaha dan kaum elit akan 
memperebutkan kontrol atas masyarakat miskin 
dan adat di pedalaman dimana kepemilikan 
seringkali hanya bersifat tradisional secara lisan, 
oleh karena itu sulit dibuktikan secara hukum. 
Agar REDD+ dapat berfungsi, sebuah sistem 
yang efektif harus dibentuk untuk memastikan 
bahwa pembayaran menjangkau mereka yang 
penghidupannya bergantung pada hutan  dan 
tidak dialihkan kepada perusahaan atau petugas 
yang melakukan korupsi. Mengenai siapakah yang 
berhak melestarikan hutan dalam jangka panjang 
dan bagaimana mengamankan karbon yang 
dilepaskan juga menimbulkan banyak pertanyaan. 
Apakah pemilik lahan secara otomatis menjadi 
pemilik karbon yang ada di pohon? Jika tidak, 
dapatkah pemilik karbon memegang kendali 
atas pemilik lahan? Apabila pemilik lahan adalah 
negara, dapatkah hal ini mengarah pada sebuah 
kolonialisme modern di mana negara yang lebih 
makmur – dan memiliki kepentingan atas karbon 
hutan – memiliki kendali atas tindakan pemerintah 
negara berkembang terhadap lahan mereka?

Para investor pada sebuah hutan REDD+ tentunya 
berkeinginan melihat bahwa investasi mereka akan 
terlindungi dalam jangka panjang. Bagaimana 
jika pemilik lahan kemudian memutuskan untuk 
menebang pohon?

Investigasi Hillary Chiew pada proyek Hutan Hujan Tropis 
Harapan di Indonesia menyoroti sejumlah permasalahan 
yang mungkin juga akan dihadapi oleh skema REDD+. 
Proyek konservasi ini mencakup sekitar 101.000 hektar 
hutan dataran rendah terdegradasi di Provinsi Sumatera 
Selatan dan Jambi.

Pemerintah Indonesia telah memberikan konsesi untuk 
mengelola restorasi hutan tersebut kepada sebuah 
konsorsium yang terdiri atas tiga organisasi non 
pemerintah, bernama PT REKI. Proyek ini menimbulkan 
kemarahan para petani yang tidak memiliki lahan. Mereka 
menyatakan telah diusir dari lahan hutan yang saat ini 
tengah dikelola oleh PT REKI. Sebagai balasannya, 
konsorsium tersebut menyalahkan tekanan dari kelompok 
petani sebagai sebab menyimpangnya situasi.

www.climatemediapartnership.org/reporting/features/
forest-rights-row-exposes-cracks-in-un-climate-plans

Deretan hak-hak atas hutan menyingkap 
adanya celah dalam rencana iklim PBB

Kebocoran Internasional

Hutan seringkali berupa daerah terisolasi yang 
berada di luar pengawasan otoritas pusat. Para 
penebang terkenal mahir dalam menentukan lokasi 
areal berikutnya yang menguntungkan lalu mengelak 
dari peraturan – jika perlu dengan menyuap polisi. 
Hal ini akan menyebabkan skema REDD+ menjadi 
tidak berguna karena karbon kemudian dilepaskan ke 
atmosfer di tempat lain (dikenal sebagai ‘kebocoran’).

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa 
pengurangan pembalakan di sejumlah negara 
dapat menimbulkan tekanan bagi negara lain 
untuk menebang hutan mereka guna memenuhi 
permintaan. Maka akan terdapat insentif finansial 
untuk melakukan hal tersebut jika pengurangan 
kegiatan pembalakan meningkatkan harga kayu.

Proses REDD+ 
menyebabkan 
terjadinya hal-
hal yang tidak 
dimaksudkan 
untuk terjadi. 
Hal tersebut 
berubah menjadi 
subsidi terbesar 
yang pernah ada 
bagi industri 
pembalakan dan 
menempatkan 
kita pada 
jalan menuju 
perusakan 
hutan.

