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Pedoman ini digunakan untuk memahami dampak 
proyek-proyek REDD+ angkatan pertama bagi 
mata pencarian. Proyek-proyek ini direncanakan 
dan didanai oleh sejumlah pihak yang bertujuan 
untuk melaksanakan serangkaian kegiatan untuk 
mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, 
untuk memajukan konservasi dan pengelolaan 
hutan secara berkelanjutan dan untuk menambah 
cadangan karbon hutan. Masyarakat internasional 
mengandalkan proyek-proyek ini untuk 
mendapatkan pemahaman dan pedoman mengenai 
rancangan REDD+. Tentu saja ada berbagai 
kendala mengenai cara melaksanakan REDD+ 
dan apa yang dapat dicapai di daerah. Karena itu, 
kita tidak semestinya mengharapkan pengalaman 
dari proyek-proyek tersebut menjawab semua 
pertanyaan mengenai REDD+. Namun, dengan 
menerapkan rancangan penelitian secara teliti 
dan memetakan rantai sebab-akibat, kita dapat 
mengumpulkan bukti yang berharga mengenai 
pengaruh kegiatan REDD+ bagi kesejahteraan 
sosial di kawasan hutan. Pedoman ini memberikan 
gambaran mengenai metode-metode tersebut.

Dalam naskah inti pedoman ini, kami 
menitikberatkan pada blok bangunan dasar dari 
rancangan penelitian secara saksama dan pemetaan 
sebab-akibat. Kami memberi contoh bahwa cara 
terbaik untuk belajar dari proyek ialah dengan 
menggunakan pendekatan gabungan sejumlah 
metode yang mencakup metode evaluasi dampak 
yang paling teliti untuk mengukur dampak dan 
menelaahnya dengan mempertimbangkan teori 
perubahan. Pedoman ini meliputi serangkaian 
lembar kerja teknis (Lampiran A) dan sebuah daftar 
pustaka beranotasi mengenai alat bantu, metode 
dan penelitian yang berkaitan dengan pemahaman 
mengenai dampak proyek-proyek REDD+ bagi 
kesejahteraan sosial (Lampiran B). 

Ringkasan eksekutif

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) 
sedang mengembangkan sejumlah proyek 
REDD+ berbasis bukti di lapangan melalui Kajian 
Perbandingan Global tentang REDD (GCS-REDD). 
Studi ini menguji REDD+ baik pada tingkat 
nasional maupun proyek, dalam hal hasilgunanya 
dalam mengurangi emisi karbon maupun dayaguna, 
kesetaraan dan manfaat lingkungannya (3E+). 
Dalam CD yang menyertai pedoman ini juga 
berisi instrumen penelitian GCS-REDD beserta 
pedoman-pedoman teknis yang digunakan untuk 
memeriksa dampak proyek-proyek REDD+ bagi 
kesejahteraan sosial. Walaupun fokus pedoman ini 
adalah mengenai proyek-proyek REDD+, sejumlah 
teori yang melandasi dan berbagai metode yang 
dijelaskan di dalamnya dapat digunakan untuk 
berbagai kegiatan konservasi dan pembangunan. 

Berbagai rancangan penelitian dapat digunakan 
untuk menetapkan apakah perubahan kesejahteraan 
sosial merupakan hasil dari kegiatan proyek. Pilihan 
rancangan akan bergantung pada penetapan waktu 
proyek, sumber daya manusia dan keuangan dan 
pengaruh tim evaluasi (lihat Tabel 1). Pedoman ini 
menjelaskan sejumlah rancangan tersebut, yang 
memanfaatkan kepustakaan terbaru yang tumbuh 
pesat mengenai evaluasi dampak secara teliti dari 
proyek-proyek konservasi dan pembangunan 
berkelanjutan. Kami menyediakan daftar istilah dan 
lembar kerja (Lembar Kerja 1) untuk menjelaskan 
peristilahan yang digunakan dalam bidang evaluasi 
dampak, agar lebih memudahkan orang yang 
bekerja dalam bidang REDD+. Gagasan pentingnya 
ialah ‘kontrafaktual’, yang serupa dengan ‘landasan 
kegiatan seperti biasa’ dalam REDD+. Dalam kedua 
bidang tersebut, gagasan pokoknya ialah: untuk 
menilai dampak sebab-akibat suatu proyek atau 
pengaruh luar, kita harus menetapkan apa yang 
telah terjadi tanpa adanya proyek.
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Kontrafaktual mungkin bukan paling tepat diwakili 
oleh perbandingan sederhana dengan keadaan 
sebelum proyek (karena faktor-faktor lain telah 
menyebabkan perubahan bahkan tanpa proyek) 
atau dengan daerah dan pengguna hutan di luar 
proyek (karena kenyataan bahwa mereka tidak 
dipilih untuk diikutkan dalam proyek tersebut 
menunjukkan bahwa mereka berbeda dalam hal 
beberapa faktor penting). Dalam kenyataannya, 
perbandingan tersebut telah memasukkan 
‘kontrafaktual bayangan’. Cara untuk menghindari 
pemalsuan ialah dengan membuat rancangan 
‘percobaan’ proyek, menahapkan atau menyebarkan 
kegiatan dengan cara yang tidak terkait dengan 
faktor-faktor lain ini; biasanya melalui beberapa 
cara pengacakan. Apabila memungkinkan dengan 
cara ini, maka inilah cara yang terbaik untuk 
menyisihkan penjelasan tandingannya mengenai 
dampak pengamatan dan menetapkan apakah 

dampak tersebut dapat dikaitkan dengan proyek. 
Cara lain ialah dengan menggunakan metode 
‘percobaan semu’ (disebut BACI, CA dan CI pada 
tabel) yang menggunakan rancangan sampel 
secara saksama.

‘Pemadanan’ merupakan alat bantu yang penting 
dalam metode percobaan semu. Proses ini 
melibatkan penetapan daerah pembanding atau 
pengguna hutan yang serupa dengan di daerah 
proyek, dalam hal faktor-faktor penting yang 
mempengaruhi pemilihan untuk dimasukkan ke 
dalam proyek maupun hasil dari kepentingannya. 
Faktor-faktor ini disebut ‘perancu’ karena 
apabila tidak dikenali, dapat merancukan atau 
mengaburkan dampak tersebut. Misalnya, 
bayangkan apabila pemrakarsa memilih untuk 
bekerja di desa-desa yang cukup rentan terhadap 
perubahan iklim (misalnya, kemarau atau banjir). 

Tabel 1. Pilihan rancangan penelitian untuk evaluasi dampak pascakegiatan berdasarkan 
bukti empiris

Awal 
sebelum 
proyek 
dimulai?

Kepentingan/ 
anggaran 
biaya untuk 
pengumpulan 
data mengenai 
daerah 
pembanding?

Dapat 
mempengaruhi 
perancangan 
proyek?

Rancangan 
penelitian

Membuat kontrafaktual 
dengan . . .

Menerapkan 
metode yang 
sepadan? 

Ya Ya Ya Pengacakan 
(Lembar Kerja 3)

Penetapan proyek dan 
daerah pembanding secara 
acak

Mungkin

Ya Ya Tidak Sebelum-
Setelah dan 
Pembanding-
Kegiatan (BACI) 
(Lembar Kerja 4)

Data pengamatan di 
daerah pembanding 
sebelum dan setelah 
kegiatan

Ya

Ya Tidak Tidak Sebelum-Setelah 
(BA) + Prakiraan 
kontrafaktual
(Lembar Kerja 5)

Model, seringkali 
didasarkan pada tren 
tahun-tahun sebelumnya

Mungkin

Tidak Ya Tidak Pembanding-
Kegiatan (CI) 
yang sepadan
(Lembar kerja 5 
dan 7)

Data pengamatan (dan 
seringkali mampu diingat) 
di daerah pembanding 
setelah kegiatan

Ya

Tidak Tidak Tidak Pengambilan 
pelajaran dari 
sebelumnya
(Lembar Kerja 6)

Perkiraan ‘perubahan yang 
disebabkan oleh proyek’ 
berdasarkan tanggapan 
dan/atau data yang 
mampu diingat

Tidak
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Bahkan setelah proyek, kerentanan yang lebih 
besar dapat menurunkan kesejahteraan sosial 
dibandingkan dengan sampel acak desa-desa 
tetangga. Karena itu, daripada menggunakan 
sampel acak, kita perlu membandingkannya dengan 
sampel yang sepadan, yang seimbang kerentanan 
awalnya terhadap perubahan iklim (sebelum 
proyek). Sampel ini akan menjadi pengamatan 
yang baik atas ‘daerah pembanding’ untuk 
membuat kontrafaktual.

Dalam pelaksanaannya, sulit untuk menetapkan 
dan mengukur semua faktor lain yang 
mempengaruhi daerah mana yang dipilih untuk 
diikutkan ke dalam proyek dan hasilnya di daerah 
tersebut. Karena alasan ini, metode percobaan 
semu yang disukai ialah BACI, yang mencakup 
pengumpulan data, baik sebelum maupun setelah 
proyek, di daerah pembanding dan kegiatan 
yang sepadan. Perubahan terhadap hasilnya 
kemudian dapat dibandingkan dengan seluruh 
daerah yang sepadan ini, yang berhasil membuang 
pengaruh keadaan awal yang berbeda (karena 
kita hanya mempertimbangkan perubahan sejak 
dimulainya proyek) dan perubahan dari luar 
yang semasa dengan proyek, misalnya kebijakan 
nasional baru atau kelainan cuaca (karena ini 
akan mempengaruhi daerah kegiatan maupun 
pembanding). GCS-REDD menggunakan metode 
BACI. Metode ini membutuhkan sumber daya 
yang cukup, sebagian karena data kuantitatif 
harus dikumpulkan sebelum proyek dan di daerah 
pembanding (bukan sekadar pengumpulan 
data standar setelah proyek di daerah kegiatan). 
Berbagai sumber daya juga perlu lebih dicurahkan 
untuk pengumpulan data kualitatif untuk 
mengenali perubahan apa pun dari luar yang hanya 
mempengaruhi daerah kegiatan atau pembanding, 
yaitu berbagai faktor-setiap waktu tidak 
diperhitungkan dalam rancangan sampel dan untuk 
memetakan rantai sebab-akibat (sebagaimana 
dibahas di bawah ini).

Walaupun pedoman ini menyajikan rancangan 
penelitian seolah-olah kawasan atau pengguna 
hutan dapat digolongkan secara sederhana menjadi 
‘kegiatan’ atau ‘pembanding’ dan ‘sebelum’ atau 
‘setelah’ proyek, pedoman ini juga menyadari bahwa 
kenyataan mungkin lebih rumit. Banyak proyek 
REDD+ yang dikembangkan berdasarkan prakarsa 

konservasi sebelumnya, sehingga perlu dijelaskan 
pengaruhnya pada keadaan ‘sebelum ‘proyek. Hal 
ini menyulitkan untuk menetapkan tanggal mulai 
proyek. Salah satu cara untuk mengatasinya ialah 
dengan menyadari bahwa banyak proyek REDD+ 
sebenarnya berupa seperangkat kegiatan dan untuk 
menitikberatkan pada evaluasi atas komponen 
tertentu yang dicobakan atau dikembangkan 
dengan seperangkat kegiatan tersebut dengan 
pembiayaan yang terikat pada pengurangan emisi 
karbon neto. Mungkin akan bermanfaat untuk 
mengevaluasi dampak relatif berbagai komponen 
dalam seperangkat kegiatan tersebut (misalnya, 
berbagai cara untuk memberi uang perangsang 
kepada pengguna hutan), daripada hanya 
menitikberatkan pada dampak menyeluruh dari 
proyek keseluruhan.

Berdasarkan batasan, ‘pembanding’ tidak boleh 
dipengaruhi oleh proyek, yaitu kenyataan bahwa 
kawasan hutan lain yang menjadi bagian dari 
proyek REDD+ tidak boleh memiliki keterkaitan 
dengan hasil di daerah pembanding. Namun, 
daerah pembanding semestinya serupa dengan 
daerah proyek. Oleh karena itu, mencari daerah 
pembanding perlu dimulai dari kawasan terdekat 
dengan daerah proyek yang tidak memiliki 
hubungan langsung dengan pengguna hutan 
di daerah proyek. Di antara kedua daerah 
ini, mungkin ada pengguna hutan yang tidak 
terpengaruh langsung oleh kegiatan proyek. Apabila 
sumber daya mencukupi untuk evaluasi, maka 
dapat dijadikan sampel sebagai kelompok ketiga, 
untuk menaksir tumpahan atau kebocoran dari 
proyek. Paling sedikit pengguna hutan di daerah 
proyek perlu ditanyai mengenai kegiatan--seperti 
pembelian lahan atau perpindahan musiman untuk 
bekerja--yang dapat mempengaruhi pengguna 
hutan di daerah-daerah lain. 

Dalam pedoman ini, kami memberi sebuah 
contoh mantap mengenai pengumpulan informasi 
tentang proses pelaksanaan proyek, dengan 
menggunakan gabungan metode kualitatif dan 
kuantitatif dan pemetaan rantai sebab-akibat 
(yang juga dikenal dengan teori perubahan). 
Mengukur arah dan besarnya dampak terhadap 
kesejahteraan sosial itu perlu, tetapi tidak cukup 
untuk pembelajaran proyek-proyek REDD+. Kita 
juga perlu mempelajari proses yang melandasi 



Pedoman untuk mempelajari berbagai dampak proyek REDD+ bagi mata pencarian | xiii

hasil yang teramati beserta biaya yang terkait. 
Mengembangkan teori perubahan (dan memahami 
teori perubahan dari pemrakarsa proyek) dapat 
membantu menghasilkan pemahaman penting ke 
dalam mekanisme sebab-akibat yang melandasi 
hasil pengamatan. Menghitung biaya administrasi 
(baik biaya pelaksanaan maupun transaksi) 
proyek REDD+ sangat penting untuk mengambil 
pelajaran dari dampaknya. Dengan demikian, 
menggabungkan ‘apa’ (yakni hasil pengamatan) 
dan ‘mengapa’ (yakni apa yang menyebabkan hasil 
pengamatan) sangat penting. 

Pemetaan rantai sebab-akibat merupakan proses 
berulang. Kami menyoroti dan memberi contoh 
lima langkah dalam proses ini. (1) menetapkan 
ciri kependudukan, sosial ekonomi, biofisik dan 
kelembagaan daerah REDD+; (2) menggolongkan 
kegiatan, termasuk apakah kegiatan dilaksanakan 
sebagaimana direncanakan; (3) menyusun hipotesis 
untuk diuji berdasarkan kepustakaan teoretis 

dan empiris dan pemahaman mengenai keadaan 
daerah; (4) menetapkan kebutuhan data kualitatif 
dan data kuantitatif untuk menguji hipotesis; 
dan (5) menguji hipotesis dan meninjau ulang 
asumsi mengenai mekanisme sebab-akibat antara 
pelaksanaan proyek REDD+ dengan perubahan 
kuantitatif kesejahteraan sosial. Pemetaan rantai 
sebab-akibat membutuhkan perhatian besar 
dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi 
di lapangan dengan kegiatan REDD+ dan juga 
bagaimana kegiatan proyek telah mempengaruhi 
berbagai indikator kesejahteraan pengguna hutan 
yang berkisar dari pelaku skala kecil hingga pemilik 
lahan luas. Kami juga memberi pedoman untuk 
memahami keanekaragaman dampak di kalangan 
pengguna hutan di daerah proyek REDD+. 
Pemahaman yang jelas tentang rantai sebab-akibat 
akan membantu menjelaskan mengapa sebagian 
pengguna hutan memperoleh kesejahteraan sosial 
dari proyek REDD+ sedangkan sebagian lain 
mengalami kerugian.

Kaum wanita di Desa Galinggang, Kalimantan Tengah, ikut serta dalam wawancara kelompok untuk Kajian Perbandingan 
Global tentang REDD+. © Yayan Indriatmoko/CIFOR
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Pemangku kepentingan REDD+ menghadapi 
beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan 
dalam merencanakan evaluasi dampak. Persoalan 
ini mencakup kepatuhan terhadap asas-asas 
etika penelitian: termasuk masyarakat setempat 
dalam perancangan dan pengumpulan data; 
memberi tahu masyarakat dan perorangan 
mengenai tujuan penelitian dan bakal manfaat 
dari penelitian tersebut; dan melaporkan temuan 
kepada para pemangku kepentingan setempat. 
Pertimbangan lainnya mencakup penganggaran 
dan pengembangan kemampuan sumber daya 
manusia untuk mengevaluasi dampak dan 
mekanisme sebab-akibat. Kami menekankan 
bahwa evaluasi dampak sosial perlu dimasukkan 
ke dalam rancangan dan rencana pelaksanaan 
proyek sebelum proyek dimulai. Ini memungkinkan 
pendekatan yang paling luwes dalam evaluasi dan 
menambah kemungkinan penyediaan sumber 
daya dalam evaluasi dampak. Biaya perkiraan 
dampak sosial dibenarkan dengan ketentuan bahwa 

dampak REDD+ bagi mata pencarian mungkin 
menjadi penentu utama kelayakan politik dan 
sosial dan kelangsungan perannya dalam mitigasi 
perubahan iklim. 

Proyek-proyek REDD+ berlangsung dalam 
berbagai ukuran, dengan cara pengaturan yang 
sangat beragam dan menggunakan serangkaian 
kegiatan. Tidak ada satu metode pun yang tepat 
untuk mengevaluasi 150-an proyek REDD+ yang 
telah diajukan atau direncanakan. Disamping 
mengundang tantangan dalam metodologi, 
keragaman juga memberi kesempatan untuk 
belajar. Apabila kita mencurahkan waktu dan 
sumber daya untuk mengevaluasi sampel proyek 
REDD+ dengan menggunakan metode terkini, 
rancangan penelitian yang paling ketat dan 
gabungan metode untuk memahami rantai sebab-
akibat dan kemudian berbagi temuan antarproyek 
dan kawasan, maka pembelajaran dapat membantu 
penyusunan kebijakan REDD+ di masa mendatang.



Pedoman ini dirancang untuk para pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam proyek REDD+, 
yang ingin mempelajari tentang kegiatan dan 
keadaan yang membawa pada hasil yang diinginkan 
guna memastikan bahwa proyek tersebut ikut 
membantu penyempurnaan rancangan sistem 
REDD+ dunia. Secara khusus, pedoman ini 
disusun untuk pihak-pihak yang ingin memahami 
akibat REDD+ bagi mata pencarian di kawasan 
hutan tropis dengan memeriksa pengaruh sebab-
akibat proyek REDD+ terhadap kesejahteraan 
sosial. Informasi yang ada dalam pedoman ini 
mestinya untuk kepentingan lembaga multilateral 
dan bilateral dan lembaga penyandang dana lain 
yang mendanai proyek-proyek REDD+ sebagai 
percontohan dan rintisan. Agar proyek-proyek ini 
memenuhi tujuannya, evaluasi dampak secara 
ketat perlu direncanakan dan dimasukkan ke 
dalam rancangan proyek dan didanai sepenuhnya. 
Pembaca kami juga mencakup pemerintah nasional 
dan pemerintah daerah yang mendanai dan 
merintis program REDD+, pemrakarsa proyek, 
organisasi masyarakat dan masyarakat madani yang 
terus mengamati dampak proyek dan masyarakat 
peneliti dunia. 

Pusat Penelitian Hutan Internasional (CIFOR), 
sebagai bagian dari masyarakat dunia, 
menggunakan metode-metode secara ketat 
sebagaimana dijelaskan dalam pedoman ini 
untuk mengambil pelajaran dari contoh proyek 
REDD+ di seluruh Afrika, Asia dan Amerika Latin. 
Kajian Perbandingan Global tentang REDD+ 
(GCS-REDD) CIFOR melibatkan penelitian di 20 
daerah proyek REDD+, mengamati sejauh mana 
proyek-proyek REDD+ memenuhi kriteria 3E+ 
yaitu hasilguna, dayaguna, kesetaraan dan manfaat 
lingkungan. Proyek penelitian ini mencakup segi 
sosial ekonomi dan biofisik pelaksanaan REDD+.

Pengantar

Dengan pedoman ini, kami mendorong organisasi-
organisasi lain untuk mendukung, melaksanakan 
dan bekerjasama dalam penelitian serupa guna 
membangun REDD+ di dunia yang berlandasan 
bukti. Kami berharap agar versi mendatang dari 
pedoman ini akan melaporkan mengenai praktik 
terbaik evaluasi sebagaimana dikembangkan 
dan diuji dalam GCS-REDD CIFOR dan upaya 
lainnya yang terus-menerus mengukur dampak 
sebab-akibat proyek. Kami dengan senang hati 
mengharapkan masukan atas pedoman ini dari para 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya 
tersebut, baik selaku pelaksana, penyedia dana 
atau peneliti.

Kami menitikberatkan pada rancangan penelitian 
untuk evaluasi dampak setelah dilakukannya 
kegiatan secara ketat dan empiris. Pelajaran 
yang diambil dari evaluasi semacam ini akan 
merupakan milik masyarakat dunia. Pengetahuan 
ini diperoleh agar proyek-proyek REDD+ sekarang 
dan di masa depan dapat disempurnakan dan 
pengalaman proyek dapat menjelaskan mengenai 
cara mengangkat REDD+ ke tingkat daerah dan 
nasional. Walaupun GCS-REDD CIFOR akan 
mengukur hasil sosial ekonomi maupun biofisik 
dari pelaksanaan REDD+, dalam pedoman ini kami 
hanya menekankan pada hasil kesejahteraan sosial, 
karena dua alasan. Pertama, kami yakin bahwa 
topik ini merupakan bidang yang terbatas buktinya 
untuk dijadikan perbincangan umum, khususnya 
jika dibandingkan dengan upaya penelitian 
karbon yang jauh lebih besar. Kedua, metode kami 
untuk mengukur hasil biofisik di daerah proyek 
GCS-REDD masih dalam tahap pemantapan 
sehingga terlalu dini untuk diberi perhatian secara 
mendalam dalam pedoman ini.
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Kami berharap agar pedoman-pedoman lain 
membahas persoalan penting dalam evaluasi 
dampak bagi keanekaragaman hayati dan jasa 
lingkungan setempat, yang mungkin sebagai bagian 
terpadu dari sistem pemantauan, pelaporan dan 
verifikasi karbon. Ada sinergi yang jelas antara 
mengevaluasi hasil karbon dan mata pencarian 
(karena keduanya berada di antara keputusan dan 
perilaku mengenai penggunaan hutan), tetapi 
dampak bagi mata pencarian biasanya tidak 
dipertimbangkan dalam kerangka kerja yang 
sama atau dengan tingkat keketatan yang sama 
sebagaimana untuk penggunaan lahan dan karbon.

Meskipun kami tidak memperselisihkan nilai 
penting mendasar dalam memahami hasil karbon 
dari proyek-proyek yang dirancang dan didanai 
untuk menghambat perubahan iklim, kami 
yakin bahwa kelayakan politis dan sosial REDD+ 
bersandar pada semakin baiknya pemahaman dan 
penetapan keputusan untuk memilih salah satu 
dan/atau sinergi antara pengurangan emisi dan 
perbaikan kesejahteraan sosial. Hal ini dikuatkan 
dengan ketenaran Standar Rancangan Proyek 
Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati 
(CCB) dan adanya kepentingan dalam Standar 
Sosial dan Lingkungan REDD+ yang disaranai 
oleh Perserikatan untuk Iklim, Masyarakat dan 
Keanekaragaman Hayati (CCBA) dan CARE. 

Kami yakin bahwa proyek dan program REDD+ 
juga perlu diketahui andilnya bagi pembelajaran 
mengenai dampak sosial, misalnya untuk 
menyusun rancangan evaluasi percobaan atau 
percobaan semu dan mendanai pengumpulan 
data yang memenuhi standar tertinggi bukti-
bukti sebab-akibat. Selain untuk mengevaluasi 
hasil kesejahteraan sosial, kami memberi 
pedoman mengenai pemetaan rantai sebab-

akibat dari kegiatan REDD+ sampai pada hasil. 
Dengan mengukur dampak dan memeriksa 
alasan terjadinya dampak tersebut, pelaksana 
evaluasi dapat memperluas pemahaman kita yang 
cukup terbatas mengenai faktor apa saja yang 
memungkinkan hasil prakarsa konservasi dan 
pembangunan yang menguntungkan masyarakat, 
termasuk REDD+. Hasil-hasil ini akan menjelaskan 
dan melengkapi kegiatan yang sejalan mengenai 
metode untuk mengabsahkan dan membuktikan 
bahwa proyek-proyek tersebut memenuhi standar 
pasar sukarela dan pasar wajib di masa depan.

Secara ringkas, pedoman ini paling cocok bagi para 
pemangku kepentingan REDD+ yang: 
•	 memiliki komitmen untuk menggunakan 

rancangan dan metode penelitian yang paling 
ketat untuk memahami hasil proyek-proyek 
REDD+ bagi kesejahteraan sosial; 

•	 bersedia mengevaluasi dampak sebab-akibat 
setelah pelaksanaan kegiatan proyek REDD+ 
dibandingkan dengan apa yang terjadi tanpa ada 
proyek tersebut (yang mungkin berbeda dari 
apa yang diprakirakan sebagai dasar pemberian 
kredit untuk proyek tersebut);

•	 tertarik untuk membandingkan dan menguji 
keabsahan yang mengarah dari berbagai 
pendekatan untuk menilai dampak sosial 
(misalnya, metode yang biasanya digunakan 
untuk verifikasi berdasarkan standar pasar 
karbon sukarela seperti CCBA);

•	 mendalami pentingnya kenyataan adanya 
keharusan untuk memilih salah satu atau sinergi 
antara perbaikan kesejahteraan sosial setempat 
dan pengurangan emisi karbon dunia; dan

•	 bersedia untuk mencadangkan sumber daya 
untuk ikut membantu pembelajaran mengenai 
pelaksanaan proyek REDD+ di dunia.



1.1 Mengapa Kita Perlu Belajar dari 
Proyek-proyek ReDD+? 
Sejak Konferensi Para Pihak di Bali (COP 13) 
bulan Desember 2007, lebih kurang 150 proyek 
telah direncanakan untuk mengurangi emisi 
dari deforestasi dan degradasi hutan dan untuk 
memajukan konservasi, pengelolaan hutan 
secara lestari dan peningkatan cadangan karbon 
hutan di negara-negara berkembang; semua 
ini umumnya dikenal sebagai ‘proyek-proyek 
REDD+’ (Lihat Kotak 1).1 Dana dan dukungan 
tambahan untuk REDD+, termasuk untuk 
proyek-proyek ini, merupakan salah satu dari 
sedikit hasil nyata COP 15 di Copenhagen pada 
tahun 2009 (Pembaruan Dana Iklim/Climate 
Funds Update) 2010; Coria dkk. 2010). Salah 
satu alasannya ialah reputasi REDD+ sebagai 
cara yang tergolong cepat, mudah dan berbiaya 
rendah untuk memperlambat perubahan iklim, 
sebagaimana tercermin dalam ungkapan yang 
acap diulang-ulang bahwa ‘kita mengetahui cara 
agar TIDAK menebang pohon’. REDD+ juga 
menarik untuk didukung karena potensinya untuk 
melipatgandakan pendanaan konservasi hutan 
tropis yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi 
dan untuk menghasilkan aliran pendapatan baru 
bagi penduduk perdesaan yang miskin di kawasan 
hutan tropis. 

1 Kami telah mengidentifikasi proposal atau rencana sekitar 
300 proyek karbon hutan. Kira-kira setengahnya khusus 
menekankan pada penghutanan/penghutanan kembali. 
Sebagian besar dari 150 proyek, selebihnya yang dapat menjadi 
proyek REDD+ masih pada tahap perencanaan sangat awal. 
Namun, ada lusinan yang berlanjut ke tahap pelaksanaan, 
khususnya di Brasil, Peru dan Indonesia (Sills dkk. 2009; 
Wertz-Kanounnikoff dan Kongphan-apirak 2009).

Pada saat yang bersamaan, REDD+ (baik di 
tingkat proyek maupun nasional) tetap sangat 
kontroversial, dengan kekhawatiran bahwa REDD+ 
akan memberi celah untuk menghindar yang hanya 
menghasilkan sedikit pengurangan emisi global 
neto, yang akan memperparah ketimpangan yang 
ada dan mengurangi hak-hak yang sudah lemah 
bagi penduduk miskin yang hidupnya bergantung 
pada hutan dan bahwa REDD+ akan mencabut 
pendanaan untuk keanekaragaman hayati 
(Sunderlin dkk. 2009; Springate-Baginski dan 
Wollenberg 2010). 

Proyek-proyek REDD+ dapat memberi bukti 
sebagai bahan untuk perbincangan ini.2 Selain 
itu juga memberi kesempatan khas kepada kita 
untuk mempelajari bagaimana kegiatan alternatif 
tidak hanya berpengaruh pada hutan, tetapi 
juga pada manusia yang hidup di dalamnya, 
mengelola dan bergantung padanya. Proyek-
proyek REDD+ dalam banyak hal serupa dengan 

2 Proyek hanya merupakan sebuah sumber bukti dan 
cara untuk mempelajari REDD+. Sebagaimana dibahas 
dalam Angelsen dkk. (2008) dan Angelsen dkk. (2009), ada 
keterbatasan mengenai apa yang dapat kita pelajari dari 
proyek-proyek tersebut; misalnya, proyek-proyek tersebut tidak 
memberikan bukti mengenai dampak terhadap perubahan 
kebijakan nasional. Selain itu, masalah pengukuran dan 
kebocoran yang melekat pada pendekatan tingkat proyek 
(Richards dan Andersson 2001) dapat menimbulkan masalah 
dalam menetapkan secara tepat hutan dan tumpahan-
kesejahteraan dalam evaluasi dampak proyek dan kemudian 
untuk pembelajaran yang dapat diekstrapolasikan untuk 
program-program nasional yang lebih luas. Sebagaimana 
dijelaskan pada Kotak 4, Studi Banding REDD+ Dunia oleh 
CIFOR meliputi komponen-komponen yang menitikberatkan 
pada proses dan strategi kebijakan nasional maupun tingkat 
rujukan nasional untuk pemodelan dan pemantauan, selain 
menelaah pengalaman proyek-proyek REDD+.

Kepentingan Pembelajaran 
mengenai ReDD+1
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Kotak 1. Sebaran Proyek REDD+ di Dunia

Sejak COP 13 UNFCC, ada minat atau semangat baru mengenai proyek-proyek yang berupaya untuk 
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Proyek-proyek berkembang dari 
pengalaman awal dengan proyek-proyek ‘deforestasi yang dihindari’ (Caplow dkk. sedang dalam 
penerbitan). Proyek-proyek ini mencakup prakarsa bilateral yang dirancang untuk meningkatkan 
kemampuan dan memperbarui kebijakan nasional di negara pelaksana. Selain itu juga mencakup upaya 
untuk menghasilkan kredit karbon yang nyata, bersifat permanen dan dapat dibuktikan kebenarannya 
untuk dijual di pasar sukarela. Sebagian mengembangkan proyek penyimpanan karbon berupa 
penghutanan/penghutanan kembali (AR) yang semula dikembangkan melalui Mekanisme Pembangunan 
Bersih (CDM) dan pasar perdagangan karbon sukarela. Namun dalam pelaksanaannya, tidak ada perbedaan 
jelas antara proyek-proyek REDD+ (yang mencakup pengelolaan dan rehabilitasi) dan proyek AR. Bentuk 
kegiatan khusus sangat beragam dari pembayaran langsung kepada pemilik dan pengguna hutan 
perorangan (lebih umum di Amerika Latin) hingga pembalakan skala besar yang direncanakan sebelumnya 
atau konversi menjadi perkebunan (lebih umum di Indonesia) hingga pengelolaan hutan kemasyarakatan 
(umum dalam proyek-proyek di Afrika). Banyak proyek REDD+ melanjutkan upaya konservasi sebelumnya di 
tempat-tempat tertentu. Namun, ada pula proyek-proyek yang bertujuan untuk memperbaiki perencanaan 
tata ruang dan pelaksanaannya di kawasan luas, yang biasanya bekerjasama dengan pemerintah 
daerah. Semua corak yang berbeda mengenai proyek-proyek REDD+ ini dapat memberi pelajaran yang 
berharga untuk memanfaatkan hutan guna memperlambat perubahan iklim. Dalam pedoman ini, kami 
menggunakan istilah ‘proyek-proyek REDD+’ untuk mengacu pada prakarsa apa pun yang bertujuan 
untuk secara langsung mengurangi emisi karbon neto dengan cara terukur dari kawasan hutan atau 
kawasan di daerah yang telah ditetapkan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sills dkk. (2009) dan Cerbu dkk. 
(2009), proyek-proyek seperti ini tersebar luas, tetapi tidak merata di kawasan berhutan di negara-negara 
berkembang (lihat Gambar 1). Pada khususnya, Brasil dan Indonesia memiliki banyak proyek besar, sesuai 
dengan cadangan karbon hutannya yang besar. Di sisi lain, di Afrika, Republik Demokrasi Kongo memiliki 
sedikit proyek dibandingkan dengan cadangan karbon hutannya dan Tanzania memiliki sejumlah proyek 
yang terus bertambah pesat, yang banyak di antaranya didanai oleh pemerintah Norwegia (Norwegia 2010). 

Gambar 1. Sebaran proyek-proyek karbon hutan di dunia
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Lanjutan Kotak 1

Di seluruh daerah, pemrakarsa mengupayakan sertifikasi bagi proyek mereka berdasarkan standar karbon 
seperti Standar Karbon Sukarela dan Standar Rancangan Proyek Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman 
Hayati (CCB), yang mensyaratkan agar proyek memperlihatkan manfaat lingkungan bagi keanekaragaman 
hayati dan masyarakat setempat. Ketenaran dan premi pasar untuk sertifikasi CCB (Ecosecurities 2010) 
menegaskan pentingnya memahami hasil proyek-proyek REDD+ berupa kesejahteraan masyarakat.

Kotak 2. Mengapa Kita Dapat Belajar dari Proyek-proyek REDD+

Proyek-proyek REDD+ dapat menunjukkan kesempatan pembelajaran yang khas antara lain karena: 
•	 sebarannya di dunia dan penjadwalan waktu proyek yang cukup terkoordinasi 
•	 pencadangan sumber keuangan yang cukup besar untuk pembangunan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi
•	 mandat yang tegas untuk pembelajaran yang ditetapkan oleh para perunding internasional
•	 menekankan pada ‘kebersyaratan’ dan ‘pengaruh jangka panjang’, yang selaras dan mendukung 

kerangka kerja evaluasi dampak
•	 pelaksanaan proyek dititikberatkan pada daerah yang letaknya telah ditentukan, yang memungkinkan 

pembandingan dengan daerah-daerah lain (lebih sulit dengan kebijakan nasional)
•	 kemungkinan untuk mengajukan berbagai pertanyaan terbuka mengenai potensi untuk memilih salah 

satu dan sinergi antara dampak karbon dan mata pencarian akan terwujud pada tingkat proyek
•	 kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan pesat akhir-akhir ini dalam metode untuk evaluasi dampak 

sebab-akibat, sebagian besar dikembangkan dan diterapkan dalam bidang kebijakan lain, tetapi dapat 
dialihkan untuk proyek dan program konservasi seperti REDD+

prakarsa konservasi hutan di masa lampau (Blom 
dkk. 2010), tetapi juga memberi kesempatan dan 
tantangan baru, yang sebagian terkecilnya tidak 
berpedoman pada kinerjanya (Kotak 2). Para 
pemrakarsa proyek berharap dan merencanakan 
pemantauan serta evaluasi perubahan secara ketat 
terhadap penggunaan lahan dan emisi karbon 
yang akan berakibat nyata terhadap pendanaan 
mereka. Namun, proyek-proyek ini juga akan 
berakibat nyata bagi masyarakat setempat dan 
ada kebutuhan yang jelas maupun kesempatan 
untuk melakukan evaluasi yang ketat atas dampak 
sebab-akibat bagi mata pencarian masyarakat. Kini 
ada kesempatan kecil tetapi sangat penting untuk 
meletakkan dasar bagi jenis evaluasi ini, melalui 
rancangan percobaan, pendokumentasian terinci 
pemilihan lokasi dan pilihan-pilihan lain dalam 
pelaksanaan dan pengumpulan data dasar dari 
sampel peserta dan bukan peserta yang dipilih 
secara saksama. Rancangan penelitian saksama 

yang diterapkan pada banyak proyek yang mencari-
cari berbagai strategi dalam berbagai keadaan 
akan memungkinkan kita menilai mana yang 
berjalan dan mana yang tidak, untuk memberikan 
masukan mengenai pengembangan proyek-proyek 
REDD+ baru dan membantu perencanaan untuk 
mengangkat atau mengepaskan proyek-proyek 
REDD+ ke dalam sistem daerah dan nasional. 

Proyek-proyek REDD+ sangat mirip dengan 
banyak jenis proyek konservasi dan pembangunan 
lain yang berupaya mempengaruhi atau membatasi 
perilaku pengguna sumber daya hutan skala kecil 
atau besar yang bertujuan untuk memperbaiki 
keadaan lingkungan. Dalam hal REDD+, tujuannya 
yang jelas ialah untuk mengurangi deforestasi 
dan degradasi hutan, atau untuk memajukan 
pemulihan, rehabilitasi dan konservasi hutan, 
sedemikian rupa sehingga mengurangi emisi 
karbon neto. Rencana untuk menyelesaikan hal 
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Kotak 3. Standar dan Sistem Sertifikasi Proyek REDD+

Pasar perdagangan karbon sukarela pada waktu ini merupakan satu-satunya gerai untuk kredit karbon 
yang dihasilkan oleh proyek-proyek REDD+. Sebenarnya, ‘pasar’ ini mencakup beragam bursa, perantara 
dan pembeli yang melakukan pembelian langsung. Hamilton dkk. (2010) mencatat 2846 ktCO2e dalam 
kredit REDD+ yang diperdagangkan pada tahun 2009, yang melonjak dari 730 ktCO2e pada tahun 2008, 
walaupun masih merupakan sebagian kecil dari pasar. Para pembeli sering terdorong oleh tanggung jawab 
sosial perusahaan dan/atau keinginan untuk menempatkan diri mereka di pasar wajib yang akan ada pada 
masa mendatang. Dalam hal apa pun, mereka mencari jaminan sehingga kredit yang mereka beli benar-
benar mengurangi emisi karbon neto dan melakukan demikian tanpa berdampak merugikan terhadap 
keanekaragaman hayati dan mata pencarian setempat. Lebih dari selusin standar dan sistem sertifikasi 
telah dikembangkan untuk memberikan jaminan ini. Hanya sebagian di antaranya menyertifikasi proyek-
proyek REDD+ (CORE 2010) dan memberi pertanyaan tetap mengenai pengaruh dari luar, kebocoran dan 
keberlanjutan REDD+, maupun mengamati dampaknya terhadap masyarakat setempat dan lingkungan. 

Standar terkemuka ialah Standar Karbon Sukarela (VCS), yang digunakan oleh lebih dari sepertiga dari 
keseluruhan kredit yang diperdagangkan di pasar sukarela pada tahun 2009 (Hamilton dkk. 2010, VCS 2010). 
VCS menitikberatkan pada benar tidaknya pengurangan emisi, termasuk analisis risiko independen dan 
andil yang dibutuhkan untuk penyangga gabungan. VCS telah bermitra dengan 3 kantor pandaftaran untuk 
melacak Unit Karbon Sukarela (VCU) yang diperiksa. Banyak proyek REDD+ bermaksud untuk mendapatkan 
sertifikasi kredit mereka pada VCS (Ecosecurities 2010), tetapi terlebih dahulu perlu mengembangkan dan 
mendapatkan ‘persetujuan ganda’ atas metodologi untuk menetapkan data dasar, membereskan kebocoran 
dan pemantauan, pelaporan dan verifikasi kegiatan lahan dan emisi. Persetujuan atas metodologi ternyata 
memang menjadi penghambat. Sejak Agustus 2010, telah disetujui hanya satu metodologi—untuk 
deforestasi terencana yang dihindari—walaupun beberapa metode lain sedang ditinjau ulang untuk 
deforestasi dan degradasi yang tidak terencana di garis depan dan berupa bidang-bidang yang tersebar. 
Demikian juga, Kantor Pendaftaran Karbon Amerika (ACR) telah mengusulkan metodologi REDD+, yang 
terbuka untuk menerima tinjauan dan tanggapan umum sejak Agustus 2010 (ACR 2010).

Standar terkemuka lain untuk proyek REDD+ dikembangkan oleh Perserikatan Iklim, Masyarakat dan 
Keanekaragaman Hayati (CCBA 2010). CCBA menyimpan dokumen pendaftaran proyek yang telah 
disertifikasi berdasarkan standarnya, tetapi tidak mengeluarkan kredit emisi yang telah diverifikasi. CCBA 
juga tidak menyetujui metodologi tertentu, tetapi telah memberikan andil untuk buku pegangan baru yang 
memberikan pedoman mengenai metode berbiaya rendah untuk menilai manfaat sosial proyek karbon 
hutan (Richards dan Panfil 2010). Standar-standar CCB semula dirancang untuk membantu membedakan 
proyek bermutu tinggi yang menghormati hak dan memberi manfaat kepada masyarakat setempat maupun 
melestarikan keanekaragaman hayati. Namun, sertifikasi CCB telah menjadi begitu penting bagi akses dan 
tingkat kepercayaan pasar, misalnya banyak pemrakarsa proyek REDD+—terlepas dari apakah mereka 
berencana untuk menjual kreditnya atau tidak—bertujuan untuk memenuhi standar-standar CCB (Madeira 
dkk. 2010). Survei pasar terbaru menemukan bahwa banyak pembeli ingin membayar dengan harga lebih 
untuk proyek-proyek bersertifikat VCS dan CCB (Ecosecurities 2010). 

CCBA juga bekerja dengan CARE untuk mengembangkan dan merintis Standar-standar Sosial & Lingkungan 
REDD+ untuk program-program REDD+ pemerintah guna menunjukkan berbagai manfaat jasa lingkungan 
dan sosial.

Ada beberapa standar lain yang dirancang untuk ‘ditambahkan’ pada standar-standar penghitungan karbon, 
misalnya Karbon Sosial, walaupun cakupannya jauh lebih sempit. Terakhir, ada pula standar-standar yang 
berupaya mencakup manfaat penghitungan karbon maupun manfaat sosial, seperti Plan Vivo.
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ini,—atau ‘peta rantai sebab-akibat’proyek—sangat 
sering mengharuskan adanya perubahan dalam 
mata pencarian penduduk setempat, misalnya 
karena berkurangnya pekerjaan di penggergajian 
atau penggunaan praktik pertanian baru tanpa 
membakar semak untuk membuka lahan pertanian 
baru. (Lihat Lampiran B.4 untuk daftar pustaka 
terpilih mengenai berbagai pemicu deforestasi 
dan degradasi.) Pada banyak proyek REDD+, 
perubahan-perubahan ini dimaksudkan memberi 
pengaruh yang secara keseluruhan menguntungkan 
bagi ‘pembangunan’ atau mata pencarian setempat. 
Selain itu, banyak pemrakarsa proyek ingin 
mengukur dan menerima penghargaan atas 
andil mereka bagi peningkatan kesejahteraan 
pengguna hutan setempat, misalnya melalui 
sertifikasi berdasarkan standar yang ditetapkan 
oleh organisasi seperti Perserikatan untuk Iklim, 
Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (Climate, 
Community and Biodiversity Alliance/CCBA) atau 
Rencana Vivo (Plan Vivo) (Kotak 3). Tantangan 
bagi masyarakat REDD+ sama dengan tantangan 
bagi masyarakat konservasi dan pembangunan 
yang lebih luas: bagaimana Anda menetapkan 
perubahan yang mana dalam hal lingkungan 
(karbon) dan kesejahteraan merupakan hasil 
langsung dari kegiatan Anda? Dengan kata 
lain, kapankah proyek Anda dapat menerima 
penghargaan (atau dikecam)? 
     
Kerangka kerja umum untuk menilai REDD+ 
disebut dengan 3E+: atau hasilguna, dayaguna 
dan kesetaraan yang ditambah dengan manfaat 
sosial dan jasa lingkungan (Angelsen 2009). 
Mungkin upaya terbesar terletak pada penyusunan 
metodologi untuk mengukur ‘E’ pertama 
(hasilguna), atau dampaknya bagi emisi karbon 
neto. Lihat Lampiran B.5 untuk daftar acuan dan 
sumber mengenai pemantauan karbon, pelaporan 
dan verifikasi (MRV). Ada pula upaya-upaya untuk 
mengembangkan MRV karbon guna mendapatkan 
informasi yang diperlukan dalam menilai dampak 
bagi jasa lingkungan lain dan keanekaragaman 
hayati (misalnya, Teobaldelli dkk. 2010). 