Dr, Rosalind Reeve
Global Witness

“

Kayu bersertifikat 
dikumpulkan di 
penampungan kayu milik 
PT. Sumalindo Lestari 
Jaya 2, Kabupaten Kutai 
Barat, Kalimantan Timur, 
Indonesia. Sertifikasi 
kayu menjadi sebuah 
cara untuk memastikan 
pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan. 

michael padmanaba | cifor
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Peliputan REDD+
Untuk para jurnalis, REDD+ merupakan sebuah cerita 
rumit karena beberapa alasan:

1 Statistik hutan seringkali tidak dapat 
diandalkan atau sudah tidak berlaku 
lagi. Angka harus diperiksa secara seksama, 
dibandingkan dengan statistik yang lain kemudian 
dianalisa apakah benar-benar signifikan.  Berbagai 
sumber juga perlu dicermati dengan teliti.

2 Bentuk akhir REDD+ bersifat tidak jelas. 
Sebagai contoh, bagaimana REDD+ akan 
berfungsi dan bagaimana pendanaannya masih 
merupakan hal yang belum disepakati.

3 Penjelasan tentang kesepakatan hutan 
mungkin bersifat tidak jelas, terbuka untuk 
interpretasi atau tidak sesuai bagi pembaca. 
Hal ini menimbulkan kesulitan bagi para jurnalis 
untuk memahami dan menjelaskan apa yang 
sebenarnya terjadi.  Sebagai contoh, frase 
dalam teks negosiasi ‘ruang lingkup dan tujuan’ 
mencakup perdebatan penting tentang definisi 
‘hutan’ (lihat kotak pada halaman 3). Sama halnya, 
‘konservasi’ terdengar baik-baik saja, namun 
sejarah taman nasional melibatkan penggusuran 
berskala besar dan hilangnya hak-hak masyarakat 
adat dan lokal.  Para aktivis lingkungan juga 
berpendapat bahwa istilah ‘pengelolaan hutan 
secara lestari’ (PHL) dimanfaatkan oleh para 
penebang komersil untuk melaksanakan praktik-
praktik pembalakan yang merusak.

4 Kebijakan kehutanan sangatlah bervariasi 
di seluruh penjuru dunia. Para ahli kehutanan 
seringkali tidak sepakat, sebagai contoh, tentang 
bagaimana sebaiknya pendanaan atas skema-
skema REDD+ dilakukan.

5 Terdapat perbedaan kepentingan antara 
dan di dalam sejumlah negara. Beberapa 
pemerintahan mungkin berpandangan bahwa 
pendekatan pasar dalam mengontrol deforestasi 
merupakan cara yang efektif, sementara yang lain 
mungkin meyakini bahwa penguasaan negara atas 
sumber daya alam merupakan cara yang lebih 
baik. Pemerintah nasional bisa jadi mendukung 
kebijakan yang ditentang oleh masyarakat adat, 
sementara para aktivis sosial dan perusahaan 
pembalakan mungkin akan menyerukan berbagai 
pendekatan lain yang jauh berbeda.

6 Cakupan negosiasi yang sangat luas. Sangat 
sedikit pihak yang secara langsung terkait dalam 
pembahasan. Oleh karena itu, merupakan hal 
yang sulit untuk mendapatkan hasil wawancara 
yang memberikan pandangan dan kutipan pribadi, 
termasuk juga informasi yang akurat dan mutakhir 
tentang perkembangan dalam diskusi.

7 Berbicara kepada masyarakat yang terkena 
imbas hutan secara langsung merupakan hal 
yang sulit. Menurut Bank Dunia, pendapat dari 
1,2 milyar penduduk dari berbagai tingkatan yang 
mengandalkan penghidupannya atas hutan perlu 
untuk didengarkan. Sayangnya, editor berita jarang 
sekali mengalokasikan sejumlah waktu dan uang 
yang dibutuhkan para jurnalis untuk mengadakan 
perjalanan ke areal hutan yang relevan.