Pedoman ini menggali metode untuk mengukur 
dampak proyek-proyek REDD+ bagi 2 E yang 
lain, khususnya dampak (biaya dan manfaat) bagi 
penduduk setempat yang dapat dikaitkan dengan 
proyek. Kami menekankan pada metode evaluasi 

dampak dan rancangan penelitian yang ketat guna 
memberikan bukti empiris dan kontrafaktual, yaitu 
gambaran setelah pelaksanaan kegiatan mengenai 
apa yang terjadi pada kesejahteraan sosial tanpa 
adanya kegiatan REDD+. 

Pusat Penelitian Hutan Internasional (CIFOR) 
telah melaksanakan Studi Banding REDD+ Dunia 
(GCS-REDD) yang menjawab tantangan dalam 
hal evaluasi yang ketat terhadap proyek-proyek 
REDD+ (lihat Kotak 4). Pedoman ini menjelaskan 
rancangan penelitian dan memberi alat bantu 
penelitian yang digunakan pada ‘Komponen 2’ 
GCS-REDD untuk mengukur dampak proyek 
bagi kesejahteraan sosial. Tujuan utama pedoman 
ini ialah mendorong dan memberi kemudahan 
bagi penerapan pendekatan GCS-REDD untuk 
membantu menyediakan dasar bukti-bukti empiris 
mengenai REDD+ di dunia. Namun, pedoman ini 
juga menyajikan beraneka rancangan penelitian 
lain yang menuntut tingkat pengumpulan data dan 
analisis statistik yang berbeda. Kami membahas 
berbagai alasan dan kebutuhan data pada setiap 
rancangan penelitian, serta persoalan anggaran 
biaya, kemampuan SDM dan etika. 

Evaluasi3 dampak secara ketat mengukur arah dan 
besarnya dampak sebab-akibat proyek REDD+. 
Artinya, evaluasi dampak tidak hanya menjelaskan 
kepada kita mengenai ‘apa’ yang terjadi sebagai 
hasil dari proyek, tetapi juga ‘mengapa’ kita 
mengamati hasil tersebut. Metode kualitatif, 
termasuk pengamatan dan wawancara mendalam di 
lapangan, penting untuk memilih ukuran hasil dan 
menafsirkan perkiraan dampaknya. Menghitung 
biaya administrasi (baik biaya pelaksanaan maupun 
transaksi) proyek-proyek REDD+ penting untuk 
mengambil pelajaran dari dampak-dampaknya. 
Dalam pedoman ini, kami menyajikan pendekatan 
‘metode gabungan’ untuk menyusun dan menguji 

3 Dalam pedoman ini, kami menggunakan istilah “evaluasi” 
secara umum, tetapi istilah ‘evaluasi dampak’ merupakan 
seperangkat khusus rancangan dan metode penelitian untuk 
menilai dan memahami hasil kebijakan, program dan proyek. 
Evaluasi dampak —juga disebut evaluasi program— berkenaan 
dengan pengukuran dampak dan memeriksa sejauh mana 
dampak-dampak yang diukur terkait dengan program dan 
bukan dengan sebab-sebab lain (Khandker dkk. 2010). Lihat 
Lembar kerja 1 untuk tinjauan terinci mengenai istilah yang 
digunakan dalam evaluasi dampak dan REDD+.
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Kotak 4.  Kajian Perbandingan Global tentang REDD+ oleh CIFOR

Informasi terbaru mengenai studi banding ini tersedia di www.forestsclimatechange.org.

Mewujudkan REDD+ memerlukan pengetahuan dan keahlian baru.
•	 Mengingat mendesaknya perubahan iklim dan kebutuhan akan kelancaran informasi, CIFOR akan menganalisis 

kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik REDD+ dan kemudian memperbanyak informasi tersebut untuk 
khalayak dunia.

•	 CIFOR bermaksud menciptakan alat bantu yang berhasilguna dan berdayaguna untuk mengurangi emisi hutan 
dan menghasilkan manfaat- lainnya seperti pengurangan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati.

•	 Tujuannya ialah untuk mempengaruhi rancangan proyek-proyek REDD+ pada tiga tingkat berikut:
•	 Lokal: daerah proyek dan lapangan, dengan sistem pemantauan berbasis masyarakat.
•	 Nasional: penyusunan kebijakan, termasuk skenario untuk tingkat acuan nasional.
•	 Global: bentuk REDD+ setelah perjanjian perlindungan iklim 2012.

CIFOR bekerjasama dengan jejaring mitra luas, termasuk: pemrakarsa proyek, pembuat kebijakan dan para 
perunding; yang semuanya memperoleh manfaat dari bimbingan dan masukan atas kegiatan-kegiatan mereka 
sendiri, maupun dari proyek-proyek lain yang dilaksanakan di seluruh dunia. 
•	 Selama empat tahun prakarsa ini dilaksanakan, CIFOR akan memberi informasi untuk perancangan proyek-

proyek REDD+ dalam kurun waktu sebelum 2012 dan pelaksanaannya dalam kurun waktu setelah 2012.
•	 Pekerjaan ini terbagi dalam empat komponen yang saling berkaitan dan akan dilaksanakan di sembilan 

negara di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Konferensi dan lokakarya tahunan akan diselenggarakan untuk 
berbagi gagasan dan pembelajaran. Berbagai bentuk publikasi akan diterbitkan untuk mendukung 
pelaksanaan REDD+.

Komponen 1: Proses dan kebijakan REDD+ nasional
•	 Penilaian proses angkatan pertama dengan menggunakan strategi yang dirancang secara ketat seperti analisis 

wacana pada media, sistem jejaring kebijakan dan pemberian nilai atas isi strategi, guna menjamin hasil yang 
bermutu tinggi.

•	 Analisis mengenai bagaimana proses nasional yang merumuskan kebijakan-kebijakan REDD+ mencerminkan 
beragam kepentingan pada semua tingkat. 

•	 Memastikan bahwa hasil yang diperoleh mengikuti asas 3E+.

Komponen 2: Lokasi proyek-proyek REDD+ 
•	 Pengumpulan data sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan kajian di 20 daerah proyek REDD+, termasuk 

desa-desa yang secara langsung terkena dampak dan desa-desa pembanding.
•	 Pembentukan pangkalan data REDD dunia dalam-jaringan dari kumpulan data yang luas. 
•	 Produksi buku pegangan bagi pelaksana mengenai cara pembelajaran dari REDD setelah setahun kajian untuk 

memperbaiki kinerja dalam mencapai hasil 3E+.

Komponen 3: Tingkat pemantauan dan acuan
•	 Perbaikan metode untuk menetapkan tingkat acuan emisi guna membantu negara-negara dalam menetapkan 

kemungkinan rentang emisi di masa depan.
•	 Peningkatan ketersediaan faktor-faktor emisi untuk menerapkan metode IPCC guna menjelaskan mengenai gas 

rumah kaca nasional.
•	 Penyusunan metode pengukuran berbasis masyarakat yang tepat.

Komponen 4: Berbagi pengetahuan
•	 Penyusunan strategi berbagi pengetahuan.
•	 Pengembangan masyarakat pembelajaran dalam-jaringan melalui pembuatan situs web interaktif.
•	 Berbagi informasi pada acara dan konferensi besar.
•	 Pemakaian media secara kreatif untuk melibatkan para wartawan dari beragam sumber.
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‘peta rantai sebab-akibat’ untuk dampak proyek-
proyek REDD+ bagi kesejahteraan sosial.
 

1.2 Mengapa Mengevaluasi Dampak 
Hasil Berupa Kesejahteraan Sosial? 

Rencana Aksi Bali menuntut proyek-proyek 
REDD+ mengukur perubahan emisi karbon neto 
yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan proyek. Isi 
dokumen ini mengharuskan masyarakat ilmiah dan 
para pengembang proyek untuk bergulat dengan 
konsep skenario kontrafaktual bagi proyek (yang 
biasanya disebut ‘tingkat acuan’ atau ‘data dasar’ 
di kalangan REDD+, sebagaimana dijelaskan pada 
Lembar Kerja 1). Penetapan apa yang terjadi pada 
emisi karbon tanpa proyek merupakan kunci untuk 
menetapkan apakah suatu proyek menyebabkan 
pengurangan tambahan dalam hal emisi karbon. 
Mekanisme berbasis imbalan yang mendasari 
REDD+ berarti bahwa jenis pendekatan ini 
diperlukan untuk memahami dampak karbon. 

Pedoman ini didasarkan pada anggapan bahwa kita 
perlu menempatkan dampak emisi karbon sesuai 
dengan keadaan perkiraan dampak yang sama 
ketatnya dengan bidang-bidang lain, termasuk 
dampak bagi kesejahteraan masyarakat yang 
hidup dan bekerja di daerah proyek. Mengevaluasi 
dampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat 
mutlak untuk memahami akibat sosial yang 
lebih luas dan kelayakan politis REDD+ dalam 
jangka panjang. Dan yang lebih mendesak, para 
pemrakarsa proyek, lembaga penyandang dana dan 
organisasi sertifikasi seperti CCBA dan Standar 
Karbon Sukarela (VCS) perlu mengetahui hasil 
proyek-proyek mereka dan mana yang dipilih 
antara konservasi dan mata pencarian terkait 
dengan hasil tersebut. Kami membuktikan bahwa 
keberhasilan atau kegagalan REDD+, sebesar apa 
pun, bergantung pada kemungkinan perancangan 
kegiatan yang menyebabkan kerugian sekecil-
kecilnya bagi penduduk setempat dan dalam 
skenario terbaiknya memberikan hasil gabungan 
yang diinginkan, yaitu berkurangnya emisi karbon 
neto dan peningkatan mata pencarian di perdesaan. 

Dalam pedoman, kami memberi batasan 
‘kesejahteraan sosial’ secara luas agar mencakup 
banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan 

manusia. Metode GCS-REDD menitikberatkan 
pada pendapatan rumah tangga (baik dalam 
natura maupun tunai), komposisinya (misalnya, 
sejauh mana diperoleh dari pertanian, kehutanan 
atau sumber-sumber lain) dan bagaimana dan 
mengapa berubah. Untuk memahami alasan ada 
atau tidaknya dampak, GCS-REDD memberi 
perhatian secara saksama pada aspirasi dan 
pemberdayaan (misalnya, sejauh mana penduduk 
setempat dilibatkan dalam proses pemberian izin, 
penyusunan konsep dan pelaksanaan REDD+), 
pengetahuan (sejauh pengetahuan berperan 
penting dalam aspirasi dan pemberdayaan), gender 
(menyadari bahwa dalam kebanyakan budaya, 
pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan 
berusaha, hak milik, aspirasi dan pengetahuan 
sangat dipengaruhi oleh gender) dan hak 
kepemilikan lahan (karena hak milik atas lahan dan 
sumber daya berperan penting dalam mengarahkan 
hasil kegiatan REDD+).

Rancangan penelitian yang ideal untuk mengukur 
dampak proyek bagi kesejahteraan sosial dan 
mengesampingkan pilihan --atau penjelasan 
tandingan—mencakup pengumpulan data sebelum 
dan setelah kegiatan, dari dalam dan luar proyek. 
Rancangan seperti ini memakan biaya-biaya 
tambahan di luar persyaratan standar pasar karbon 
sukarela saat ini. Untuk GCS-REDD, biaya-biaya 
ini akan dibayar kembali dalam jumlah sangat 
banyak berdasarkan hal-hal yang kita pelajari 
mengenai REDD+ pada umumnya dan proyek-
proyek REDD+ pada khususnya. Evaluasi dampak 
secara ketat akan memberi bukti nyata untuk 
membantu menyelesaikan perdebatan mengenai 
dampak REDD+ bagi mata pencarian. Ketika 
diterapkan pada banyak kegiatan di berbagai 
keadaan dan bersama dengan metode gabungan 
untuk memahami alasan keberadaan dampak 
tertentu, evaluasi dampak akan membantu 
menyempurnakan proyek-proyek pada waktu 
sekarang dan mengidentifikasi praktik-praktik 
terbaik bagi proyek-proyek mendatang. Terakhir, 
evaluasi dampak dapat membantu mengabsahkan 
dan menyempurnakan metode-metode sebelumnya 
dalam memprakirakan hasil di daerah proyek, 
dengan kegiatan dan tanpa kegiatan dan juga 
memberi masukan yang lebih teliti bagi model-
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model dampak REDD+ dalam jangka waktu yang 
sangat panjang. 

1.3 Proyek-proyek Mana Sajakah yang 
Perlu Dievaluasi?
Evaluasi dampak secara ketat, khususnya dengan 
menggunakan rancangan penelitian yang 
diinginkan, sangat mahal dalam hal upaya yang 
dibutuhkan untuk merancang penelitian, anggaran 
biaya yang diperlukan untuk pengumpulan data 
dan keahlian statistik yang diperlukan untuk 
menganalisis data. Memang jelas bahwa tidak 
semua proyek REDD+ dapat atau perlu dievaluasi 
dengan menggunakan metode-metode ini untuk 
menilai dampak sebab-akibatnya bagi kesejahteraan 
sosial. Karena itu timbul pertanyaan mengenai 
siapa yang perlu melakukan evaluasi seperti 
disebutkan di atas dan proyek-proyek mana sajakah 
yang perlu dievaluasi. 

Sebagian pemrakarsa mungkin saja tertarik 
untuk menggunakan metode-metode ini demi 
memantau dan mengelola portofolio proyek atau 
program daerah mereka (misalnya, prakarsa 
pemerintah daerah yang dirancang untuk 
memenuhi kriteria yang tertera pada Standar Sosial 
dan Lingkungan REDD+). Bukti nyata mengenai 
dampak sebab-akibat akan membantu pemrakarsa 
menghindari kecaman atau merasa diharapkan 
untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya 
bukan merupakan tugas proyek-proyek mereka. 
Karena itu evaluasi akan memungkinkan mereka 
memusatkan perhatian pada hasil (baik atau buruk) 
yang sebenarnya dalam kendali mereka, yaitu yang 
merupakan hasil dari kegiatan REDD+. Evaluasi 
dampak secara ketat, dengan menggunakan 
metode-metode yang menjamin keabsahan 
internal yang tinggi, menjadi dasar kuat untuk 
melaporkan dan menyempurnakan proyek dan 
program REDD+. 

Potensi hasil yang diperoleh dengan belajar 
dari masing-masing proyek untuk membantu 
merencanakan sistem REDD+ mendatang bahkan 
lebih besar. Potensi yang paling jelas adalah bahwa 
evaluasi secara ketat terhadap proyek-proyek awal 
akan membantu menetapkan kegiatan terbaik 
untuk menaikkan tingkat dan menghindari 
penggunaan sumber daya lebih banyak dalam 

kegiatan yang tidak berjalan (atau yang 
memberikan dampak merugikan bagi kesejahteraan 
sosial). Dengan memberikan dasar bukti yang 
terpercaya, evaluasi secara ketat pada proyek 
rintisan awal dan percontohan dapat membantu 
mengatur sasaran-sasaran yang diharapkan dan 
mengarah kepada berbagai penyesuaian, mungkin 
dengan menjaga agar REDD+ tidak terjatuh ke 
dalam hal yang “muluk” yang umum terjadi dalam 
proyek-proyek pembangunan dan konservasi 
sehingga tidak dapat memenuhi harapan yang 
tidak realistis (bandingkan Skutsch dan McCall 
2010). Dengan demikian, evaluasi dampak secara 
ketat atas proyek-proyek REDD+ semestinya 
berada di dalam cakupan amanat berbagai 
organisasi bilateral, multilateral dan internasional 
yang tujuannya mencakup pengembangan 
strategi yang berhasilguna untuk memperlambat 
perubahan iklim. 

Guna memenuhi sasaran yang lebih luas, evaluasi 
proyek REDD+ juga perlu memperoleh keabsahan 
dari pihak luar, menghasilkan pelajaran yang 
dalam kenyataannya dapat diterapkan secara 
umum. Hal ini menyarankan agar evaluasi 
diprioritaskan untuk proyek-proyek yang menguji 
kegiatan yang kemungkinan akan ditingkatkan 
ke daerah-daerah yang mewakili lahan lebih luas 
dan dengan kelompok-kelompok yang mewakili 
penduduk lebih banyak. Selanjutnya, evaluasi 
proyek yang pemrakarsanya bersedia berbagi 
informasi mengenai biaya pelaksanaan pasti akan 
paling berguna untuk menetapkan satu pilihan 
dan pelengkap atas hasil-hasil 3E+. Terakhir, para 
pemrakarsa yang bersedia memasukkan rancangan 
percobaan, penahapan pelaksanaan atau pengujian 
berbagai pilihan dalam subsampel yang dipilih 
dengan cara yang tidak berkaitan dengan ciri-ciri 
lain mereka, memungkinkan memberi keabsahan 
internal maupun eksternal yang tinggi. Hal ini akan 
tercapai apabila pilihan kegiatan atau pelaksanaan 
yang diujikan merupakan bagian dari kepentingan 
umum dan apabila ‘percobaan’ dapat diulang di 
seluruh proyek.

Lembaga penyandang dana dan program 
pendanaan yang mendukung sejumlah besar 
proyek REDD+ mungkin saja dapat menambah 
meningkatkan sumbangan mereka dalam 
pembelajaran dengan menetapkan pertanyaan-
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pertanyaan kunci mengenai jenis-jenis kegiatan 
dan keadaan yang memungkinkan hasil-hasil yang 
menguntungkan bagi kesejahteraan dan kemudian 
menyediakan pendanaan yang mencukupi 
(dan amanat) untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan guna evaluasi secara ketat dan konsisten 
atas kegiatan ini yang berbeda-beda keadaannya 
(bandingkan dengan Baker dkk. 2010). GCS-REDD 
CIFOR (Kotak 4) merupakan contoh jenis program 
evaluasi ini, yang menerapkan metode yang 
konsisten dan ketat pada seluruh proyek untuk 
mendapatkan hasil dengan keabsahan internal dan 
eksternal tinggi. Pemrakarsa proyek di seluruh 
Afrika, Asia dan Amerika Latin telah sepakat 
untuk bekerjasama dengan GCS-REDD guna 
memberikan andil bagi pengumpulan pengetahuan 
mengenai REDD+ dunia.

1.4 Belajar dari Masa Lalu
Kepustakaan mengenai evaluasi pengelolaan 
sumber daya alam dan pembaruan kebijakan 
konservasi memberi pelajaran penting untuk 
menilai proyek-proyek REDD+. Pelajaran pertama 
ialah bahwa metode evaluasi dampak secara 
ketat, yang mengukur perubahan yang terjadi 
tanpa adanya kegiatan, jarang diterapkan untuk 
investasi konservasi (Ferraro dan Pattanayak 2006, 
Schreckenberg dkk. 2010). Misalnya, kebanyakan 
evaluasi yang diterbitkan tentang imbal jasa 
lingkungan (PES) merupakan studi kasus kualitatif 
mengenai rekaman kegiatan organisasi pemerintah 
dan nonpemerintah, tinjauan pustaka yang tidak 
konvensional, wawancara dengan narasumber 
utama dan penilaian lapangan secara cepat 
(Pattanayak dkk. 2010). Evaluasi seperti ini juga 
berlaku untuk proyek-proyek deforestasi yang 
dihindari pada tahap awal (Caplow dkk. sedang 
dalam penerbitan).

Jumlah upaya untuk menerapkan metode 
evaluasi dampak secara ketat dalam kegiatan 
konservasi semakin meningkat. Misalnya, Fasilitas 
Lingkungan Global (GEF) telah mendanai proyek 
yang menggunakan rancangan percobaan untuk 
mengevaluasi dampak PES di Uganda (GEF 2010) 
dan Masyarakat Konservasi Satwa Liar (WCS) telah 
mengumpulkan sejumlah data mengenai keadaan 
awal masyarakat dengan jarak yang berbeda-beda 
dari kawasan lindung baru di Gabon (Wilkie dkk. 

2006). Namun demikian, kebanyakan evaluasi 
dampak secara ketat atas kegiatan konservasi 
didasarkan pada pengumpulan data setelah 
kegiatan. Kuncinya ialah bahwa data dikumpukan 
baik pada satuan ‘perlakuan’ dan ‘pembanding’, 
misalnya rumah tangga atau daerah aliran sungai 
(DAS) di dalam dan di luar batas proyek REDD+. 
Apabila contoh cukup besar dan ada data cukup 
beragam, maka data dapat mendukung berbagai 
jenis analisis statistik.

Secara tradisional, metode yang paling umum ialah 
membuat regresi hasil terhadap suatu indikator, 
baik untuk satuan yang ‘diberi perlakuan’ oleh 
proyek maupun faktor-faktor apa pun yang 
memungkinkan menyimpang (misalnya, untuk 
memperkirakan model regresi pendapatan rumah 
tangga sebagai fungsi dari ciri rumah tangga 
dan indikator apakah rumah tangga tersebut 
berada di dalam atau di luar proyek REDD+). 
Namun, pendekatan baku ini dikecam karena 
kemungkinan sangat mengandalkan pada asumsi 
sebaran dan ekstrapolasi di seluruh satuan yang 
diberi perlakuan dan tanpa perlakuan yang sangat 
berbeda. Metode “pemadanan”, yang dikembangkan 
untuk mengatasi persoalan ini, semakin digunakan 
untuk mengevaluasi hasil kebijakan yang terkait 
dengan sumber daya alam dan konservasi. Baru-
baru ini, para peneliti telah menerapkan gabungan 
antara pemadanan dan regresi untuk mendapatkan 
perkiraan dampak ‘yang dua kali lipat lebih mantap’. 

Berbagai kegiatan dan hasilnya telah diperiksa 
berdasarkan kepustakaan evaluasi dampak 
mutakhir. Kegiatan ini mencakup dampak sebab-
akibat pada dampak kuota perorangan yang dapat 
dipindahtangankan terhadap ambruknya perikanan 
tangkap di seluruh dunia (Costello dkk. 2008); 
penangguhan pembangunan di AS (Bento dkk. 
2007); kawasan lindung dan tutupan hutan di 
Kosta Rika (Andam dkk. 2008), Sumatera (Gaveau 
dkk. 2009a) dan di dunia (Nelson dan Chomitz 
2009); PES terhadap tutupan hutan di Kosta Rika 
(Arriagada 2008, Pfaff dkk. 2008); pengelolaan 
hutan yang terdesentralisasi di India (Somanathan 
dkk. 2009); dan dampak pelimpahan pengelolaan 
hutan bagi pendapatan keluarga dari hutan di 
Malawi (Jumbe dan Angelsen 2006) dan Uganda 
(Jagger 2008); dampak proyek konservasi dan 
pembangunan terpadu bagi mata pencarian rumah 
tangga (Weber dkk. sedang dalam penerbitan); 
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dan dampak kawasan lindung bagi pengurangan 
kemiskinan (Bandyopadhyay dan Tembo 2009, 
Andam dkk. 2010, Sims 2010). 

Terlepas dari metode statistik dan topiknya, semua 
evaluasi dampak dapat memperoleh manfaat 
dari data mengenai keadaan sebelum kegiatan 
dilaksanakan, baik yang diingat oleh rumah tangga, 
direka-ulang dari data pengindraan jauh atau data 
sekunder atau (sebaiknya) dicatat melalui survei-
survei sebelum proyek. Kajian-kajian sebelumnya 
sering menghadapi kesulitan yang menafikan 
penjelasan lain atas dampak yang teramati karena 
kurangnya data kondisi sebelum kegiatan. Dengan 
data ‘sebelum proyek’, perubahan atas hasil dapat 
dibandingkan dengan sampel-sampel yang sepadan 
dari satuan dengan perlakuan dan pembanding dan 
satuan dengan perlakuan dan pembanding tersebut 
dapat sepadan berdasarkan ciri-ciri sebelum 
dipengaruhi oleh kegiatan—sehingga menegaskan 
faktor-faktor yang diamati di lapangan untuk 

mempengaruhi pemilihan lokasi dan pengerahan 
peserta untuk terlibat dalam proyek. 

1.5 Bagaimana Kita Melaksanakannya 
Isi pedoman ini disusun sebagai berikut. Dalam 
bagian berikut ini, kami membahas peran penting 
pemikiran kontrafaktual dalam mengevaluasi 
proyek-proyek REDD+. Kami menyajikan 
beberapa rancangan penelitian untuk evaluasi 
dampak kegiatan proyek bagi kesejahteraan sosial. 
Kami memeriksa keadaan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertimbangan pemilihan rancangan 
penelitian dan beberapa segi teknis yang berkaitan 
dengan pelaksanaan rancangan tersebut. Di Bagian 
3, kami membuat contoh pengembangan model 
sebab-akibat dan teori perubahan mengenai 
mengapa kegiatan REDD+ diharapkan akan 
mempengaruhi kesejahteraan pengguna hutan 
dan pemangku kepentingan penting lainnya. Kami 

Dua orang penghuni hutan pulang ke rumah setelah mengumpulkan kayu bakar, Kabupaten Ketapang, 
Kalimantan Barat, Indonesia. © Andini Desita Ekaputri/CIFOR
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menitikberatkan penggunaan metode gabungan 
untuk mengembangkan model sebab-akibat, 
memahami proses pelaksanaan proyek REDD+ dan 
menafsirkan temuan dari evaluasi dampak secara 
ketat. Di Bagian 4, kami memberi arahan mengenai 
pertimbangan praktis untuk merancang evaluasi 
proyek REDD+ secara ketat, termasuk anggaran 
biaya, kemampuan mengevaluasi dan pertimbangan 
etika. Guna mendukung semua ini, telah disiapkan 
serangkaian lembar kerja (Lampiran A), yang 
menjelaskan peristilahan, membahas pemilihan dan 
pengukuran variabel, menyediakan rincian teknis 
mengenai metode penelitian dan menjelaskan 
pilihan-pilihan untuk analisis sebaran. Pedoman 

ini menitikberatkan sebagian besar pada rancangan 
penelitian untuk evaluasi dampak karena hal-hal 
penting lain dalam evaluasi (seperti penetapan dan 
pengukuran indikator) telah cukup diuraikan pada 
bagian lain, yang kami letakkan pada Lampiran 
B. Di seluruh pedoman ini, kami memanfaatkan 
metode dan contoh dari GCS-REDD CIFOR 
(Kotak 4) sebagai contoh pelaksanaan salah satu 
rancangan penelitian paling mantap yang disajikan 
dalam pedoman ini: Sebelum-Setelah/Pembanding-
Kegiatan (BACI) Lampiran C mencakup petunjuk 
teknis dan kuesioner lengkap yang digunakan 
untuk pengumpulan data mengenai daerah proyek 
REDD+ di seluruh Afrika, Asia dan Amerika Latin.



Pemikiran Kontrafaktual 
untuk Pembelajaran dari 
Proyek-proyek REDD+

2

Perdebatan tentang REDD+ antara lain 
disebabkan oleh perbedaan tempat, 
asumsi, skala dan metode yang digunakan 

untuk memeriksa pengaruhnya bagi karbon, 
keanekaragaman hayati dan mata pencarian. 
Khususnya, sudut pandang yang berbeda sering 
didasarkan pada asumsi yang sangat berbeda 
tentang pilihan bagi REDD+: akan seperti apa 
dunia, atau kawasan tertentu, jika tanpa REDD+? 
Kurangnya konsistensi–dan terkadang kurangnya 
pertimbangan yang tegas–tentang skenario 
berdasarkan kontrafaktual menjadi penyebab 
perdebatan dan menjadi dasar yang lemah untuk 
menilai secara sistematis ukuran dan keadaan 
sewaktu harus memilih salah satu atau kegiatan 
yang saling melengkapi. Walaupun mungkin 
mustahil mengharapkan untuk menyelaraskan 
metode di antara bidang-bidang ini, kami 
berpendapat bahwa seharusnya ada asas umum 
untuk mengevaluasi proyek-proyek rintisan 
REDD+ angkatan pertama. Salah satu asas ini ialah 
bahwa evaluasi apa pun perlu mengembangkan 
dan memerinci kontrafaktualnya. Dalam bagian 
ini, kami mempertimbangkan pendekatan berbeda 
mengenai pemikiran berdasarkan kontrafaktual 
dalam MRV karbon dan evaluasi dampak. Lembar 
Kerja 1 membandingkan metodologi berbeda yang 
digunakan dalam dua bidang ini.

Pentingnya pemantauan dan evaluasi (M&E) secara 
umum disadari di kalangan pemrakarsa proyek 
konservasi, pembangunan dan tentu saja REDD+. 
Kegiatan ini meliputi penetapan hasil atau tujuan 
yang diinginkan (misalnya, peningkatan kekayaan 

rumah tangga dan pelestarian keanekaragaman 
hayati) (Lembar Kerja 2) dan model konseptual 
yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara 
proyek dan hasil yang diinginkan (Lembar Kerja 8). 
Dalam REDD+, metodologi perhitungan karbon 
(atau MRV) telah menjadi pokok perbincangan 
sengit—dan sepantasnya begitu, karena 
apabila perhitungan tersebut salah, maka akan 
mengganggu tujuan mendasar untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca dunia. Sebagaimana 
umumnya dalam M&E, banyak dari upaya tersebut 
menitikberatkan pada penetapan dan pengukuran 
hasil, termasuk emisi per hektar pada berbagai jenis 
penggunaan lahan dan perubahan di daerah-daerah 
dengan penggunaan lahan tersebut (misalnya, 
Pengamatan Dinamika Tutupan Hutan dan Lahan 
Dunia (GOFC/GOLD 2009).

Selain itu banyak sekali kepustakaan dan proposal 
yang bersaing (Parker dkk. 2009) dan model 
(misalnya, Hertel dkk. 2009) tentang penetapan 
skenario kontrafaktual penggunaan lahan yang 
bertujuan untuk pemberian kredit (yakni data 
dasar) dalam sistem REDD+ internasional. 
Terdapat juga kepustakaan yang diterbitkan 
dalam jumlah agak sedikit (misalnya, Brown 
dkk. 2007)—tetapi jumlah metodologi dan 
pedoman praktis lain melonjak cepat—tentang 
memperkirakan kontrafaktual penggunaan lahan 
pada proyek-proyek yang berupaya menghasilkan 
kredit karbon (Lihat Lampiran B.5). Metodologi-
metodologi ini memusatkan perhatian pada 
cara penetapan kontrafaktual sebelum kegiatan 
(data dasar) yang tepercaya dan pernyataan 
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sebelum kegiatan yang tepercaya bahwa proyek 
tersebut akan mendapatkan hasil yang berbeda 
(pengaruh dari luar, sebagaimana ditunjukkan 
dengan hasil keuangan tidak bersaing), hambatan 
kelembagaan dan kurangnya penerapan pada waktu 
sebelumnya). Evaluasi hasil setelah kegiatan di 
daerah proyek merupakan bagian pemantauan dan 
verifikasi. Akan tetapi, sebagian besar metodologi 
—termasuk metodologi penghutanan/penghutanan 
kembali berdasarkan Mekanisme Pembangunan 
Bersih (CDM) dan usulan metodologi REDD+ 
berdasarkan VCS dan Kantor Pendaftaran Karbon 
Amerika (ACR)—tidak memerlukan pemantauan 
dan verifikasi terus-menerus di daerah pembanding 
dan acuan di luar proyek. 

Metodologi-metodologi tersebut umumnya 
benar-benar mengharuskan agar data dasar (atau 
kontrafaktual) ditinjau-ulang dan diperbarui secara 
berkala. Dalam peninjauan-ulang ini, informasi 
berdasarkan emisi nyata dari daerah acuan cocok 
untuk mengembangkan kontrafaktual baru 
sebelum kegiatan. Berdasarkan CCBA, terdapat 
juga persyaratan untuk menilai dampak bagi mata 
pencarian dan keanekaragaman hayati sebelum 
kegiatan proyek yang dibandingkan dengan 
kontrafaktual dan kemudian memeriksa kebenaran 
perkiraan ini secara berkala. Jenis evaluasi setelah 
kegiatan secara kuantitatif dan empiris yang kami 
anjurkan dalam pedoman ini paling mirip dengan 
verifikasi proyek yang meliputi penilaian-ulang 
(atau peninjauan-ulang) data dasar. 

Satu perbedaan pokok di antara metode-metode 
yang dibahas dalam pedoman ini dan MRV 
karbon ialah bahwa pemrakarsa proyek biasanya 
menitikberatkan pada penyusunan skenario data 
dasar sebelum kegiatan, yang menetapkan kredit 
yang dapat diharapkan apabila prakiraan hasil 
terwujud di daerah proyek. Namun metode-metode 
yang dibahas dalam pedoman ini dititikberatkan 
untuk memeriksa mengenai apa yang benar-benar 
terjadi pada kontrafaktual yang menggunakan 
informasi setelah kegiatan. Perbedaan lain antara 
penghitungan karbon dan evaluasi dampak bagi 
mata pencarian ialah cukup sulitnya pengukuran 
hasil. Dari segi karbon, biasanya memungkinkan 
mereka-ulang rangkaian riwayat data tutupan 
lahan dengan menggunakan pengindraan jauh. 
Cara ini biasanya menjadi dasar bagi proyeksi 

data dasar karbon sebelum kegiatan dan penilaian 
emisi karbon setelah kegiatan di daerah proyek. 
Sebaliknya, data sekunder mengenai keadaan 
sosial ekonomi biasanya jauh lebih terbatas, yang 
berarti bahwa pemrakarsa proyek atau peneliti 
harus mengumpulkan data primer sendiri, sejak 
sebelum proyek dimulai. Sebagaimana dibahas 
pada Lembar Kerja 6, meminta responden 
untuk mengingat kembali keadaan sebelumnya 
merupakan kemungkinan lain, walaupun ada 
banyak keterbatasan dalam cara ini.

Penghitungan karbon proyek dan penelitian 
berbasis rancangan tentang dampak sosial yang 
diusulkan di sini memiliki beberapa kemiripan 
penting. Misalnya, keduanya (1) memerlukan 
perkiraan yang tepercaya tentang kontrafaktual 
(yang disebut ‘data dasar’ atau ‘tingkat acuan’ dalam 
kepustakaan karbon); (2) berkenaan dengan ukuran 
cermat atas hasil yang sesuai (pengaruh perubahan 
penggunaan lahan dan emisi bagi pendapatan, 
konsumsi atau kekayaan); (3) berupaya menetapkan 
ciri hasil proyek (yang disebut ‘pengujian pengaruh 
dari luar’ menurut standar pasar karbon sukarela 
dan ‘pengaruh perlakuan’ menurut evaluasi 
dampak); dan (4) berkenaan dengan tumpahan atau 
kebocoran (misalnya, menetapkan dan memantau 
batas kebocoran menurut standar pasar karbon 
sukarela dan memeriksa kebenaran ‘SUTVA’ atau 
asumsi nilai perlakuan pada satuan yang tetap 
menurut evaluasi dampak). 

Dalam praktiknya, apabila hasil menunjukkan 
lebih banyak karbon dari proyek yang disimpan 
(pengaruh dari luar), maka kemungkinan ini telah 
mengubah perilaku dan kesejahteraan masyarakat. 
Hasil ini kemudian sangat mungkin telah 
menciptakan kebocoran karena masyarakat selalu 
bereaksi, dalam upaya untuk memperbesar manfaat 
dalam menghadapi kendala. Apabila pengaruh 
dari luar di daerah proyek diperoleh dengan harga 
kesejahteraan (misalnya, melalui penurunan 
produksi), maka kemungkinan ada kebocoran bagi 
daerah-daerah lain yang menghasilkan capaian 
kesejahteraan (misalnya, melalui peningkatan 
produksi). Hal ini sejalan dengan kekhawatiran 
umum bahwa kebocoran akan menghasilkan lebih 
banyak emisi karbon (yakni bahwa kebocoran 
menjadi unsur pengurang dalam penghitungan 
karbon). Jadi, cerita nyata dampak sosial ekonomi 
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REDD+ mungkin lebih berkenaan dengan 
penyebarannya dibandingkan dengan jumlah 
dampak bersihnya bagi kesejahteraan. Hal ini 
dibahas pada Lembar Kerja 9 tentang dampak 
sebaran dan selanjutnya di bagian ini ketika kita 
menetapkan kawasan dan pengguna hutan mana 
yang ‘diberi perlakuan’ dan mana yang merupakan 
‘pembanding’. Walaupun dampak proyek dapat 
melebar ke wilayah yang lebih luas, tetap penting 
untuk mempertimbangkan dampak sosial ekonomi 
‘setempat’, karena sejumlah alasan, termasuk hak 
atau tuntutan masyarakat setempat atas sumber 
daya hutan, pentingnya pelaku setempat dalam 
menetapkan secara langsung nasib hutan (dan 
karenanya, keberlangsungan kredit karbon) dan 
kenyataannya bahwa di banyak tempat, pelaku 
setempat ini tergolong tidak mampu (miskin) 
sehingga patut mendapat perhatian khusus. 

2.1 Pemilihan Rancangan Penelitian: 
Asumsi Dasar
Dalam pedoman ini, kami menjelaskan berbagai 
metode evaluasi dampak proyek REDD+ yang 
merupakan kegiatan daerah—yakni proyek yang 
dilaksanakan di wilayah geografis yang ditetapkan 
dan/atau dengan sebagian kecil ‘pengguna hutan’ 
yang ditetapkan, termasuk rumah tangga dan 
mungkin usaha yang memiliki, mengelola dan 
menggunakan sumber daya hutan. Metode-
metode yang sama ini juga dapat digunakan untuk 
memperkirakan dampak keikutsertaan dalam 
program nasional (misalnya, PES di Kosta Rika 
dan Meksiko), selama terdapat keragaman dalam 
cakupan (misalnya, tidak semua pengguna hutan 
yang memenuhi syarat ikut serta).

Dengan jenis proyek dan program ini, keseluruhan 
dampaknya merupakan fungsi proporsi populasi 
yang dicakup (misalnya, wilayah mana yang 
dipilih atau pengguna hutan mana yang ikut 
serta) maupun pengaruh sebab-akibat kegiatan 
terhadap populasi tersebut. Metode-metode yang 
diuraikan dalam pedoman ini terutama berkenaan 
dengan memperkirakan pengaruh sebab-akibat 
bagi populasi yang tercakup. Dalam evaluasi 
dampak, ini biasanya disebut dengan pengaruh 
‘perlakuan’. Sebagaimana dibahas selanjutnya 
dalam bagian ini, ‘perlakuan’ dapat diberi batasan 
macam-macam, dari pemilik hutan yang secara 

sukarela melakukan kontrak untuk PES hingga 
masyarakat yang bergantung pada hutan di 
sekitar wilayah yang terpengaruh oleh perubahan 
dalam pengelolaannya.

Metode-metode evaluasi dampak yang diuraikan 
dalam pedoman ini didasarkan pada analisis 
statistik berdasarkan bukti empiris, yakni 
pengamatan (baik dari survei, pengindraan 
jauh atau data sekunder) hasil di dunia nyata. 
Metode-metode ini berlaku dengan syarat 
perlakuan berikut.
1. Harus ada kawasan dan/atau pengguna hutan 

yang ‘diberi perlakuan’ dan ‘tidak diberi 
perlakuan’. Semestinya, adalah wajar untuk 
membayangkan bahwa kawasan atau pengguna 
hutan yang diberi perlakuan mungkin saja 
tidak diberi perlakuan. Misalnya, metode-
metode ini tidak berlaku bagi kebijakan 
nasional yang mempengaruhi setiap orang 
di suatu negara atau yang mempengaruhi 
setiap orang dalam kategori tertentu, seperti 
hukum yang berlaku bagi semua kelompok 
masyarakat adat.

2. Pasti ada banyak peserta sehingga wajar untuk 
memperkirakan rata-rata pengaruh perlakuan 
(rata-rata pengaruh bagi populasi yang 
diberi perlakuan atau populasi keseluruhan). 
Misalnya, metode-metode ini tidak sesuai 
untuk memperkirakan dampak bagi sebuah 
perusahaan pembalakan besar di sebuah negara 
ketika hanya ada beberapa perusahaan seperti 
itu yang beroperasi. 

Ketika kemungkinan banyak pengguna hutan 
terkena pengaruh sebuah proyek, tetapi tidak 
semuanya benar-benar ‘diberi perlakuan’, maka 
metode yang diuraikan dalam pedoman ini 
dapat digunakan untuk mengevaluasi jenis-jenis 
dampak berikut.
1. Evaluasi dampak yang terwujud setelah 

kegiatan, yakni evaluasi tentang apa yang 
terjadi akibat suatu proyek. Dalam hal 
standar pasar karbon sukarela sekarang, ini 
sangat mirip dengan proses verifikasi, yaitu 
data dasar proyek juga dinilai ulang dan 
dimutakhirkan. Ini berbeda dengan prakiraan 
sebelum kegiatan yang dibutuhkan untuk 
pengesahan proyek berdasarkan standar pasar 
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karbon sukarela. Sebagian besar metode yang 
diuraikan dalam pedoman ini juga berbeda 
dengan verifikasi mengenai apa yang terjadi di 
daerah proyek dibandingkan dengan prakiraan 
data dasar, yang sering dibutuhkan untuk 
verifikasi awal proyek. Menimbang proyek 
dengan prakiraan data dasar mengurangi 
ketidakpastian tentang kredit perdagangan 
karbon yang dapat diharapkan karena ini 
berarti bahwa kredit tersebut hanya tergantung 
pada apa yang dilakukan proyek dibandingkan 
dengan prakiraan data dasar dan bukan pada 
semua faktor di luar kendali proyek yang 
memungkinkan menciptakan kontrafaktual. 
Metode-metode yang diuraikan dalam 
pedoman ini memberi sedikit kepastian dari 
sudut pandang investor karena mengukur 
dampak proyek dibandingkan dengan 
kontrafaktual yang menggambarkan apa yang 
benar-benar terjadi tanpa proyek tersebut. 
Dengan demikian, metode-metode untuk 
menilai dampak proyek ini mungkin lebih tepat 
sebagai pembelajaran untuk masa mendatang 
dan bukan menilai kinerja proyek pada 
masa lalu. 

2. Evaluasi dampak yang diharapkan dalam 
kurun waktu yang tepat untuk penetapan 
kebijakan. Dalam hal evaluasi dampak untuk 
dijadikan bahan perbincangan kebijakan 
REDD+, hasil evaluasi harus tersedia dalam 
kurun waktu yang tepat dengan perbincangan 
kebijakan tersebut. Ini tidak memungkinkan 
waktu pengamatan empiris dampak jangka 
panjang proyek REDD+, apabila kita berharap 
keputusan tentang kebijakan mitigasi 
perubahan iklim akan ditetapkan sebelum 
dampak jangka panjang teramati (lebih 
dari 10 tahun sejak sekarang). Akan tetapi, 
sebagaimana diuraikan pada Lembar Kerja 8, 
hasil yang teramati dapat menjadi langkah-
antara dalam model sebab-akibat jangka 
panjang. Misalnya, perubahan yang dapat 
diamati pada kepemilikan modal atau pola 
perpindahan penduduk musiman mungkin 
merupakan variabel penting dalam model 
capaian kesejahteraan jangka panjang dan 
pola penggunaan lahan. Dampak jangka 
panjang REDD+ jelas sangat penting bagi 

mitigasi perubahan iklim. Kita dapat memiliki 
kepercayaan yang lebih besar terhadap 
prakiraan jangka panjang yang didasarkan 
pada asumsi yang sesuai dengan temuan dari 
evaluasi dampak-antara secara empiris setelah 
kegiatan, dengan menggunakan metode ketat 
yang mengesampingkan penjelasan tandingan. 

3. Evaluasi dampak langsung suatu perlakuan. 
Penyederhanaan yang dipertahankan dalam 
uraian metode dalam pedoman ini ialah 
bahwa perlakuan ini bercabang dua (biner): 
pengguna hutan yang diberi ‘perlakuan’ atau 
yang ‘tidak’ oleh proyek. Ini tidak harus berarti 
tempat tinggal mereka di dalam batas proyek, 
sebagaimana diberikan batasan untuk tujuan 
penghitungan karbon. Misalnya, perlakuan 
dapat diberi batasan sebagai tempat tinggal 
(pada awal proyek) di dalam ‘kawasan’ proyek, 
termasuk masyarakat yang berbatasan dengan 
daerah proyek, sebagaimana pada standar 
CCB. Untuk lebih jelasnya, kenyataan bahkan 
lebih memiliki perbedaan kecil: sebagian besar 
proyek REDD+ memiliki banyak ukuran atau 
tingkat keikutsertaan dan sebagian besar dapat 
mempengaruhi rumah tangga dan usaha, baik 
langsung maupun tidak langsung. Tantangan 
dan keragaman tentang batasan keikutsertaan, 
atau perlakuan, dibahas di bawah ini. 