Sisi positifnya, para jurnalis dapat mengambil 
keuntungan dari keahlian dan pengalaman berbagai 
organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga 
penelitian kehutanan dan para pemikir yang 
berkepentingan dalam REDD+. Dengan mengirimkan 
surat elektronik (email) berisi pertanyaan kepada 
mereka kemudian menggunakan jawaban yang 
diterima untuk mengungkit informasi dan penjelasan 
yang lebih rinci dari pemerintah, perusahaan, 
kelompok masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang 
juga berkepentingan, maka jurnalis memperoleh 
jalan menuju sumber-sumber tersebut. Dengan cara 
ini, maka mereka dapat mengungkapkan berbagai 
macam pendapat dalam negosiasi hutan, cakupan 
dari berbagai kepentingan pribadi, ketidaksepakatan 
mengenai berbagai ‘fakta’ hutan dan internasionalisasi 
dari perdebatan tersebut.

Berbagai kontroversi REDD+

Beberapa isu yang diperdebatkan adalah:

Tingkat tantangan

Sebuah tinjauan yang disponsori oleh pemerintah UK 
telah memperkirakan bahwa investasi sebesar US $ 
13 – 33 milyar akan dibutuhkan setiap tahunnya untuk 
mengurangi setengah emisi gas rumah kaca dari 
hutan sampai tahun 2030. Dapatkah uang sebesar ini 
tersedia – tanpa mengambilnya dari alokasi bantuan? 
Dapatkah suatu lembaga pemerintah yang relatif tidak 
memiliki kekuatan dan sumber daya yang buruk di 
sejumlah negara berkembang mengelola uang sebesar 
itu? Deforestasi paling serius terjadi pada daerah di 
mana peraturan pemanfaatan lahan lemah dan tidak 
ditegakkan dengan baik. Penyuntikan dana REDD+ ke 
dalam areal seperti itu dapat memperbesar terjadinya 
korupsi, eksploitasi dan pelanggaran hukum.

Definisi hutan

Para kritikus REDD+ menyatakan bahwa skema 
tersebut dapat mendorong terjadinya deforestasi 
yang lebih besar kecuali jika definisi hutan menurut 
konvensi perubahan iklim diubah. Saat ini definisi 
tersebut tidak membedakan antara hutan alam dan 
hutan tanaman. Definisi tersebut juga memasukkan 
daerah hutan yang telah dibuka, dengan pernyataan 
‘areal yang membentuk bagian dari daerah hutan 
yang untuk sementara waktu kosong sebagai akibat 
dari intervensi manusia’.  Definisi ini pada awalnya 
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dimaksudkan untuk diterapkan pada hutan tanaman 
namun kurangnya faktor pembeda menyebabkannya 
dapat diterapkan juga pada hutan alam.

Kekhawatiran ini mengarah pada situasi di bawah 
REDD+ dimana perusahaan kehutanan dibayar oleh 
pemerintah untuk mengkonversi hutan alam menjadi 
hutan tanaman budidaya.

Sebagai tambahan, janji finansial REDD+ dapat 
mendorong ketergesaan untuk membuktikan 
kepemilikan yang mengakibatkan hak adat atas 
lahan tersingkir.

Masyarakat adat

REDD+ dapat memastikan peran masyarakat 
adat dan penduduk hutan secara umum sebagai 
pengelola hutan. Mereka dapat diikutsertakan dalam 
perancangan REDD+. Namun banyak masyarakat 
adat khawatir bahwa mereka tidak akan dilibatkan 
dalam perencanaan dan bahwa hak dan kepentingan 
mereka akan diabaikan.

Konsep baru

Pemerintah dan para petugas berusaha keras untuk 
memahami berbagai isu baru dan kompleks yang 
dimunculkan oleh pendekatan inovatif REDD+. 
Sebagai contoh: siapakah pemilik karbon yang 
terdapat pada pohon di hutan?

Pihak yang menang dan yang kalah

Karena pembayaran didasarkan pada tingkatan yang 
diproyeksikan atas karbon yang disimpan, maka 
pemenang potensial di bawah REDD+ adalah negara-
negara yang mengalami deforestasi besar-besaran. 
Oleh karena itu, perlu dipastikan agar REDD+ tidak 
hanya memberikan apresiasi terhadap negara yang 
telah gagal dalam mengatasi – atau bahkan yang telah 
mendorong – deforestasi. Diperlukan mekanisme 
yang menjamin bahwa negara tidak  akan berusaha 
untuk meningkatkan laju deforestasi dalam rangka 
meningkatkan implementasi REDD+ agar dapat 
memaksimalkan pemasukan.