Tabel 1 memberi pedoman pilihan rancangan 
penelitian untuk mengukur dampak proyek 
REDD+ dengan persyaratan yang diuraikan 
di atas. Berdasarkan persyaratan ini, metode-
metode tersebut dapat digunakan untuk menilai 
dampak setiap jenis kegiatan proyek REDD+ 
bagi setiap hasil yang terukur, termasuk tutupan 
hutan, keanekaragaman hayati dan kesejahteraan 
sosial. Dalam hal kesejahteraan, terdapat banyak 
kemungkinan hasil dan indikator. Pemilihan 
indikator jelas merupakan keputusan penting 
(lihat Lembar Kerja 2), yang sangat bergantung 
pada pilihan rancangan penelitian. Pengecualian 
pentingnya ialah bahwa ketika rancangan penelitian 
mengharuskan peserta untuk mengingat kembali 
keadaan sebelum proyek (atau membayangkan 
berbagai keadaan tanpa proyek), maka evaluasi 
perlu dibatasi pada jenis hasil dan tingkat perincian 
yang secara logis responden diharapkan dapat 
mengingatnya (lihat Lembar Kerja 6).
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2.2 Pemilihan Rancangan Penelitian: 
Pertanyaan Dasar
Lima rancangan penelitian dasar untuk 
mengevaluasi dampak proyek REDD+ ditetapkan 
pada Tabel 1. Pilihan rancangan dibatasi oleh 
jawaban atas 3 pertanyaan (di kolom kiri Tabel 1) 
yang dirinci di bawah ini. Tabel ini dan pertanyaan-
pertanyaannya ditulis dari sudut pandang 
pertanyaan evaluasi yang paling sederhana: Apa 
dampak proyek tersebut? (Pada Bagian 3, kita 
kembali ke pertanyaan yang mengevaluasi dampak 
dari cara pelaksanaan proyek.)

a. Data Sebelum–Setelah proyek mungkin juga 
digabungkan dengan model-model simulasi 

kontrafaktual, atau penilaian kualitatif atas 
kontrafaktual, berdasarkan persepsi populasi yang 
terkena dampak. Pendekatan ini paling mirip 
dengan cara penetapan kontrafaktual deforestasi/
degradasi (yakni tingkat acuan atau data dasar) 
untuk proyek REDD+. Lihat Lembar Kerja 8.

P1. Apakah evaluasi dampak dirancang ‘sebelum’ 
kegiatan REDD+ dievaluasi? Biasanya, evaluasi 
dampak dilaksanakan setelah kegiatan dirancang 
dan dilaksanakan karena semua sumber daya pada 
awal proyek ditujukan untuk pelaksanaan, yakni 
menjalankan kegiatan. Akan tetapi, perkiraan 
dampak proyek setelah kegiatan yang lebih 
tepercaya dapat diperoleh dengan menyusun 

Tabel 1. Pilihan rancangan penelitian untuk evaluasi dampak setelah kegiatan berdasarkan 
bukti empiris

Awal 
sebelum 
proyek 
dimulai?

Kepentingan/
anggaran biaya untuk 
pengumpulan data di 
daerah pembanding?

Dapat 
mempengaruhi 
rancangan 
proyek?

Rancangan 
penelitian

Menetapkan 
kontrafaktual 
dengan …

Metode 
pemadanan 
cocok? 

Ya Ya Ya Pengacakan 
(Lembar Kerja 3)

Penetapan acak 
daerah proyek 
dan daerah 
pembanding

Mungkin

Ya Ya Tidak Sebelum-
Setelah/
Pembanding-
Kegiatan (BACI) 
(Lembar Kerja 4)

Data 
pengamatan 
di daerah 
pembanding 
sebelum dan 
setelah kegiatan

Ya

Ya Tidak Tidak Sebelum-Setelah 
(BA) + Prakiraan 
kontrafaktual 
(Lembar Kerja 5)

Model, sering 
didasarkan pada 
kecenderungan 
historisa

Mungkin

Tidak Ya Tidak Pembanding-
Kegiatan (CI) 
sepadan
(Lembar Kerja 5 
dan 7)

Data 
pengamatan 
(dan sering 
hasil mengingat 
kembali) 
di daerah 
pembanding 
setelah kegiatan

Ya

Tidak Tidak Tidak Spontan atau 
Menggali Ingatan 
Masa Lalu 
(Lembar Kerja 6)

Perkiraan 
‘perubahan 
karena proyek’ 
yang didasarkan 
pada persepsi 
dan/atau data 
yang diingat

Tidak
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rancangan percobaan untuk proyek dan/atau 
mengumpulkan data sebelum memulai kegiatan. 
Kami membahas cara menetapkan titik awal proyek 
ini di bagian selanjutnya.

P2. Apakah terdapat cukup sumber daya 
dan tekad untuk evaluasi guna membantu 
pengumpulan informasi tentang pengguna 
hutan yang bukan merupakan bagian proyek? 
Ini merupakan investasi tambahan yang besar di 
luar persyaratan standar pasar karbon sukarela 
(misalnya, untuk VCS atau CCBA). Menyusun data 
dasar untuk pengesahan biasanya memerlukan 
pemahaman tentang apa yang sedang terjadi di 
daerah yang lebih luas, tetapi bukan pengumpulan 
data berkelanjutan di luar daerah proyek. Demikian 
juga, pemantauan dan verifikasi menitikberatkan 
pada daerah proyek dan—apabila sesuai—‘batas 
kebocoran’ atau zona penyangga. Pembaruan masa 
pemberian kredit umumnya memerlukan penilaian 
mengenai perubahan tutupan lahan di daerah 
acuan (di luar daerah proyek), untuk menyusun 
data dasar lain guna membuat prakiraan untuk 
masa pemberian kredit berikutnya. Hal ini paling 
sering didasarkan pada pengindraan jauh yang 
didukung oleh informasi yang dikumpulkan dari 
para pengguna hutan melalui metode partisipatif 
atau kualitatif. Pengumpulan data mengenai 
pengguna hutan di luar daerah proyek melalui 
survei bukanlah praktik standar pada proyek 
REDD+ atau prakarsa konservasi lainnya (dalam 
hal perkecualian, lihat Wilkie dkk. 2006). 

P3. Apabila evaluasi dirancang ‘sebelum’ 
proyek dan terdapat cukup sumber daya untuk 
mengumpulkan data mengenai bukan peserta, 
pertanyaan ke tiga untuk dipertimbangkan 
ialah: Dapatkah kegiatan ini sendiri dirancang 
untuk memudahkan evaluasi? Secara khusus, 
dapatkah evaluator mempengaruhi siapa atau 
daerah mana yang menerima kegiatan dan kapan? 
Ini merupakan fungsi hubungan evaluator dengan 
pemrakarsa proyek dan fungsi kegiatan tertentu 
yang dievaluasi. Ini juga tergantung pada ukuran: 
tidak mungkin evaluator dapat (atau bahkan 
ingin) mempengaruhi pilihan negara atau provinsi 
tempat proyek akan dilaksanakan; di sisi lain, PES 
diberi batasan sebagai transaksi sukarela sehingga 
keikutsertaan setiap rumah tangga atau lahan 
pertanian harus bersifat sukarela. Namun, mungkin 

saja daerah-daerah tertentu (misalnya, desa) tempat 
program PES ditawarkan pertama kali dapat dipilih 
untuk memudahkan evaluasi dampak program 
setelah kegiatan. 

2.3 Pemilihan Rancangan Penelitian: 
Pilihan Dasar
Kita juga dapat bekerja mundur sampai pertanyaan 
3 pada Tabel 1 untuk memilih rancangan 
penelitian, seperti disajikan pada Gambar 2. Ini 
hal yang menggarisbawahi keputusan penting 
mengenai apakah akan memasukkan rancangan 
percobaan ke dalam kegiatan. Untuk memakai 
rancangan percobaan guna mengukur dampak 
proyek secara keseluruhan, evaluasi harus 
dirancang sebelum kegiatan dan harus ada sumber 
daya untuk mengumpulkan data mengenai 
pembanding; yakni di cabang atas pada Gambar 2, 
jawaban untuk P1, P2 dan P3 semuanya ‘ya’. Dalam 
hal ini, perlakuan dapat diacak (misalnya, dengan 
diundi) untuk memastikan bahwa secara rata-
rata, pengguna hutan yang terpilih untuk proyek 
serupa dengan pengguna hutan yang tidak terpilih 
dalam hal ciri-ciri yang teramati seperti jumlah 
anggota keluarga dan ciri-ciri yang tidak teramati 
seperti kesukaan untuk bekerja di hutan. Alasannya 
adalah karena yang memutuskan mengenai 
siapa yang diikutsertakan dalam proyek bukan 
pengguna hutan atau pengelola program, tetapi 
menyerahkan proses pengacakan secara bebas. 
Tidak ada hubungan antara perlakuan dan faktor-
faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil. 
Dengan demikian, tidak ada prasangka pemilihan 
(Lembar Kerja 3). Ini menghasilkan perkiraan 
paling tepercaya tentang dampak sebab-akibat. 
Dalam bidang kebijakan lain, ini telah membantu 
memperluas dan menyebarluaskan model-model 
kebijakan yang tampak berhasilguna (misalnya, 
evaluasi dampak secara ketat atas program 
pemberian uang bersyarat di Meksiko dihargai oleh 
masyarakat luas dengan pembentukan program 
serupa di negara-negara lain (Bank Dunia 2009). 

Pengacakan dapat dilakukan dengan beberapa 
cara. Misalnya, ketika proyek kelebihan peminat 
(misalnya, rumah tangga yang menginginkan 
kontrak PES atau pekerjaan di proyek lebih banyak 
daripada dana yang tersedia), peserta dapat 
dipilih secara acak dari kumpulan pelamar. Ketika 
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pelaksanaan proyek direncanakan secara bertahap, 
daerah pelaksanaannya terlebih dahulu dapat 
dipilih secara acak. Misalnya, peluang untuk ikut 
serta dalam kontrak PES dapat saja ditawarkan 
terlebih dulu kepada pengguna hutan dalam 
kelompok desa yang dipilih secara acak, kemudian 
3 tahun berikutnya kepada kelompok lain yang 
dipilih secara acak. 

Guna menyimpulkan tentang dampak sebab-akibat, 
data harus dikumpulkan secara acak dari pengguna 
hutan terpilih (yakni yang diberi perlakuan) 
dan tidak terpilih (yakni pembanding). Apabila 
proyek menawarkan manfaat kepada pengguna 
hutan (misalnya, kontrak PES), maka dorongan 
politis atau etis mungkin mengharuskan daerah 
pembanding diikutsertakan dalam proyek tersebut 
pada masa berikutnya. Dalam banyak hal, ini 
akan sangat sesuai dengan kendala dan rencana 
keuangan proyek untuk memantapkan pelaksanaan, 
tetapi dapat juga merupakan tantangan bagi 
proyek yang pendanaannya hanya untuk jangka 
waktu pendek. 

Idealnya, data pengguna hutan terpilih dan tidak 
terpilih perlu dikumpulkan sebelum dan setelah 
pelaksanaan proyek, untuk memeriksa kebenaran 
bahwa sebaran awal ciri-ciri mereka serupa 
(sebelum proyek) dan untuk membandingkan 
hasil (setelah proyek). (Setidaknya, data mengenai 
ciri-ciri dan hasil harus dikumpulkan setelah 
kegiatan proyek.) Walau kami berharap pengacakan 
menghasilkan sampel serupa dari pengguna hutan 

yang diberi perlakuan dan pembanding, mungkin 
saja pengacakan tertentu menghasilkan sampel 
dengan beberapa perbedaan ciri-ciri awal mereka 
yang nyata secara statistik. Dalam hal ini, metode 
pemadanan—yang selanjutnya diuraikan di bawah 
ini—dapat diterapkan untuk menetapkan dan 
membobotkan subsampel pembanding. 

Walaupun Gambar 2 menunjukkan dua cabang 
utama, terdapat kemungkinan ke tiga: pemrakarsa 
proyek mungkin secara tidak sengaja memasukkan 
unsur acak ke dalam pemilihan pengguna hutan 
untuk proyek tersebut sehingga menciptakan 
‘percobaan alami’. Misalnya, bayangkan bahwa 
daerah proyek dipilih antara lain berdasarkan 
tempat petak inventarisasi kekayaan botani di masa 
lalu. Apabila petak tersebut tidak terkait dengan 
keadaan biofisik dan sosial ekonomi saat ini, tempat 
tersebut dapat berfungsi sebagai ‘variabel bantuan’ 
untuk diikutsertakan dalam proyek. Agar ini 
berguna bagi evaluasi, unsur acak harus menjadi 
penentu kuat pemilihan ke dalam proyek, tetapi 
setidaknya tidak terkait dengan hasil. Unsur acak 
seperti itu jarang ditemui, tetapi ketika muncul 
pada suatu proyek, data mengenai unsur ini perlu 
dikumpulkan untuk mewakili rancangan percobaan 
melalui metode variabel bantuan (Angrist dan 
Pischke 2009).

Apabila rancangan percobaan (atau ‘percobaan 
alami’) tidak laik, maka Gambar 2 mengarahkan 
ke matriks rancangan penelitian ‘percobaan-semu’. 
Rancangan yang paling sering digunakan oleh 

Q2 Q1 Sebelum dimulai Setelah dimulai

Anggaran untuk mengkaji 
bukan-peserta

BACI
(Lembar Kerja 4)

CI
(Lembar Kerja 5 + 7)

Anggaran hanya untuk 
peserta

BA
(Lembar Kerja 5)

Pengambilan 
pelajaran dari 
sebelumnya
(Lembar Kerja 6)

Q3: Mempengaruhi 
rancangan proyek?

Percobaan 
(pengacakan,  

Lembar Kerja 3)

Ya

Tidak

Gambar 2. Pohon keputusan untuk rancangan penelitian
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pemrakarsa proyek ialah BA, yang membandingkan 
hasil di daerah proyek Sebelum dan Setelah 
kegiatan (sering dilengkapi dengan model hasil 
berdasarkan kontrafaktual). Sebaliknya, rancangan 
yang paling umum dalam kepustakaan ilmiah 
tentang evaluasi dampak setelah kegiatan ialah CI, 
yakni membandingkan hasil di daerah Pembanding 
dan Kegiatan. Rancangan percobaan-semu terbaik 
untuk perkiraan dampak yang tepercaya—dan yang 
paling sulit serta mahal untuk dilaksanakan—ialah 
Sebelum-Setelah/Pembanding-Dengan Kegiatan 
(BACI). Cara terakhir, apabila data tidak tersedia 
sebelum proyek dan tidak mungkin mengumpulkan 
data dari bukan peserta selama proyek (karena 
keterbatasan anggaran biaya atau lainnya), maka 
pilihan yang tersisa ialah meminta peserta memberi 
penilaian menurut mereka sendiri tentang dampak 
proyek atau menggali ingatan mereka mengenai 
keadaan sebelum proyek dimulai. Walaupun 
menanyakan pendapat dan pemahaman tentang 
proyek kepada peserta pasti menjadi bagian dari 
evaluasi menyeluruh (misalnya, sebagai komponen 
kualitatif atau partisipatif dari metode gabungan), 
ini memberikan bukti ‘pengamatan’ terlemah 
sehingga menjadi rancangan penelitian pilihan 
terakhir dalam evaluasi dampak.

Apabila evaluasi tersebut dilaksanakan sebelum 
kegiatan (yakni apabila jawaban P1 ialah ‘ya’), 
maka data dasar perlu dikumpulkan tentang: 
(1) cara pengguna hutan dipilih untuk proyek 
tersebut, yang sering disebut sebagai ‘tata cara 
pemilihan’ (termasuk data tentang pelamar yang 
ditolak, apabila perlu); (2) nilai awal variabel hasil 
seperti pendapatan, kekayaan dan ketergantungan 
pada hutan; dan (3) ciri-ciri rumah tangga, lahan 
pertanian dan desa yang mempengaruhi (1) 
dan (2). Informasi ini dikumpulkan setidaknya 
mengenai pengguna hutan pada proyek tersebut, 
untuk mendukung metode BA (Lembar Kerja 
5). Kegiatan ini seharusnya cukup mudah untuk 
memasukkannya dalam pengumpulan data dasar 
yang diperlukan untuk merancang proyek dan 
memperoleh pengesahan dalam pasar karbon 
sukarela. Untuk menerapkan sepenuhnya 
rancangan penelitian BA (atau BACI), data perlu 
dicatat sedemikian rupa sehingga memungkinkan 
untuk kembali ke desa dan rumah tangga 
yang sama pada tahap ‘setelah kegiatan’ (yakni 
menetapkan informasi tentang para pengguna 

hutan tertentu dan bukan sekadar rata-rata yang 
dicatat, untuk menyusun kumpulan data panel). 
Apabila ini pun tidak memungkinkan, maka 
metode pemadanan (yang diuraikan di bawah ini) 
dapat digunakan untuk menetapkan kelompok 
rumah tangga yang serupa pada tahap sebelum dan 
setelah survei (Shadish dkk. 2002). 

Walaupun rancangan penelitian BA kemungkinan 
besar cukup sesuai dengan rencana pengumpulan 
data dari pemrakarsa proyek, rancangan ini 
tidak memberi cara yang jelas untuk menilai 
dampak sebab-akibat dari proyek tersebut. 
Pilihannya ialah langsung menganggap bahwa 
keadaan tidak berubah tanpa proyek—tetapi 
dalam kenyataannya hal ini tidak mungkin. 
Pilihan lainnya ialah melakukan ekstrapolasi dari 
tren yang diamati pada masa ‘sebelum kegiatan’ 
(misalnya, apabila responden melaporkan semakin 
berkurangnya kesempatan kerja dan pendapatan, 
maka penurunan ini dianggap berlanjut). Akan 
tetapi, hasil bagi pengguna hutan yang ‘diberi 
perlakuan’ oleh proyek akan menjadi fungsi bukan 
hanya tren sebelumnya dan proyek tersebut, 
melainkan juga fungsi dari perubahan lainnya 
dalam waktu yang sama. Pergeseran ekonomi 
makro, perubahan kebijakan atau peraturan, cuaca 
yang menyimpang atau program atau kebijakan 
yang tidak terkait, semuanya masuk akal dapat 
mempengaruhi hasil tersebut. Faktor-faktor ini juga 
dapat berkedok atau melebih-lebihkan pengaruh 
kegiatan apabila keadaan dan tren sebelumnya 
digunakan sebagai ‘kontrafaktual palsu’ (lihat 
Kotak 5 untuk menemukan batasan dan contoh). 
Dalam metodologi yang dikembangkan untuk 
pasar karbon sukarela, kekhawatiran ini paling 
sering ditunjukkan dengan memprakirakan hasil 
dari kontrafaktual berdasarkan suatu model (lihat 
Lembar Kerja 5). 

Mengendalikan perubahan serentak ini secara 
empiris (berdasarkan pengamatan dan bukan 
model) memerlukan data tentang bukan peserta, 
atau ‘pembanding’; yakni jawaban untuk P2 
semestinya ‘ya’. Guna memperkirakan pengaruh 
perlakuan, pembanding ini semestinya serupa 
dengan pengguna hutan di proyek tersebut dalam 
hal semua ciri yang mempengaruhi pemilihan 
ke dalam proyek maupun hasilnya (lihat variabel 
di Lembar Kerja 10). Hal ini berlaku baik untuk 
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Kotak 5. Masalah Kontrafaktual Palsu

Sekadar membandingkan keadaan setelah dan sebelum proyek, atau dengan keadaan di tempat lain dan 
menyebutkan perbedaan hasil yang teramati pada proyek biasanya merupakan pekerjaan buruk yang 
menghilangkan penjelasan tandingan mengenai hasil kesejahteraan yang teramati. Dengan demikian, 
perbandingan sebelum–setelah atau dengan-tanpa proyek ini sering disebut sebagai ‘kontrafaktual palsu’ 
dan karena tidak memadai, maka telah mendorong pengembangan pendekatan evaluasi dampak yang 
dibahas dalam pedoman ini seperti pengacakan dan BACI (Khandker dkk. 2010). Perbandingan sebelum–
setelah dan dengan-tanpa proyek yang sederhana sering digunakan untuk mengevaluasi dampak kegiatan 
konservasi. Contoh yang patut diperhatikan termasuk tulisan Bruner dkk. (2001) dan Oliveira dkk. (2007), 
yang keduanya menggunakan perbandingan dengan–tanpa proyek untuk memperkirakan dampak 
bagi keanekaragaman hayati dan hilangnya hutan di kawasan lindung. Contoh berikut menggambarkan 
bagaimana pendekatan ‘kontrafaktual palsu’ ini dapat salah menyebutkan perbedaan hasil kesejahteraan 
pada proyek REDD+. 

Bayangkan proyek REDD+ dimulai di kawasan hutan dekat ibu kota Negara X. Rincian data kesejahteraan 
dikumpulkan dari masyarakat di daerah proyek REDD+ tepat sebelum kegiatan proyek dimulai dan 
kemudian dikumpulkan lagi 5 tahun kemudian (lihat Gambar 3). Data mengungkapkan bahwa, rata-rata, 
terdapat penurunan besar dalam hal kesejahteraan. Evaluasi menyebutkan bahwa penurunan kesejahteraan 
ini akibat proyek REDD+; banyak yang kecewa di kalangan pemrakarsa proyek, lembaga penyandang dana 
dan pemerintah Negara X. Namun, tepat ketika proyek REDD+ dimulai, mata uang Negara X mengalami 
devaluasi dan jumlah dan gaji pegawai negeri sipil dipangkas besar-besaran, sehingga menyebabkan 
tahun-tahun penurunan kesejahteraan di seluruh negara tersebut—terutama pada masyarakat yang sangat 
mengandalkan pada pendapatan pegawai negeri sipil dan perdagangan secara aktif dalam perekonomian 
pasar. Walaupun kesejahteraan memang menurun di daerah proyek REDD+, pendapatan karbon yang 
dibawa oleh proyek untuk masyarakat sebenarnya membuat mereka lebih sejahtera dibandingkan dengan 
tanpa proyek REDD+. Akan tetapi, perbandingan sebelum–setelah proyek secara sederhana tersebut 
mengabaikan dampak ini.

Gambar 3. Penurunan kesejahteraan palsu antara sebelum dan setelah ada proyek REDD+

Sekarang, bayangkan perbandingan dengan–tanpa proyek secara sederhana dengan pengaturan yang 
sama (lihat Gambar 4). Kesejahteraan diukur pada satu waktu kejadian, yaitu 5 tahun setelah proyek dimulai, 
yaitu bagi masyarakat proyek REDD+ dan kelompok masyarakat lain di luar daerah proyek REDD+ di provinsi 
yang sama. Data mengungkapkan kesenjangan besar antara daerah proyek dan pembanding, dengan 
rata-rata kesejahteraan jauh lebih tinggi di daerah pembanding. Evaluasi ini juga menyimpulkan bahwa 
proyek REDD+ telah merugikan ekonomi masyarakat setempat. Namun, ketika jumlah pegawai negeri sipil 
dipangkas, pekerjaan orang-orang dari kelompok etnis yang sama dengan Presiden dipertahankan. 

Kesejahteraan
Daerah proyek REDD+

Daerah pembanding

Tren umum di kawasan yang disebabkan 
devaluasi mata uang

Dampak positif proyek REDD+ 
yang luput dalam evaluasi
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metode CI maupun BACI. Tentu saja, setiap desa 
dan rumah tangga itu khas dalam beberapa hal; 
dalam kenyataannya, tidak akan ada yang tepat 
sama dengan pengguna hutan di setiap proyek. Hal 
ini juga berlaku untuk pengacakan—bukan peserta 
yang terpilih secara acak tidak akan terlihat tepat 
sama dengan peserta yang terpilih secara acak. 
Namun dalam hal yang diharapkan dan rata-rata, 
keduanya serupa karena ditetapkan secara acak 
dari populasi yang sama. Metode percobaan-semu 
berupaya meniru dengan memilih sekumpulan 
pembanding yang, dalam hal yang diharapkan dan 
rata-rata, terlihat seperti yang diberi perlakuan—
yakni sampel yang diberi perlakuan dan 
pembanding ‘setara’.

Sebagaimana diuraikan pada Lembar Kerja 7, 
pemadanan sering digunakan untuk menetapkan 
sampel yang setara dari yang diberi perlakuan 
dan pembanding. Sebelum pengumpulan data, 
beberapa jenis ‘prapemeriksaan kesepadanan’ untuk 
ciri-ciri yang mudah diamati dapat digunakan 
untuk merancang sampel survei. Misalnya, sampel 
survei dapat saja mencakup calon pembanding 
yang tinggal di zona ekologi atau DAS yang sama 

seperti pengguna hutan yang diberi perlakuan oleh 
proyek tersebut. Atau dapat saja melibatkan lebih 
memerinci prapemeriksaan kesepadanan desa 
atau rumah tangga berdasarkan data sekunder. 
Misalnya, metode pemadanan secara statistik dapat 
digunakan untuk menetapkan desa pembanding 
yang paling mirip dengan desa proyek. Hasilnya 
adalah sekumpulan desa yang diberi perlakuan 
dan pembanding yang ‘sepadan’. Berdasarkan hal 
ini, pengguna hutan dipilih secara acak sebagai 
langkah terakhir dalam penetapan sampel. Program 
peranti lunak ekonometrik populer, seperti STATA 
dan R, menawarkan paket atau modul yang 
memadankan secara otomatis dan menyediakan 
indikator ‘kesetaraan’ ciri di antara dua sampel. 
Tujuan utamanya ialah mencapai kesetaraan 
ciri yang merupakan calon perancu, yakni yang 
mempengaruhi pemilihan ke dalam proyek 
maupun hasil sasaran.

Pemadanan secara statistik juga dilakukan setelah 
data dikumpulkan untuk menetapkan pembanding 
terbaik di antara sampel yang disurvei tersebut. 
Metode yang populer ialah membuat perkiraan 
model pemilihan ke dalam proyek tersebut 

Lanjutan Kotak 5

Kelompok etnis ini dominan pada masyarakat pembanding, tetapi tidak pada masyarakat proyek REDD+. 
Karena komposisi etnis daerah pembanding dan kegiatan tidak sepadan, perbandingan dengan–tanpa 
proyek secara sederhana salah mengaitkan penyebab penurunan kesejahteraan karena proyek REDD+.

Gambar 4. Pengaitan yang salah antara penurunan kesejahteraan dengan kegiatan proyek REDD+ 
dan pembanding yang tidak sepadan

Kesejahteraan

Sebelum dimulainya 
proyek REDD+

Setelah dimulainya 
proyek REDD+

Tren umum di kawasan 
yang disebabkan devaluasi mata uang

Daerah proyek REDD+

Dampak positif proyek REDD+ 
yang luput dalam evaluasi
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(model regresi probit atau logit) berdasarkan 
banyak variabel yang dikumpulkan melalui 
survei, lalu memadankan berdasarkan ‘angka 
kecenderungan’ yang dihasilkan, atau peluang 
pemilihan. Penyepadanan setelah kegiatan sering 
dilakukan ‘dengan penggantian’, yang membolehkan 
pembanding yang sama dipilih berkali-kali. 
Dengan demikian, pengguna hutan di proyek 
tersebut mungkin sepadan dengan cukup sedikit 
subsampel pembanding yang kebanyakan serupa. 
Dengan menggunakan subsampel yang sepadan 
ini, hasil dibandingkan secara langsung (misalnya, 
uji-t untuk perbedaan rata-rata pendapatan) 
atau dimodelkan dengan menggunakan regresi 
multivarian (misalnya, pendapatan sebagai fungsi 
ciri rumah tangga dan lahan pertanian dan 
indikator bagi keikutsertaan dalam proyek). Karena 
regresi diperkirakan hanya dengan subsampel yang 
terpilih dengan cara pemadanan, hasilnya tidak 
didasarkan pada ekstrapolasi di antara kelompok 
pengguna hutan yang sangat berbeda, yang diberi 
perlakuan dan pembanding. 

Pada metode CI, data sekunder sebelum proyek 
(misalnya, dari sensus atau pengindraan jauh) 
dapat digunakan untuk memilih sampel desa 
untuk survei, tetapi berdasarkan batasannya, data 
survei mengenai rumah tangga dikumpulkan 
setelah kegiatan. Ini menantang untuk menetapkan 
pembanding yang serupa dengan pengguna hutan 
yang diberi perlakuan sebelum proyek dimulai, 
dalam hal perancu yang mempengaruhi hasil 
maupun pemilihan ke dalam proyek, tetapi tidak 
kemudian terpengaruh oleh proyek itu sendiri. 
Dalam hal ini, pemadanan sering didasarkan 
pada data dari menggali masa lalu (misalnya, 
kepemilikan modal sebelum proyek) atau ciri 
‘tetap’ (misalnya, asal-usul kepala rumah tangga), 
sebagaimana diuraikan pada Lembar Kerja 7. Ini 
menyoroti kemungkinan kelemahan utama dari 
metode CI: kehilangan data mengenai perancu 
penting. Ini mungkin disebabkan kesulitan mereka-
ulang keadaan sebelum proyek atau, yang lebih 
mendasar, karena kesulitan mengamati faktor-faktor 
seperti kesukaan rumah tangga atau tata-letak lahan 
pertanian tertentu. Contoh jenis kontrafaktual palsu 
yang dapat muncul dari pemadanan pembanding 
yang tidak memadai disajikan pada Kotak 5. 

Apabila ciri-ciri pengguna hutan yang tidak 
teramati tidak berubah seiring waktu, maka 
pengaruh ciri-ciri ini dapat dihilangkan dengan 
menggunakan rancangan penelitian BACI (Lembar 
Kerja 4). Dengan BACI, sampel pembanding 
ditetapkan sebelum kegiatan dan dimasukkan ke 
dalam kumpulan data dasar. Hasil dan perancu 
diukur pada tahap data dasar tersebut dan 
mungkin digunakan untuk lebih mempersempit 
sampel pembanding. Hasilnya kemudian diukur 
lagi ‘setelah’ proyek. Ini memungkinkan analisis 
dua ‘perbedaan’: perubahan hasil sebelum dan 
setelah proyek, dibandingkan antara pembanding 
dan yang diberi perlakuan. ‘Perbedaan-dalam-
perbedaan’ ini menggambarkan dampak proyek, 
yang tidak tercemar oleh perbedaan yang tidak 
teramati, selama perbedaan-perbedaan tersebut 
tidak berubah seiring waktu. Pelengkap metode 
gabungan (seperti pengamatan dan wawancara 
langsung di lapangan) perlu digunakan untuk 
menetapkan faktor-faktor yang berubah karena 
waktu yang tidak cukup terambil dalam data 
tersebut. GCS-REDD CIFOR menggunakan 
pendekatan BACI sehingga lampiran pedoman 
ini menyediakan informasi luas tentang cara 
menerapkan metode ini di lapangan. 

Penerapan pendekatan BACI biasanya memerlukan 
perencanaan evaluasi sebelum kegiatan dimulai; 
tetapi mungkin terdapat juga keadaan ketika data 
lain—dari badan statistik pemerintah atau kajian 
lain—dapat digunakan untuk memperkirakan 
metode BACI. Dalam percobaan alami, 
kemungkinan ini jarang terjadi, tetapi pasti berguna 
untuk mengamati dan memanfaatkannya. Beberapa 
proyek mungkin dilaksanakan di daerah yang 
cukup luas (atau dengan populasi pengguna hutan 
yang cukup besar) sehingga mereka dapat diwakili 
oleh data sekunder dari survei sampel seperti 
Survei Kependudukan dan Kesehatan (DHS), 
Studi Pengukuran Taraf Hidup (LMS) atau survei 
khas-negara tertentu seperti Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) di Brasil atau Survei 
Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS). Survei 
sampel seperti ini dapat digunakan apabila: (1) 
terjadi sebelum pelaksanaan proyek maupun pada 
tahap kemudian dan (2) mencakup pertanyaan-
pertanyaan tentang perancu dan hasil yang terkait. 
Karena alasan jumlah sampel dan kerahasiaan, 
hasil dari survei-survei semacam ini biasanya 
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dilaporkan dalam agregat (jumlah keseluruhan). 
Untuk proyek yang sangat besar, statistik agregat ini 
mungkin berguna. Dalam hal lain, evaluator dapat 
saja memperoleh akses rahasia ke data yang lebih 
terpisah-pisah. Kemungkinan kedua ialah bahwa 
proyek kebetulan dilaksanakan di sebagian daerah 
yang peneliti lain sebelumnya telah mengumpulkan 
data tentang pengguna hutan. Apabila para peneliti 
tersebut memiliki data dan bersedia berbagi 
data mengenai perancu dan hasil, metode BACI 
dapat dilaksanakan dengan datang kembali dan 
mewawancarai rumah tangga yang sama pada 
tahap kemudian. 
 
Mungkin pendekatan yang paling umum bagi 
evaluasi proyek setelah kegiatan ialah analisis 
dengan menggali ingatan masa lalu atau spontan, 
yang hanya menggunakan data dari pengguna 
hutan di proyek hanya setelah pelaksanaan proyek. 
Pendekatan ini agaknya merupakan bentuk 
yang paling dapat diterima secara politis karena 
mencari informasi hanya dari orang-orang yang 
kemungkinan mendapat manfaat dari (dengan ikut 
serta dalam) proyek tersebut. Penilaian dampak 
mengandalkan pada laporan dari pengguna hutan 
dengan menggali ingatan masa lalu tentang hasil 
sebelum proyek yang dibandingkan dengan hasil 
mereka pada waktu ini setelah proyek, atau sebagai 
pilihan lain, evaluasi yang mereka nyatakan sendiri 
tentang dampak proyek. Laporan dengan menggali 
ingatan masa lalu dapat dilakukan triangulasi 
melalui gabungan wawancara rumah tangga dan 
kelompok atau metode partisipatif; namun agaknya 
cara ini berjalan terbaik dengan ukuran hasil 
yang menitikberatkan pada arah perubahan atau 
peristiwa atau kepemilikan besar yang terpisah 
(misalnya, indeks kekayaan dan bukan ukuran 
konsumsi atau pendapatan); lihat Lembar Kerja 6. 
Pendekatan lain menggunakan teknik mengenai 
pilihan yang disukai dari cara penilaian bukan 
pasar untuk menetapkan nilai atau biaya pilihan 
hipotetis (tanpa proyek). 

Walaupun pendekatan menggali ingatan masa lalu 
atau spontan bersifat umum dan cukup mudah, 
bukti yang diberikan tentang dampak hanya lemah 
dibandingkan dengan metode yang menggunakan 
data dari sebelum kegiatan, pembanding tanpa 
kegiatan atau keduanya. Pendekatan ini tampaknya 

tidak mampu memenuhi tuntutan untuk 
‘penetapan kebijakan berdasarkan bukti’ atau 
membantu menyelesaikan perdebatan mengenai 
dampak setempat REDD+. Pada proyek-proyek 
yang dirancang untuk menjadi rintisan atau 
percontohan REDD+, kita perlu berupaya untuk 
mengumpulkan bukti secara lebih seksama dan 
mendokumentasikan dampak proyek jangka 
menengah hingga panjang secara lebih ketat. 
Perkiraan dampak ini akan melandasi prakiraan 
dampak dalam jangka waktu sangat panjang dan 
berskala besar, yang merupakan sasaran mitigasi 
perubahan iklim internasional.

2.4 Melaksanakan Rancangan 
Penelitian

2.4.1 Menetapkan ‘Sebelum’ dan 
‘Setelah’

Banyak proyek REDD dikembangkan dari prakarsa 
konservasi dan pembangunan sebelumnya. 
Dengan demikian, proyek sering tidak memiliki 
awal yang jelas. Misalnya, awal suatu proyek 
dapat diberi batasan sebagai tanggal mulai 
jangka waktu pemberian kredit (misalnya, untuk 
pasar karbon sukarela) atau mungkin lebih awal 
apabila kegiatan persiapan diyakini memiliki 
dampak cukup besar terhadap kesejahteraan atau 
penggunaan lahan. Cara untuk mengatasi persoalan 
ini ialah menetapkan tanggal kegiatan tertentu 
yang dilaksanakan oleh proyek REDD+ dimulai, 
seperti sistem PES atau sistem pemantauan dan 
pemberlakuan pada waktu yang sesungguhnya, 
lalu mengevaluasi dampak komponen tertentu 
tersebut terhadap dampak kegiatan sebelumnya 
dan mungkin yang masih terus berlangsung. 
Untuk rancangan penelitian BA atau BACI, ini 
akan menentukan kapan data mengenai hasil 
‘sebelum’ proyek perlu dikumpulkan. Untuk 
rancangan penelitian lain, ini akan mempengaruhi 
pengumpulan data dengan menggali ingatan 
masa lalu. 

Idealnya, data dengan menggali ingatan masa 
lalu—untuk memadankan atau memperkirakan 
dampak—seharusnya menggambarkan waktu tepat 
sebelum proyek dimulai. Menggunakan data setelah 
proyek dimulai untuk dijadikan data dasar agaknya 
meremehkan pengaruh proyek (dalam metode 
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dengan menggali ingatan masa lalu) dan dapat 
mempengaruhi pemilihan pembanding yang berat 
sebelah (pada metode Pembanding–Kegiatan). 
Akan tetapi, menggunakan data dari waktu yang 
lama sebelum proyek juga akan menghasilkan 
perkiraan kurang tepat—walaupun tidak memberi 
peluang untuk berat sebelah. Sebagaimana dibahas 
pada Lembar Kerja 6, pertimbangan praktis lain 
dalam memilih waktu untuk menggali kembali data 
masa lalu ialah bahwa peristiwa-peristiwa besar 
(misalnya, kekeringan, pemilihan umum) akan 
menambah ketepatan dalam mengingat kembali. 

Batasan ‘setelah proyek’ dapat saja rancu seperti 
halnya ‘sebelum proyek’. Sebagaimana dirancang, 
proyek REDD+ memiliki jangka waktu sangat 
panjang (yakni untuk menerima kredit karbon dari 
perubahan tingkat deforestasi dan degradasi hutan, 
perlu ditunjukkan ‘keberlanjutannya’). Menunggu 
20 sampai 30 tahun untuk mengevaluasi dampak 
biofisik atau sosial kegiatan REDD+ tidak layak 
apabila kita perlu belajar dari rintisan REDD+. 
Peta rantai sebab-akibat, sebagaimana dijelaskan 
pada Bagian 3, menetapkan kapan dalam jangka 
waktu proyek kita diharapkan mengamati dampak 
akan sangat bermanfaat. Idealnya, data mengenai 
hasil perlu dikumpulkan dalam beberapa tahap, 
untuk memahami bagaimana dampak berubah 
seiring waktu dan untuk membetulkan arah apabila 
hasil proyek yang diinginkan tidak terlihat. Secara 
realistis, kebutuhan informasi sebagai bahan untuk 
keputusan kebijakan dapat berarti bahwa data 
mengenai hasil akan dikumpulkan segera setelah 
pelaksanaan sehingga akan mencerminkan dampak 
jangka pendek. Misalnya, GCS-REDD mencakup 
sejumlah rencana untuk menilai dampak sosial 
dua tahun setelah pelaksanaan. Kerangka waktu 
ini menggambarkan jangka waktu minimum yang 
dapat kita harapkan untuk melihat dampak sosial. 

2.4.2 Menetapkan Pembanding dan 
Kegiatan

Tabel 1 dan Gambar 2 merupakan pedoman untuk 
mengevaluasi dampak proyek REDD+ secara 
keseluruhan, dengan anggapan bahwa pengguna 
hutan dapat digolongkan sebagai peserta (yang 
terkena dampak langsung) dan bukan peserta 
(tidak terkena dampak). Dalam hal ini, kami 
mempertimbangkan bagaimana konsep-konsep 

ini dapat diterapkan pada keadaan lain, termasuk 
proyek-proyek dengan banyak kegiatan dan ukuran 
pelaksanaan dan dengan dampak tidak langsung 
atau kebocoran. Kami menggambarkannya dengan 
menggunakan contoh kontrak PES dengan petani 
untuk melestarikan sebagian lahan pertanian 
mereka yang dihutankan, tetapi konsep-konsep 
tersebut memukul rata untuk kegiatan-kegiatan 
lain (misalnya, mempekerjakan penduduk setempat 
untuk memulihkan hutan umum) dan jenis-jenis 
pengguna hutan lain (misalnya, rumah tangga yang 
mengumpulkan kayu bakar untuk memasak dan 
pemanasan). Kami mengakhiri bagian ini dengan 
beberapa saran langkah awal untuk menangani 
persoalan-persoalan ini.

Ketika proyek mencakup banyak kegiatan, banyak 
‘perlakuan’ dapat ditetapkan. Misalnya, petani yang 
menandatangani kontrak PES dengan pemrakarsa 
proyek dapat dianggap sebagai satu kelompok 
yang diberi perlakuan dan petani yang menerima 
bantuan teknis dapat dianggap sebagai kelompok 
kedua yang diberi perlakuan. Kelompok-kelompok 
ini dapat dibandingkan satu sama lain dan dengan 
kelompok ketiga bukan-peserta yang memiliki ciri 
serupa, tetapi tanpa perlakuan. Walaupun kami 
menitikberatkan pada batasan biner mengenai 
“perlakuan” untuk maksud agar terinci, semua 
metode pada Tabel 1 dapat digunakan untuk 
mengevaluasi kegiatan pilihan lain. Dalam beberapa 
hal, pertanyaan terpenting mungkin bukan ukuran 
dampak proyek, melainkan bagaimana proyek 
dapat mencapai dampak terbesar. Ini dapat diatasi 
dengan metode percobaan atau percobaan-semu. 
Misalnya, bentuk lain dari manfaat bersyarat yang 
dipertimbangkan oleh proyek (pembayaran uang 
kepada rumah tangga atau secara natura kepada 
masyarakat) dapat diacak di antara desa-desa di 
dalam daerah proyek tersebut. Sebagai gantinya, 
metode percobaan-semu dapat digunakan untuk 
menetapkan sampel sepadan dari pengguna hutan 
yang telah mengalami berbagai bentuk pelaksanaan 
proyek. Teknik statistik yang berbeda diperlukan 
untuk menganalisis banyak perlakuan atau perlakuan 
terus-menerus, tetapi banyak program ekonometrik 
memadukan teknik-teknik ini ke dalam modul untuk 
memperkirakan pengaruh perlakuan.

Di banyak proyek REDD+, terdapat berbagai 
perlakuan dengan berbagai ukuran. Dengan 
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melanjutkan contoh yang sama, perlakuan 
yang paling ‘hebat’ mungkin berupa kontrak 
dengan petani perorangan, yang menerima 
imbalan, ikut serta dalam program pelatihan dan 
pendidikan maupun tunduk pada pemantauan 
dan pengawasan atas kontrak mereka dan undang-
undang kehutanan terkait. Program pelatihan dan 
pendidikan mungkin benar-benar melibatkan 
seluruh desa (termasuk tetapi tidak terbatas pada 
petani kontrak) dan peningkatan pengawasan dapat 
meluas ke seluruh daerah tersebut (baik sesuai 
dengan rancangan maupun akibat ‘tumpahan’ 
pelaksanaan dari pengolahan citra pengindraan 
jauh dan mengirimkan petugas pengawas ke 
seluruh daerah tersebut untuk memeriksa 
pemilikan berdasarkan kontrak). Dalam hal ini, 
satuan ‘perlakuan’ dapat saja petani kontrak, desa 
mereka, atau daerah tempat pelaksanaan proyek. 
Sebagian, ini tergantung pada batasan ‘proyek’ yang 
akan dievaluasi: apakah kita ingin mengevaluasi 
dampak kontrak PES, yang bersyarat berdasarkan 
tingkat bertambahnya informasi dan pengawasan 
yang melatarbelakangi? Atau, apakah kita ingin 
mengevaluasi seluruh paket kegiatan, termasuk 
kontrak, informasi dan pengawasan PES? 