REDD hanya 
dibuat untuk 
perusahaan. 
Kami adalah 
pemilik lahan. 
Kamilah yang 
tinggal di dalam 
hutan rimba. 
Kami tidak ikut 
diperhitungkan 
dalam 
perancangan 
REDD.

Egberto Tabo 
Chipunavi, 
Koordinator Umum dari 
Organisasi Masyarakat 
Adat di Daerah Aliran 
Sungai Amazon

“

Apakah REDD+ hanya mengalihkan perhatian dari 
isu yang sebenarnya – bahwa negara-negara kaya 
berkeinginan untuk mengubah gaya hidup mereka 
yang bergantung pada karbon? Ataukah REDD+ 
dapat menyediakan aliran penerimaan yang jauh lebih 
dibutuhkan bagi sejumlah negara dan masyarakat miskin, 
sekaligus juga membantu mempertahankan hutan seperti 
masa lampau?

Berapa lamakah yang dibutuhkan REDD+ untuk berfungsi 
dan menimbulkan perbedaan dalam perubahan iklim?

Dapatkah proyek-proyek REDD+ menyediakan 
keuntungan positif untuk  atmosfer dan masyarakat yang 
bergantung pada hutan?

Dapatkah kita menghambat pemanasan global 
tanpa REDD+?

Apa sajakah alternatif dari REDD+?

Pendanaan

Darimanakah asal pendanaan untuk REDD+? 

Apa yang akan terjadi pada hutan jika pendanaan 
tersebut terhenti?

Apa yang akan terjadi jika hutan ditebang setelah 
pembayaran REDD+ dilakukan?

Pengukuran

Bagaimana mungkin memperkirakan laju deforestasi 
masa mendatang apabila tidak terdapat informasi 
historis yang terpercaya tentang deforestasi, atau ketika 
pergerakan masyarakat dan fluktuasi dalam kegiatan 
komersial sangat tidak bisa diprediksi?

Bagaimana kita dapat meyakini bahwa MRV dari skema-
skema REDD+ adalah akurat, adil dan efektif?

Penilaian atas karbon hutan menuntut perhitungan yang 
kompleks dengan peralatan teknologi tinggi yang sangat 

mahal. Apakah hal ini berada di luar batas kemampuan 
sejumlah negara miskin? Dapatkah teknologi ini 
dikembangkan dengan cepat untuk membantu mereka?

Pengelolaan

Akankah terdapat pemeriksaan tentang apakah 
pembayaran REDD+ diterima oleh pihak yang tepat? 
Apakah pemeriksaan tersebut akan efektif?

Siapa yang akan menerima pembayaran REDD+ dan 
bagaimanakah uang tersebut akan didistribusikan?

Masyarakat yang bergantung pada hutan

Apakah sebaiknya masyarakat yang bergantung pada 
hutan diikutsertakan dalam perancangan skema-skema 
REDD+ yang akan mempengaruhi mereka? Apabila benar 
demikian, bagaimana hal ini dimungkinkan mengingat 
mereka terisolasi dan tidak akrab dengan proses-proses 
kebijakan? Apabila tidak, bagaimanakah skema-skema 
REDD+ tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka?

Apakah masyarakat yang bergantung pada hutan tapi 
bukan pemilik hutan tetap akan menerima pembayaran?

Apa sajakah kriteria yang dibutuhkan untuk memastikan 
bahwa REDD+ dapat meningkatkan penerimaan lokal?

Bagaimanakah pendapat para penghuni hutan dan 
masyarakat yang penghidupannya bergantung pada 
hutan tentang berbagai masalah ini?

Kepemilikan

Siapakah pemilik lahan di dalam hutan? Pohonnya? 
Karbon di dalam pohon?

Apabila anda melarang penebangan pohon, bukankah 
mereka akan dengan mudahnya pindah ke tempat 
lain, di mana tidak ada petugas keamanan yang akan 
melarang mereka?

Pertanyaan kunci yang dapat diajukan seputar REDD+
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Penambahan (Additionality) 
Jumlah karbon tambahan yang diamankan 
atau disimpan karena adanya proyek 
yang dilaksanakan melalui kesepakatan 
perubahan iklim.