Berbagai metode evaluasi yang diuraikan dalam 
pedoman ini secara umum menganggap bahwa 
pengguna hutan lain tidak terpengaruh oleh 
perlakuan kepada pengguna hutan pada proyek 
(dalam istilah statistik, ini disebut ‘asumsi nilai 
perlakuan satuan tetap’ atau SUTVA). Sebagaimana 
disarankan dalam kepustakaan tentang penggunaan 
lahan ‘kebocoran’ karbon, asumsi ini sering 
dilanggar (lihat Lampiran B.5). Kontrak PES yang 
secara efektif mengubah hutan dan penggunaan 
lahan petani agaknya juga mengubah kebutuhan 
petani tersebut akan sarana produksi (misalnya, 
tenaga kerja dan peralatan) dan penyediaan 
keluaran (misalnya, hasil tanaman dan ternak). 
Kemudian, ini akan berdampak terhadap lainnya 
yang saling berhubungan dengan petani peserta 
melalui pasar setempat. Proyek-proyek yang besar 
dibandingkan dengan pasar setempat tersebut juga 
mempengaruhi harga; Misalnya, apabila kegiatan 
mengurangi pasokan produk pertanian dari daerah 
proyek, ini dapat menyebabkan harga lebih tinggi, 
yang kemudian mendorong konsumen beralih ke 
produk pengganti dan produsen di daerah lain 
untuk menambah pasokan. 

Secara umum, apabila proyek mengurangi kegiatan 
ekonomi dan deforestasi di daerah proyek, 
tetapi kegiatan ekonomi dan deforestasi bocor 
ke daerah-daerah terdekat, maka kita membuat 
perkiraan dampak proyek yang berlebihan dengan 
membandingkan kegiatan di daerah proyek 
dengan kegiatan di daerah-daerah terdekat. Di 
sisi lain, apabila manfaat proyek memberi nilai 
pilihan bagi konservasi hutan di daerah terdekat—
misalnya, apabila pemilik hutan terdekat berupaya 
menempatkan diri untuk ikut merasakan manfaat 
itu—maka kita akan meremehkan dampak proyek 
dengan membandingkan dua daerah tersebut.

Guna membantu memilih dari berbagai cara ini 
sehingga ‘perlakuan’ proyek dapat ditetapkan dan 
dapat berdampak langsung atau tidak langsung, 
kami menyarankan hal berikut yang dapat dianggap 
sebagai langkah awal evaluasi:

1. Satuan analisis. Dalam kebanyakan hal, 
proyek berupaya mengubah perilaku rumah 
tangga. Karena itu, satuan analisis seharusnya 
rumah tangga, termasuk semua lahan dan 
kegiatannya—meskipun apabila hanya 
sebidang lahan yang ada dalam kontrak 
PES, atau hanya seorang yang dipekerjakan 
oleh proyek tersebut. Sebagian besar proyek 
REDD+ dilaksanakan di daerah yang pasar 
untuk sarana produksi dan keluarannya tidak 
lengkap. Dalam tatanan ini, rumah tangga 
agaknya tanggap terhadap kegiatan dengan 
menyesuaikan kegiatan mereka dalam rumah 
tangga; Misalnya, ketika rumah tangga 
mengurangi deforestasi dan produksi di suatu 
kegiatan, maka akan ada kegiatan lain yang 
menggantinya, sehingga memperkecil jumlah 
karbon neto dan dampak kesejahteraan 
(bandingkan dengan Alix-Garcia dkk. 2010). 
Dengan memeriksa seluruh rumah tangga, 
‘kebocoran’ ini dapat dimasukkan ke dalam 
analisis tersebut. Sebagian proyek REDD+ 
memiliki sasaran seluruh desa, misalnya 
dengan meningkatkan pelayanan umum 
sebagai imbalan konservasi hutan umum di 
dekatnya. Dalam hal ini, satuan logis analisis 
ialah desa, yang berarti bahwa jumlah sampel 
untuk evaluasi dampak ditentukan oleh jumlah 
desa dan bukan oleh jumlah rumah tangga.
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2. Perlakuan. Pada umumnya pertanyaan 
pokoknya ialah dampak sekumpulan kegiatan 
yang mendasari proyek tersebut. Oleh karena 
itu sebagian besar ‘perlakuan’ perlu diberi 
batasan sebagai sekumpulan kegiatan yang 
dibayar secara bersama-sama dan paling 
mungkin diperbesar secara bersama-sama. 
Apabila pertanyaan lain—seperti hasilguna 
cara-cara lain untuk melaksanakan kegiatan—
merupakan kepentingan yang lebih besar, maka 
sumber daya dan jumlah sampel evaluasi perlu 
ditambah, atau evaluator perlu memilih antara 
memperkirakan keseluruhan dampak kegiatan 
dan membandingkan hasilguna pilihan-pilihan 
tersebut. Batasan proyek ini mempengaruhi 
pengguna hutan mana yang perlu dijadikan 
sampel perlakuan dan mana yang merupakan 
sampel pembanding.

3. Pembanding. Selain tidak diberi perlakuan 
langsung oleh proyek, pembanding biasanya 
dijadikan sampel dari desa dan daerah yang 
tidak secara langsung saling berhubungan 
dengan pengguna hutan yang diberi perlakuan 
oleh proyek. Misalnya, mereka rasanya tidak 
mungkin menjual atau membeli lahan dari satu 
sama lain, berbagi atau menggaji tenaga kerja 
dari satu sama lain, menjual produk kepada 
satu sama lain atau berbagi informasi dan 
teknik satu sama lain. Artinya rumah tangga 
di desa yang sama atau berbatasan langsung 
mustahil menjadi pembanding yang baik 
walaupun jelas ini tergantung pada struktur 
jejaring sosial dan perhubungan setempat. 
Karena pembanding seharusnya sama—
termasuk dalam menghadapi keadaan biofisik 
dan pasar serupa—pencarian pembanding 
seharusnya dimulai di daerah terdekat dengan 
proyek yang pengguna hutannya tidak secara 
langsung saling berhubungan dengan pengguna 
hutan yang diberi perlakuan.

4. Pengaruh tidak langsung. Banyak proyek 
akan memiliki beberapa pengaruh tidak 
langsung (kebocoran atau tumpahan). Evaluasi 
seharusnya aktif mencari tahu pengaruh 
ini, baik melalui (1) metode gabungan dan 
penilaian kualitatif, (2) rancangan penetapan 
sampel dan/atau (3) indikator yang muncul 
melalui survei pengguna hutan yang diberi 
perlakuan. Pertama, sebagai bagian dari 

evaluasi proses pelaksanaan proyek, jenis-
jenis kebocoran yang mungkin terjadi 
perlu ditetapkan. Misalnya, proyek yang 
menawarkan kontrak PES yang menetapkan 
syarat penghentian semua pembalakan akan 
berakibat berbeda dalam hal kebocoran 
(misalnya, pergeseran kebutuhan ke bidang 
dan produk lain) dibandingkan dengan 
proyek yang menawarkan kontrak PES yang 
menetapkan syarat-syarat penerapan teknik-
teknik pembalakan yang berdampak kecil 
(misalnya, penerapan teknik-teknik tersebut 
terhadap tumpahan). Kedua, penetapan sampel 
dapat diperluas dengan memasukkan pengguna 
hutan yang tidak diberi perlakuan yang tinggal 
atau bekerja di daerah proyek, yang tidak 
berjauhan dengan proyek, atau di dalam ‘batas 
kebocoran’ yang ditetapkan oleh pemrakarsa 
untuk disertifikasi di pasar karbon sukarela. 
Cara ini akan memungkinkan pengujian bukti 
pengaruh tidak langsung di wilayah tertentu 
(misalnya, desa) atau jarak (misalnya, sejauh 5 
km dari proyek). Ketiga, kuesioner survei dapat 
memunculkan bukti pengaruh tidak langsung 
dari pengguna hutan yang diberi perlakuan, 
dengan cara menanyakannya tentang dugaan 
mekanisme kebocoran seperti pembelian lahan 
atau perpindahan penduduk musiman ke luar 
daerah proyek.4

4 Apabila pengaruh tidak langsung dikenali sebagai persoalan 
penting—baik karena diduga besar atau karena merupakan 
sasaran tegas dari proyek seperti penyebarluasan teknologi 
baru–, mungkin saja membutuhkan kajian tersendiri. Misalnya, 
rancangan percobaan yang menggunakan pengacakan 
berjenjang dapat dipakai untuk membuat perkiraan pengaruh 
tidak langsung dengan anggapan bahwa telah ada pengetahuan 
sebelumnya tentang struktur pengaruh ini. Metode di luar 
cakupan panduan ini termasuk model CGE yang secara 
jelas mempertimbangkan penetapan harga, ekonometrik 
berdasarkan ruang, model jejaring sosial atau pengaruh rekan 
sekelompok dan model berbasis-agen yang menitikberatkan 
pada hubungan antaragen sesuai ruang dan waktu.



Memahami Mekanisme Hubungan 
Sebab-Akibat antara Kegiatan 
Redd+ dan Hasil-hasilnya

3

3.1 Memahami tentang ‘Apa’ 
dan ’Mengapa’
Pembahasan kami sejauh ini memusatkan 
pada penyimpulan sebab-akibat berdasarkan 
rancangan (yakni pengacakan atau BACI, BA, 
atau CI percobaan-semu) dan pada pendekatan 
statistik untuk mengendalikan perancu dan 
memperkirakan pengaruh kovarian dalam 
kerangka evaluasi dampak. Metode ini merupakan 
cara paling tepercaya untuk menguji apakah proyek 
memiliki dampak dan untuk menetapkan ukuran 
dampak tersebut. Metode ini juga dapat digunakan 
untuk menguji bagaimana hasil berubah di antara 
kelompok penduduk dan sosial ekonomi, baik 
dengan analisis subkelompok atau dengan model 
regresi yang dilakukan dengan sampel yang terpilih 
secara saksama (Lembar Kerja 9). Semua ini 
mengenai ‘apa’ evaluasi dampak itu. 

Untuk mempelajari evaluasi ini, kami juga perlu 
memahami ‘mengapa’ dampak terjadi atau tidak. 
Untuk memahami mengapa kegiatan REDD+ 
mengarah pada hasil kesejahteraan sosial yang 
teramati, evaluasi dampak perlu dilekatkan dalam 
pendekatan metode gabungan yang memasukkan 
pemetaan rantai sebab-akibat yang dipercepat oleh 
pelaksanaan proyek. Dalam kenyataannya, banyak 
pemrakarsa proyek mengalami proses serupa 
sebagai bagian dari perancangan proyek mereka, 
khususnya apabila mereka menerima pendanaan 
dari atau merupakan bagian dari organisasi 
bantuan internasional yang memiliki kerangka 
kerja, daftar periksa atau syarat lain untuk model 
sebab-akibat dari mereka sendiri. Model-model 

ini meliputi model logis (misalnya, Pendekatan 
Kerangka Kerja Logis) (Coleman 1987, Gasper 
2000, Ortengren 2004, DFID 2009), pemetaan hasil 
(Earl dkk. 2001), standar terbuka (CMP 2007) dan 
teori perubahan (Kusek dan Rist 2004, Furman 
2009) (lihat Kotak 6). Proyek yang berupaya 
memperoleh sertifikasi CCBA atau VCS mungkin 
juga melakukan pemetaan rantai sebab-akibat 
sebagai cara memahami dugaan dampak sosial 
proyek REDD+. 

Walaupun pemetaan sebab-akibat dan evaluasi 
dampak secara ketat umum diterapkan pada 
kegiatan pembangunan, cara ini jarang digunakan 
secara bersamaan atau dipadukan sebagai evaluasi 
dampak berlandaskan teori (Reynolds 1998, White 
2009). Reynolds (1998) menyebutkan 3 alasan 
lambatnya penerapan evaluasi yang didasarkan 
pada teori sebagai berikut. 
1. Pemetaan rantai sebab-akibat sering 

membutuhkan penggunaan metode 
gabungan yang tepat. Pendekatan yang 
memadukan analisis etnografi, analisis 
kelembagaan kualitatif, metode partisipatif 
dan analisis kuantitatif berada di luar lingkup 
metode ilmu sosial konvensional untuk 
evaluasi program (yakni sasaran evaluator 
diulas secara tradisional dianggap sebagai 
mengevaluasi dampak).

2. Minat di kalangan pemangku kepentingan 
dan penentu kebijakan dalam evaluasi teoretis 
hanya terbatas, sebagian karena model teoretis 
yang menghubungkan kegiatan dan hasil 
kurang berkembang dalam beberapa bidang 
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substansi, termasuk bidang konservasi dan 
pembangunan. 

3. Teori kadang-kadang dipandang secara negatif 
bersifat normatif, yang menyimpulkan apa yang 
seharusnya terjadi dan bukan menitikberatkan 
pada apa yang memang terjadi.

Tujuan kami pada bagian ini ialah memadukan 
pengembangan model sebab-akibat dengan 
evaluasi dampak secara ketat dalam proyek-proyek 
REDD+. Secara bersama-sama, evaluasi dampak 
mungkin sangat kuat, yang memperkirakan 
arah dan besarnya perubahan dalam variabel 
hasil utama dan model sebab-akibat sehingga 
membantu kita memahami proses berbagai 
kegiatan REDD+ menjadi hasil. Metode-metode 
ini saling menjelaskan satu sama lain. Namun 
kami mencatat bahwa sifat kegiatan REDD+ yang 

beragam merupakan tantangan utama bagi evaluasi 
dampak berlandaskan teori. Manfaat sejumlah 
kegiatan REDD+ diwujudkan melalui keragaman 
mekanisme, yang berkisar dari dukungan 
kepada pemerintah daerah bagi pengelolaan dan 
pengawasan hutan, hingga imbalan langsung 
berupa uang kepada rumah tangga yang terlibat. 
Proyek REDD+ dilaksanakan oleh beragam 
pemrakarsa, yang berkisar dari lembaga 
penyandang dana bilateral hingga spekulator 
karbon sektor swasta. Menetapkan mekanisme 
sebab-akibat yang berlangsung dalam model proyek 
yang sangat beragam merupakan tantangan yang 
cukup besar dan penting bagi pembelajaran dari 
proyek-proyek REDD+ (lihat Lampiran B.4 untuk 
acuan tentang beragam penggerak dan pemicu 
deforestasi di berbagai kawasan hutan tropis). 

Kotak 6. Membandingkan Model-model Sebab-Akibat untuk Mengaitkan Berbagai Kegiatan 
dan Hasil-hasilnya

Metode-metode seperti model logis, pemetaan hasil, standar terbuka dan teori perubahan memiliki 
beberapa unsur umum. Pada khususnya, semuanya:
•	 mengakui pentingnya menyesuaikan dengan keadaan setempat dan daerah;
•	 memastikan bahwa pengalaman dan pendapat pemangku kepentingan dijadikan bahan dalam rencana 

pemantauan dan evaluasi;
•	 mengembangkan model perubahan sesuai dengan konsep;
•	 mengenali risiko dan ancaman serta menyusun strategi mitigasi; dan
•	 menitikberatkan pada pembelajaran melalui proses berulang mengenai pelibatan pemangku 

kepentingan, mengawasi keberhasilan dan risiko, mengaitkan perubahan perilaku yang teramati dengan 
hasil yang teramati dan memperbaiki arah pelaksanaan proyek berdasarkan temuan.

 
Berbagai kerangka kerja tersebut juga ada sejumlah perbedaannya. Sebagian menitikberatkan pelaksanaan 
proyek dengan hasil yang teramati (misalnya teori perubahan), sedangkan yang lainnya menitikberatkan 
pada menjelaskan cara proyek telah mengubah perilaku berbagai pemangku kepentingan, tetapi tidak 
berusaha untuk menjelaskan atau menguji teori perubahan secara empiris (misalnya, pemetaan hasil). 

Berikut ini daftar sumber web untuk model sebab-akibat berbasis konservasi:
•	 Model logis 

http://mande.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/06/logical-framework.pdf
•	 Pemetaan hasil 

http://www.idrc.ca/en/ev-9330-201-1-DO_TOPIC.html 
http://www.outcomemapping.ca/

•	 Standar terbuka 
http://www.conservationmeasures.org/ 
https://miradi.org/

•	 Teori perubahan 
http://www.iucn.org/about/work/programmes/forest/?6268/Lessons-theory-change-ME
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3.2 Menempatkan Pengembangan 
Model Sebab-Akibat dalam Rancangan 
evaluasi dampak
Pembahasan di Bagian 2 memberi pedoman 
tentang rancangan penelitian mana yang digunakan 
untuk mengevaluasi hasil proyek-proyek REDD+. 
Pertanyaan mendasarnya ialah: 
1. Apakah evaluasi dimulai sebelum atau setelah 

proyek dilaksanakan; 
2. Apakah terdapat sumber daya untuk 

mengumpulkan data tentang pengguna hutan 
yang bukan bagian proyek (yakni kelompok 
pembanding); dan 

3. Apakah pelaksanaan proyek dapat dirancang 
untuk memudahkan evaluasi (misalnya, 
pengacakan proyek yang bertahap di seluruh 
daerah proyek). Pertanyaan-pertanyaan ini 
memiliki keterkaitan dengan penyusunan 
model sebab-akibat.

Terdapat sejumlah capaian yang cukup bermakna 
dari pengumpulan data untuk memetakan 
rantai sebab-akibat sebelum dan selama 
pelaksanaan proyek:
•	 Data ‘sebelum proyek’ (yakni BACI atau BA) 

dapat mempengaruhi kegiatan; model hubungan 
sebab-akibat dapat menyampaikan kepada 
Anda apa yang paling menarik untuk diuji 
dan bagaimana Anda seharusnya mengacak 
pemilihan daerah proyek. 

•	 Sebagian besar proyek dilaksanakan di beragam 
bentang lahan dan dilaksanakan oleh beraneka 
ragam pelaku. Pada BACI dan BA, model sebab-
akibat dapat menyimpulkan di mana Anda 
perlu memusatkan perhatian atau bagaimana 
Anda seharusnya menyebar sampel untuk 
mempelajari sebagian besarnya. 

•	 Model sebab-akibat seharusnya memadukan 
evaluasi proses dan memahami apa yang 
sebenarnya dilaksanakan di lapangan; karena 
itu, pada BA dan BACI, mungkin terdapat 
model awal, yang kemudian diperbarui setelah 
pengamatan tentang cara pelaksanaan proyek 
di lapangan. 

•	 Banyak proyek ditahapkan dan evaluasi 
direncanakan sejak awal—apakah bersifat 
percobaan atau BA/BACI—perlu mencakup 
perencanaan mengenai bagaimana hasil 

evaluasi digunakan untuk memandu tahap 
proyek selanjutnya.

•	 Rancangan BACI maupun BA menyediakan 
kesempatan untuk pemodelan rantai sebab-
akibat sebelum kegiatan; pengumpulan 
dan analisis data pada pertengahan proyek 
dapat menetapkan masalah dan usulan 
cara penyelesaian yang menjadi dasar bagi 
pembetulan arah dan hasil mata pencarian yang 
lebih baik.

     
Sebagaimana evaluasi dampak ketat, penetapan 
keputusan secara dini (yakni sebelum kegiatan 
REDD+ berlangsung) tentang cara memetakan 
rantai sebab-akibat menyediakan peluang terbesar 
untuk memberi pemahaman yang jelas tentang 
proses sebab-akibat. 

Pemetaan rantai sebab-akibat memiliki tujuan 
jangka pendek dan jangka panjang. Potensi 
terbesar pembelajaran jangka pendek ialah ketika 
proyek REDD+ secara acak dimulai di berbagai 
kalangan masyarakat atau beragam bentang lahan. 
Menguji hipotesis tentang proses sebab-akibat 
sejak dini dan memadukan temuan ke dalam 
tahap-tahap kegiatan REDD+ berikutnya dapat 
memperbaiki hasil kegiatan yang diharapkan. Ini 
merupakan manfaat jelas dari pencurahan dana 
untuk memetakan rantai sebab-akibat. Rancangan 
yang menitikberatkan pada upaya evaluasi setelah 
kegiatan dimulai (yakni CI, dengan menggali 
ingatan masa lalu) juga menyediakan kesempatan 
berharga untuk mempelajari cara merancang 
tahap berikutnya dan proyek-proyek REDD+ di 
masa depan, serta dapat berbagi pengetahuan-
bersama sebagai penentu atas hasil kesejahteraan 
yang menguntungkan. Dengan rancangan CI dan 
dengan menggali ingatan masa lalu, proses teoretis 
dan yang teramati perlu dipadukan ke dalam model 
sebab-akibat sambil semuanya dikembangkan. 

Dalam GCS-REDD dan mungkin dalam upaya 
evaluasi lainnya, terdapat kendala ketersediaan 
waktu untuk memperoleh hasilnya. Artinya, 
jika Anda memulai sebelumnya, maka Anda 
mengevaluasi indikator-indikator hasil jangka 
pendek. Oleh karenanya, model sebab-akibat sangat 
penting untuk memilih indikator dan memikirkan 
cara mengaitkannya dengan hasil jangka panjang 
yang jelas diharapkan dari proyek REDD+, 
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dengan ketentuan sasarannya ialah ‘keberlanjutan’. 
Sebaliknya, banyak evaluasi dengan menggali 
ingatan masa lalu dilakukan lama setelah proyek 
dimulai. Dalam hal ini, model sebab-akibat penting 
untuk menyusun ulang langkah-langkah dan 
mekanisme antara yang dapat mengarah ke hasil 
yang teramati dalam jangka panjang.

3.3 Pemetaan dan Pengujian Model-
model Sebab-Akibat
Memperjelas hubungan sebab-akibat antara hasil 
yang teramati dan kegiatan proyek memerlukan 
perencanaan, pengumpulan dan analisis data yang 
saksama. Bagaimana berbagai kegiatan REDD+ 
menjadi pengungkit bagi perubahan setempat 
merupakan persoalan yang sangat penting. 
Beberapa penyebab deforestasi dan degradasi 
hutan, termasuk perubahan kesejahteraan sosial, 
rentan terhadap penyelewengan di tingkat setempat 
atau proyek; namun yang lainnya tidak (lihat 
Lampiran B.4). Pembelajaran evaluasi dampak 
berlandaskan teori menyediakan kerangka dalam 
memahami tentang apa yang dapat dan tidak 
dapat dilakukan dalam kegiatan REDD+ dan 
bagaimana masing-masing melengkapi upaya 
kebijakan nasional dan pola perubahan yang 

lebih luas. Evaluasi yang berlandaskan teori 
mengharuskan penyusunan model berlandaskan 
anggapan tentang bagaimana suatu kegiatan 
diharapkan menjalankan pengaruhnya (Chen 
dan Rossi 1983, Lipsey 1993, Reynolds 1998, 
White 2009). Dengan memahami alur sebab-
akibat yang melaluinya sejumlah kegiatan REDD+ 
mempengaruhi hasil akan membantu mengulang 
keberhasilan dan menunjukkan bagian yang 
tepat untuk menyempurnakan dan memperbarui 
pelaksanaan proyek. 