Basis atau Tingkat acuan 
(Baseline or Reference level (RL) 
Suatu titik referensi historis (tanggal atau 
tahun) yang dapat dibandingkan dengan laju 
emisi gas rumah kaca dari deforestasi maupun 
degradasi hutan.

Biaya peluang (Opportunity cost) 
Biaya untuk mengkompensasi keuntungan 
finansial dari berbagai praktek deforestasi seperti 
halnya pembalakan atau pertanian.

Deforestasi (Deforestation) 
Konversi lahan hutan menjadi lahan yang tidak 
berhutan melalui kegiatan manusia.

Degradasi (Degradation) 
Kehilangan hutan dalam jangka panjang 
karena campur tangan manusia, dicirikan oleh 
berkurangnya tutupan tajuk pohon, namun belum 
dianggap sebagai deforestasi penuh.

Ganti rugi/Imbalan (Offsetting) 
Pembayaran terhadap proyek pengurangan emisi 
sebagai kompensasi atas emisi gas rumah kaca.

Hak karbon (Carbon rights) 
Hak untuk memanfaatkan kredit karbon atau ganti 
rugi karena telah memenuhi batas emisi gas rumah 
kaca atau untuk mengurangi sanksi jika melewati 
batas yang telah ditetapkan.

Kebocoran atau pemindahan emisi 
(Leakage or emissions displacement) 
Ketika usaha untuk mengurangi emisi di satu areal 
mendorong terjadinya peningkatan emisi karbon 
di areal lain.

Liabilitas (Liability) 
Kewajiban pihak pelaksana untuk menjamin 
bahwa pengurangan emisi yang telah memperoleh 
kredit dalam skema REDD+ bersifat tetap.

Masyarakat adat (Indigenous peoples) 
Suku atau masyarakat asli dari suatu daerah yang 
memiliki identitas bersama yang mempertahankan 
sebagian atau seluruh kelembagaan sosial, 
budaya dan institusi politis mereka.

Mitigasi (Mitigation) 
Tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
ke atmosfer.

Perdagangan karbon (Carbon trading) 
Proses pembelian dan penjualan kredit karbon. 
Sejumlah perusahaan dan organisasi besar 
ditargetkan untuk memenuhi emisi karbon yang 
diperbolehkan. Perusahaan yang melewati 
target tersebut kemudian harus membeli kredit 
karbon untuk mengimbangi karbon tambahan 
yang mereka emisikan. Perusahaan yang 
penggunaannya kurang dari kuotanya dapat 
menjual kredit tambahannya.

Penyerapan karbon (Carbon sequestration) 
Pemindahan karbon dari atmosfer dan 
penyimpanan ke dalam tampungan karbon 
melalui metode alami maupun dengan campur 
tangan manusia.

Rosot karbon (Carbon sink) 
Ekosistem yang mengakumulasi dan 
menyimpan karbon.

Berbagai organisasi dan kontak yang 
bermanfaat

Center for International Forestry Research 
(CIFOR) 
Organisasi internasional yang berpusat di Indonesia 
dengan spesialisasi dalam penelitian hutan tropis
Tel: +62 251 862 2622 
Email: d.cooney@cgiar.org 
www.cifor.cgiar.org 
www.forestsclimatechange.org

Coordinator of Indigenous Organizations of the 
Amazon Basin
Kelompok yang mengkoordinasikan sembilan 
organisasi adat nasional Amazon
Email: com@coica.org.ec 
www.coica.org.ec 

Forest and European Union Resource Network 
(FERN)
Mengkhususkan diri dalam pemantauan kegiatan Uni-
Eropa atas hutan
Tel: +32 2 894 4694 
Email: richardw@fern.org 
www.fern.org 

Friends of the Earth International
Federasi organisasi non pemerintah yang 
mengkampanyekan isu lingkungan 
Tel: +31 20 6221369
Email: niccolo@foei.org 
www.foei.org 

Global Canopy Programme
Perserikatan dari berbagai lembaga ilmiah yang terlibat 
dalam penelitian kehutanan
Tel: +44 (0) 1865 724 222
Email: c.parker@globalcanopy.org 
www.globalcanopy.org 

Global Forest Coalition
Sebuah koalisi internasional yang terdiri atas berbagai 
organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat 
adat yang terlibat dalam kebijakan hutan internasional
Tel: +595 21 663654
Email: simonelovera@yahoo.com 
www.globalforestcoalition.org 

Global Witness
Berkampanye untuk mencegah konflik dan korupsi 
yang berkaitan dengan sumber daya alam
Tel: +44 207 4925858
Email: abarry@globalwitness.org 
www.globalwitness.org 

Greenpeace International 
Organisasi global independen yang mengkampanyekan 
perlindungan terhadap lingkungan 
Tel: +31 (0) 20 718 2096
Email: patrizia.cuonzo@greenpeace.org 
www.greenpeace.org 

International Working Group for Indigenous 
Affairs 
Organisasi hak asasi manusia internasional yang 
mendukung hak-hak masyarakat adat
Tel: (+45) 35 27 05 00
Email: lga@iwgia.org 
www.iwgia.org 

REDD-Monitor
Sebuah situs web yang dikelola oleh ahli kehutanan 
dan aktivis lingkungan yang mengamati secara kritis 
jalannya negosiasi REDD+
Email: chris@chrislang.org 
www.redd-monitor.org 

Tebtebba (Indigenous Peoples’ International 
Centre for Policy Research and Education) 
Organisasi masyarakat adat yang beraktivitas 
untuk pengakuan dan perlindungan atas hak-hak 
masyarakat adat

Tel: +63 74 4447703
Email: vicky@tebtebba.org 
www.tebtebba.org 

United Nations Collaborative 
Programme on Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries 
(the UN-REDD Programme) 
Kerja sama antara Badan PBB untuk 
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Badan 
PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) 
dan Badan PBB untuk Program Lingkungan 
(UNEP) untuk mendukung negara-negara 
berkembang dalam mempersiapkan REDD
Tel: +41 22 9178944
Email: yemi.katerere@un-redd.org or tiina.
vahanen@un-redd.org 
www.un-redd.org 

World Rainforest Movement
Jaringan kerja internasional yang terdiri dari 
kelompok-kelompok warga yang terlibat dalam 
mempertahankan hutan hujan tropis
Tel: +598 2 413 2989
Email: rcarrere@wrm.org.uy 
www.wrm.org.uy 

Situs web dan sumber yang 
bermanfaat

Situs Resmi REDD
Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk 
Perubahan Iklim (UNFCCC) 
http://unfccc.int/methods_science/redd/ 
items/4531.php 

Little REDD+ Book
Global Canopy Programme
Sebuah panduan mutakhir tentang 
negosiasi REDD
http://tinyurl.com/yge6hjb 

Daftar bacaan pengarahan dan jurnal 
artikel seputar REDD
CIFOR 
www.cifor.cgiar.org/Research/ClimateChange/
EssentialReading/mitigation-publications.htm 

PES – Apakah yang dimaksud dengan 
jasa ekosistem? 
Informasi dari CIFOR tentang pembayaran 
untuk jasa lingkungan 
www.cifor.cgiar.org/pes/_ref/home/index.htm 

Informasi dan pengarahan tentang REDD 
Lembaga Internasional untuk Lingkungan 
dan Pembangunan (International Institute for 
Environment and Development (IIED)), sebuah 
organisasi penelitian yang berbasis di UK 
dengan spesialisasi dalam pembangunan yang 
berkesinambungan
http://tinyurl.com/pzdl8r 

Pembahasan: Dana hutan dan karbon 
bank dunia melalaikan hutan dan 
masyarakatnya
Pengarahan yang menganalisa apakah Fasilitas 
Kerjasama Karbon Hutan Bank Dunia (World 
Bank’s Forest Carbon Partnership Facility) 
telah memenuhi komitmen sosialnya
http://tinyurl.com/ykkfnv6 

Beragam informasi tentang sumber daya 
hutan 
Publikasi dari Lembaga Pembangunan Luar 
Negeri (Overseas Development Institute (ODI)) 
– sebuah kelompok pemikir berbasis di UK 
tentang pembangunan internasional
www.odi.org.uk/themes/ forests/default.asp

Daftar Istilah

Seorang 
petani sedang 
menggenggam biji 
kelapa sawit yang 
ditanam di dekat 
Taman Nasional 
Gunung Lumut di 
mana hutan aslinya 
telah dialihfungsikan 
dan ditanami 
kelapa sawit.

j. moses ceaser  | 
cifor





Untuk memperoleh kaset 
siaran secara gratis atau versi 
yang bisa diunduh dari rilis 
berita video REDD Revolution, 
silahkan menghubungi  
Dina Junkerman dari tve:  
dina.junkerman@tve.org.uk.

Rilis berita video tersebut 
tersedia dalam bahasa Inggris 
dan Spanyol.

Untuk memperoleh CD ‘What’s a 
forest worth? Forest-dependent 
people and possible effects of 
REDD+’, silahkan menghubungi 
ccmp@panos.or.uk



REDD Revolution adalah sebuah rilis berita video 
yang menjelaskan mengapa REDD+ merupakan 
agenda utama dalam negosiasi perubahan iklim 
nasional. Video tersebut juga mencermati peranan 
program UN-REDD dalam membantu negara 
berkembang mempersiapkan diri menghadapi 
REDD+. Video ini diproduksi oleh tve dengan 
dukungan dari UN-REDD.

Sebuah dokumen telah disiapkan oleh CIFOR dengan 
dukungan dari program UN-REDD untuk membantu 
para negosiator nasional dan regional dalam rangka 
mempersiapkan REDD+ dan akan menjadi sumber 
yang bermanfaat bagi para jurnalis. The state of REDD 
negotiations: Consensus points, options for moving 
forward and research needs to support the process 
(Status negosiasi REDD: Butir-butir kesepakatan, 
pilihan untuk melangkah maju dan penelitian yang 
dibutuhkan untuk mendukung proses) dapat diunduh 
dari www.unredd.net/index.php?option=com_ 
docman&task=doc_download&gid= 1188&Itemid=53 

What’s a forest worth? Forest-dependent people 
and possible effects of REDD+ 

Sebuah film yang meninjau REDD+ dari sudut 
pandang masyarakat daerah di Indonesia di mana 
para jurnalis, ilmuwan dan kritikus menyampaikan 
pendapat mereka tentang skema yang diusulkan. 
Film tersebut diproduksi oleh Panos London atas 
nama CCMP.

Film ini dapat disaksikan melalui 
www.climatemediapartnership.org/resources/ 
whats-a-forest-worth/



 Produced by:

Paket untuk media ini didukung 
oleh CIFOR, Program UN-REDD 
dan Uni Eropa (EU). CIFOR juga 
berterimakasih atas dukungan dari 
David and Lucile Packard Foundation 
dalam pembuatan paket ini.

 www.cifor.cgiar.org

 www.un-redd.org

 http://ec.europa.eu

Paket bagi media ini bertujuan untuk menginformasikan 
para jurnalis tentang gambaran umum dari sebuah isu 
penting dalam negosiasi perubahan iklim global. REDD+ 
– pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan pada negara berkembang – merupakan sebuah 
mekanisme yang diusulkan untuk memperlambat 
hilangnya hutan, namun bagaimana mekanisme tersebut 
dapat berfungsi pada prakteknya masih menjadi subyek 
dari perdebatan yang cukup sengit.

Termasuk dalam paket ini adalah:

	Sebuah pengarahan media singkat yang menjelaskan 
bagaimana mekanisme REDD+ dapat berfungsi dan 
memunculkan sejumlah kontroversi penting yang 
harus diselesaikan di Kopenhagen dan sesudahnya.

	Sebuah film singkat pendamping yang mengamati 
berbagai pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh 
REDD+ terhadap masyarakat hutan yang berisikan 
sejumlah wawancara dengan berbagai pemangku 
kepentingan termasuk para jurnalis lingkungan dalam 
peliputan topik.

	Sebuah rilis berita video tentang REDD, REDD 
Revolution, yang menyajikan wawancara dengan 
masyarakat hutan, aktivis kampanye, ahli ekonomi 
dan politisi. Video ini dapat digunakan secara cuma-
cuma dalam liputan berita dengan subyek yang sama.