Model sebab-akibat atau teori perubahan 
merupakan konsep yang menetapkan hubungan 
antara kegiatan, hasil dan dampak pelaksanaan 
(Tabel 2). Semuanya dapat menetapkan masukan, 
kegiatan dan keluaran yang terkait dengan 
pelaksanaan dan cara menghasilkan perubahan 
hasil yang menjadi sasaran dalam jangka pendek 
sampai sedang dan juga perubahan atau dampak 
jangka yang lebih panjang (Greene dan Caracelli 
1997, White 2009). Kita dapat menggunakan 
berbagai komponen teori perubahan untuk 
menyusun model yang menggambarkan cara 
kegiatan membuahkan hasil yang diinginkan. 
Model sebab-akibat dapat bersifat kualitatif (yakni 
ketika jumlah sampel sedikit atau keragaman 

Tabel 2. Komponen peta rantai sebab-akibat

Komponen Uraian Penerapan pada proyek REDD+

Pelaksanaan Masukan Sumber daya yang dipakai 
oleh proyek

Dana untuk melaksanakan pemantauan dan 
pengawasan penggunaan sumber daya hutan; 
dukungan pelatihan tentang pengelolaan hutan 
berkelanjutan; mempekerjakan penduduk 
setempat; investasi untuk prasarana dan lain-lain

Kegiatan Apa yang kita lakukan Memantau kegiatan; menegakkan aturan; melatih 
penduduk setempat; membantu penyelenggaraan 
lokakarya; membangun prasarana

Keluaran Apa yang kita hasilkan Kawasan hutan dilestarikan; degradasi hutan 
berkurang; masyarakat yang berpengetahuan luas; 
hal-hal kasat mata yang dapat dihitung

Hasil Hasil Apa yang kita lakukan; 
perubahan perilaku yang 
dihasilkan oleh keluaran 
proyek

Peningkatan pendapatan; perbaikan status 
kesehatan; penyediaan jasa lingkungan (semua 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan)

Dampak Perubahan jangka 
panjang yang dihasilkan 
oleh akumulasi hasil

Gerakan naik turunnya pendapatan triwulanan; 
gerakan masuk keluarnya dari ambang kemiskinan; 
akumulasi modal atau kerugian

Diadaptasi dari Kusek dan Rist 2004. 
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variabel proses tidak memungkinkan analisis 
kualitatif dilakukan) atau dapat menerapkan 
sejumlah metode kualitatif dan kuantitatif yang 
mencakup model statistik sebelum kegiatan, 
yang memprakirakan bahwa dampak sosial dapat 
disebabkan oleh kegiatan REDD+.

Menyusun peta rantai sebab-akibat merupakan 
proses berulang yang memerlukan langkah-langkah 
berikut: 
1. Memahami konteks daerah proyek
2. Menetapkan ciri-ciri suatu kegiatan
3. Menyusun hipotesis yang dapat diuji
4. Memetakan data yang dibutuhkan
5. Menguji hipotesis dan memutakhirkan 

asumsi awal

Kami telah menyaring proses ini menjadi lima 
langkah untuk menyusun peta rantai sebab-akibat 
yang dapat memperjelas proses yang digunakan 
oleh kegiatan REDD+ sehingga menghasilkan 
perubahan berupa hasil kesejahteraan sosial. 
Langkah-langkah ini selanjutnya diperjelas pada 
Lembar Kerja 8.

3.3.1 Memahami Konteks daerah Proyek

White (2009) menetapkan bahwa memahami 
konteks dan mengharapkan keanekaragaman 
sebagai dua unsur penting dalam mengevaluasi 
dampak berlandaskan teori. Konteks berpengaruh 
langsung terhadap proses dalam rantai sebab-
akibat. Konteks merupakan lingkungan sosial 
ekonomi, kependudukan, kelembagaan dan biofisik 
tempat proyek dilaksanakan. Konteks seharusnya 
mencakup uraian mengenai faktor-faktor yang 
bekerja dalam banyak tingkatan; kejadian-kejadian 
di tingkat setempat mungkin saja dipengaruhi 
oleh tindakan yang terjadi di tingkat daerah atau 
nasional. Sebelum membuat peta rantai sebab-
akibat, evaluator perlu memiliki pemahaman 
yang jelas tentang keadaan sosial dan ekologi di 
daerah proyek; tentu saja, sebagian besar dokumen 
rancangan proyek (PDD) mencakup banyak 
informasi yang diperlukan untuk mencirikan 
keadaan kependudukan, sosial ekonomi, 
kelembagaan dan biofisik daerah tersebut. Data 
kualitatif dan kuantitatif memberikan wawasan 
penting mengenai keadaan awal di tempat 
proyek berlangsung. 

Faktor setempat terpenting yang perlu dipahami 
mencakup: 
•	 penyebab deforestasi dan degradasi hutan 

setempat, termasuk mencirikan pelaku 
terpenting yang mempengaruhi perubahan 
penggunaan lahan (yakni petani skala kecil, 
peternak, pemilik hak pengusahaan hutan dan 
lain-lain);

•	 hak dan penguasaan lahan, pohon dan karbon;
•	 tingkat pemantauan dan penegakan hukum dan 

perebutan hak milik; 
•	 strategi mata pencarian utama di daerah proyek; 
•	 derajat ketergantungan rumah tangga terhadap 

hutan (yakni dalam hal barang yang diambil 
dari hutan dan jasa yang disediakan oleh hutan); 

•	 keanekaragaman ketergantungan terhadap 
hutan (yakni cukup pentingnya hutan bagi 
rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, 
rumah tangga pendatang dan lain-lain);

•	 keberadaan dan peran kelompok yang peduli 
terhadap pengelolaan sumber daya alam dan 
kesejahteraan sosial; dan

•	 hubungan antara pemrakarsa REDD+ dan 
anggota masyarakat. 

Selain itu, beberapa variabel sesuai konteks 
membantu menempatkan daerah proyek dalam 
konteks yang lebih luas. Pentingnya konteks 
dalam evaluasi dampak berlandaskan teori 
menyimpulkan bahwa kegiatan yang sama yang 
dilaksanakan dalam lingkungan berbeda dapat 
memberi hasil yang berbeda. Inilah pentingnya 
memahami konteks. Kita harus mampu memahami 
mengapa kita mengamati hasil yang berbeda di 
lingkungan yang berbeda dan menunjuk secara 
tepat faktor-faktor sesuai konteks yang dapat 
dianggap sebagai penyebab keberhasilan atau 
kegagalan. Data mengenai variabel struktural yang 
agak kasar membantu menempatkan analisis ke 
dalam konteks daerah atau nasional yang lebih luas 
dan menjelaskan tentang kemampuannya untuk 
mengambil generalisasi. Variabel yang biasanya 
berguna dalam mengatasi persoalan kemampuan 
untuk melakukan generalisasi temuan mencakup: 
jenis hutan; letak dalam peralihan hutan; zona 
agro-ekologi; kemudahan memperoleh pasar; 
tingkat pendapatan; kegiatan ekonomi utama; 
kepadatan penduduk; dan kelompok etnis atau 
bahasa yang dominan. 
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Informasi sesuai konteks membantu 
memprakirakan bakal sumber keanekaragaman 
dampak (yakni dampak dapat beragam sesuai 
dengan rancangan kegiatan, ciri penerima manfaat 
atau lingkungan sosial ekonomi). Dampak kegiatan 
REDD+ bagi kesejahteraan sosial mungkin 
saja beragam antara lain menurut kelompok 
etnis, gender, usia, status penduduk pendatang 
atau kekayaan dibandingkan dengan lainnya. 
Dengan memperoleh pemahaman mengenai 
kelompok yang terpinggirkan dan rentan, tokoh 
masyarakat yang kaya, atau kelompok lain sebelum 
pengumpulan data hasil berarti bahwa evaluasi 
dapat dirancang dengan menggunakan jumlah 
sampel yang mewakili masing-masing kelompok; 
ini juga membantu mempersempit cakupan analisis 
sebaran, yaitu hanya pada kelompok yang dikenal 
atau diharapkan terkena pengaruh yang berbeda 
oleh kegiatan tersebut (Lembar Kerja 9). Analisis 
setelah kegiatan tentang keanekaragaman dampak 
memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang 
kelompok mana yang agaknya terkena pengaruh 
kegiatan REDD+ yang berbeda. Metode partisipatif 
sungguh berguna untuk memahami bidang-bidang 
yang kemungkinan akan beraneka ragam. 

Rancangan evaluasi yang mencakup pembanding 
perlu mengumpulkan data sesuai konteks yang 
sama bagi daerah kelompok pembanding. Data 
ini memberi variabel pembanding penting yang 
menjelaskan hasil yang teramati di daerah kegiatan. 
Informasi sesuai konteks dari daerah pembanding 
juga menjadi dasar untuk menyingkirkan 
penjelasan tandingan atas dampak yang teramati 
di daerah kegiatan, yang menambah keabsahan 
eksternal atas perkiraan dampak kesejahteraan.

3.3.2 Menetapkan Ciri-ciri Suatu 
Kegiatan Redd+

Rancangan proyek secara umum menjabarkan 
strategi pelaksanaan jangka pendek hingga 
menengah. Membedakan antara rancangan proyek 
dan bagaimana proyek benar-benar dilaksanakan 
sangat penting untuk menetapkan ciri-ciri kegiatan 
dengan benar (lihat Kotak 7 tentang metode GCS-
REDD untuk mencirikan dan memahami proses 
pelaksanaan). Evaluasi dampak berlandaskan 
teori menganggap bahwa tujuan program dapat 
dijelaskan secara cermat, bahwa pelaksanaan 
program telah diperiksa kebenarannya (yakni 

proyek dilaksanakan sesuai dengan rancangannya) 
dan bahwa teori program dan mekanisme sebab-
akibat terkait dapat ditetapkan dan diukur 
(Khandker dkk. 2010). 

Proyek konservasi dan pembangunan sering 
tidak dilaksanakan dengan tepat sebagaimana 
direncanakan semula karena kendala logistik, 
keuangan dan kelembagaan yang mengubah arah 
kegiatan. Misalnya, rancangan proyek mungkin 
menjelaskan mekanisme bagi-hasil REDD+ 
yang memindahkan pembayaran karbon dari 
pemrakarsa proyek langsung kepada rumah 
tangga. Namun, pengelola proyek di lapangan 
dapat memutuskan apakah akan lebih berhasilguna 
untuk membentuk komite pengelolaan pendapatan 
karbon tingkat desa sebagai perantara antara 
organisasi pelaksana dan penduduk setempat. 
Sekadar melacak anggaran biaya pembayaran 
kepada rumah tangga dapat meluputkan penetapan 
mekanisme sebab-akibat yang bertanggung 
jawab atas perubahan kesejahteraan ekonomi 
dan kesejahteraan lahir-batin. Evaluasi proses 
perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 
memprakirakan perubahan yang mungkin terjadi 
dalam pelaksanaan proyek, mengumpulkan data 
mengenai aspek-aspek pokok tentang proses ini 
dan menggunakan indikator hasil yang mampu 
melacak perubahan yang diinginkan maupun yang 
tidak dalam hal kesejahteraan dan penggunaan 
lahan. Dalam hal pelaksanaan menyimpang dari 
masukan, kegiatan dan keluaran sebagaimana 
dijelaskan pada rancangan proyek, metode 
kualitatif sungguh penting untuk memberikan 
wawasan baru dan memahami pelaksanaan. 
Pengamatan dan wawancara mendalam membantu 
pemahaman apakah rencana dalam proyek benar-
benar mencerminkan keadaan di lapangan. 

GCS-REDD CIFOR mencakup analisis terinci 
tentang proses pelaksanaan REDD+ dan 
hubungannya dengan perubahan kesejahteraan 
sosial (Kotak 7). 

3.3.3 Membuat Hipotesis, Menetapkan 
data yang dibutuhkan dan Menguji 
Hipotesis

Hipotesis dipicu oleh pertanyaan semacam ‘apa 
dampak sosial dari proyek-proyek REDD+?’ 
Hipotesis merupakan usulan ilmiah yang masuk 
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akal atau dugaan logis tentang hubungan yang 
diharapkan di antara dua variabel. Hipotesis 
memiliki dua syarat: harus sesuai dengan fakta-
fakta yang diketahui dan harus dapat diuji. 
Pertanyaan pentingnya ialah: 
•	 Dapatkah variabel diukur langsung atau apakah 

Anda memerlukan variabel pewakil (proksi)?
•	 Dapatkah Anda memperoleh data yang 

diperlukan meskipun ada kendala waktu dan 
sumber daya?

•	 Cukup beragamkah data untuk menguji 
hipotesis tersebut? 

Evaluator proyek menghadapi beberapa tantangan 
ketika melaksanakan evaluasi dampak kegiatan 
REDD+ berlandaskan teori. Pertama dan yang 
terutama, memahami sistem sosio-ekologi itu sulit 
karena kebanyakan sistem sangat rumit (Chhatre 

dan Agrawal 2009, Ostrom 2009). Dalam kerangka 
kerja berjenjang untuk memahami sistem sosio-
ekologi, Ostrom (2009) menetapkan lebih dari 40 
variabel yang termasuk kategori sistem sumber 
daya, pengguna dan satuannya, sistem tata kelola, 
saling keterkaitan, hasil dan ekosistem terkait. 
Dengan demikian, mengidentifikasi kumpulan 
variabel dan hubungan mana yang merupakan 
pusat untuk memahami hubungan sebab-akibat 
antara kegiatan dan hasil yang teramati merupakan 
tantangan besar. 

Masalah lainnya ialah bahwa banyak teori 
perubahan belum teruji secara ketat dan empiris 
dalam bidang lingkungan dan pembangunan. 
Schreckenberg dkk. (2010) mencatat bahwa 
kurangnya penelitian ekonometrik, yang 
menunjukkan kaitan antara proyek-proyek 
konservasi dan pembangunan dengan hasil 

Kotak 7. Penelitian GCS-REDD Mengenai Pelaksanaan Proyek

GCS-REDD menggunakan proses berulang untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan biaya 
pelaksanaan proyek-proyek REDD+. Pada tahap ‘sebelum’ penelitian, informasi dasar tentang proyek 
dikumpulkan melalui ‘penilaian pemrakarsa’ (lihat Lampiran C tentang instrumen penelitian). Cara ini 
bermanfaat untuk mendapatkan informasi dasar tentang organisasi pemrakarsa, komponen utama proyek 
REDD+, metode MRV dan FPIC, organisasi mitra utama, rencana untuk melakukan sertifikasi dan menjual 
kredit dan letak proyek. Penilaian pemrakarsa juga meminta pemrakarsa untuk mendaftar para pemangku 
kepentingan (kelompok orang atau perusahaan) yang menggunakan hutan di daerah proyek dan yang 
diharapkan mengubah penggunaan hutan sebagai bagian dari strategi proyek untuk mengurangi emisi 
karbon. Pemrakarsa kemudian ditanyai tentang strategi khusus untuk mendorong perubahan-perubahan 
tersebut dalam penggunaan hutan. Pada intinya, inilah model sebab-akibat proyek. Penilaian pemrakarsa 
juga dirancang untuk memperoleh rincian tentang bagaimana desa tertentu terpilih untuk kegiatan proyek 
sehingga menetapkan faktor-faktor pokok yang harus dipertimbangkan ketika memadankan desa dan 
rumah tangga dengan kegiatan dan pembanding. Selain penilaian pemrakarsa, peneliti menguraikan 
tentang daerah proyek yang mencirikan daerah proyek, termasuk penyebab utama deforestasi dan hal-hal 
yang terjadi sebelum proyek REDD+.

Pada tahap ‘antara’ penelitian, proses, biaya dan politik selama pelaksanaan proyek dilacak melalui ‘survei 
pelaksanaan proyek’ atau SPI (instrumen penelitian akan disediakan di situs web CIFOR pada tahun 2011). 
Melalui SPI, peneliti menjelaskan kegiatan proyek yang telah dilakukan. Langkah ini mengharuskan 
penentuan kegiatan mana yang dapat dikaitkan dengan proyek (misalnya, menetapkan apakah kepemilikan 
lahan di daerah proyek merupakan bagian proyek atau kegiatan pelengkap yang merupakan prasyarat 
proyek tersebut, tetapi mungkin telah terjadi tanpanya) dan kegiatan mana yang benar-benar dilakukan 
dalam kenyataan (dan tidak sekadar dalam rencana tertulis). Kedua penentuan ini yang terbaik dilakukan 
sewaktu dan di tempat proyek dilaksanakan. Pada GCS-REDD, peneliti akan berkesempatan mengumpulkan 
informasi ini ketika mereka kembali ke daerah proyek untuk melaporkan mengenai hasil penelitian 
tahap pertama. SPI juga menghitung biaya untuk memulai proyek—termasuk semua biaya perencanaan, 
administrasi dan transaksi—dan, apabila sesuai, biaya menjalankan proyek pada tahap awal pelaksanaan.
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kesejahteraan sosial; ini berarti bahwa tidak 
tersedia model sebab-akibat umum untuk 
menetapkan indikator. Ketika menyusun peta 
rantai sebab-akibat, temuan dan penyimpulan 
sangat bergantung pada keabsahan teori program 
dan analisis penjelasannya. Apabila terdapat 
teori-teori yang bagus yang telah teruji secara 
empiris tentang unsur-unsur keberhasilan 
pelaksanaan proyek REDD+, evaluasi dampak 
yang berlandaskan teori itu lebih mudah. Biasanya, 
hubungan teoretis tertentu yang berlaku untuk 
konservasi dan pembangunan itu disanggah. 
Misalnya, kita memiliki bukti empiris bahwa 
kelompok yang terlalu besar atau terlalu beragam 
sering menghambat keberhasilan tindakan-
bersama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan 
(Poteete dan Ostrom 2004); tetapi, para penulis 
studi itu menekankan akan ketidakpastian hasil 
empiris mereka. Kajian-kajian mutakhir justru 
meramaikan perdebatan daripada menyodorkan 
penyelesaian masalah (misalnya, Baland dkk. 2007) 
menemukan bahwa ketidaksetaraan berpengaruh 
terhadap kerjasama secara tidak linier). Dalam 
hal model sebab-akibat yang harus sepenuhnya 
teruji, kita memerlukan teori yang mantap 
sehingga memungkinkan untuk membuat hipotesis 
keterkaitan antara kegiatan REDD dan hasil-hasil 
berupa kesejahteraan sosial (Reynolds 1998). 

Contoh ‘variabel proses’ untuk melacak dan 
merumuskan hipotesis yang mengaitkan berbagai 
kegiatan REDD+ dengan hasil mencakup:
•	 kemudahan untuk memanfaatkan hutan;
•	 pohon, hutan dan hak milik dan hak 

pengelolaan karbon hutan;
•	 keikutsertaan dalam perancangan dan 

pelaksanaan proyek;
•	 keberadaan, kemudahan dan hasilguna sejumlah 

mekanisme untuk mengatasi keluhan;
•	 proses untuk memprakarsai proyek (dari atas ke 

bawah atau konsultasi atau persetujuan sukarela 
yang diberitahukan sebelumnya (FPIC) atau 
diprakarsai oleh masyarakat);

•	 pengungkapan informasi dan pengertian 
terhadap kegiatan proyek;

•	 pengungkapan informasi tentang aliran 
keuangan karbon;

•	 modal sosial;

•	 ketidaksepakatan di antara anggota masyarakat 
sendiri;

•	 mudah berubahnya pembiayaan karbon dan 
imbalan/manfaat bagi penduduk;

•	 perubahan sikap tentang penggunaan hutan 
(apakah REDD+ memberi imbalan tanpa alasan 
untuk memperluas pembukaan lahan?);

•	 keberadaan, rancangan dan hasilguna 
mekanisme bagi-hasil;

•	 hasilguna mengenai tindakan mitigasi yang 
direncanakan untuk mengatasi penyebab 
sesungguhnya kehilangan hutan di daerah 
proyek dan imbalannya.

Untuk memahami sepenuhnya rantai sebab-akibat 
antara kegiatan dan hasil, agaknya diperlukan 
beberapa hipotesis yang dinyatakan dengan jelas 
dan diuji. Proses sebab-akibat yang melibatkan 
sistem sosial dan ekologi umumnya tidak linier atau 
tidak berjalan tersendiri. GCS-REDD mencakup 
pengujian beberapa hipotesis tentang pengaruh 
proyek-proyek REDD+ pada keadaan hutan dan 
kesejahteraan rumah tangga (Kotak 8). 

Penyusunan dan pengujian peta rantai sebab-
akibat memerlukan data lebih banyak daripada 
untuk metode evaluasi dampak lain. Pengukuran 
mekanisme sebab-akibat kegiatan, penetapan 
dan pengoperasian pemberian perlakuan secara 
tepat, pengumpulan data untuk banyak variabel 
proses dan mempertahankan banyak tindak lanjut 
berjangka panjang bersama peserta program selama 
masa pelaksanaan mungkin memakan waktu dan 
mahal (Reynolds, 1998). Model sebab-akibat dan 
hipotesis tertentu benar-benar berguna untuk 
memetakan data yang dibutuhkan. Teori perubahan 
atau jalur sebab-akibat memberi pedoman 
tentang variabel tertentu, menjelaskan bagaimana 
mengukur variabel (yakni data yang dikumpulkan 
menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif) 
dan di tingkat mana data perlu dikumpulkan. Kami 
menemukan empat jenis variabel utama: variabel 
hasil; variabel penjelasan; perancu; dan variabel 
proses (Lembar Kerja 10). Memahami proses 
sebab-akibat dari kegiatan REDD+ dan dampaknya 
bagi kesejahteraan sosial sering memerlukan 
pendekatan metode gabungan. 
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Data kualitatif khususnya penting sebab mekanisme 
yang menyebabkan dampak mungkin saja cukup 
beragam, termasuk segi-segi pelaksanaan proyek 
(misalnya, tingkat keikutsertaan pengguna hutan 
setempat secara bermakna setelah mendapat 
informasi yang memadai), keadaan kelembagaan 
(misalnya, hak penguasaan, tingkat pengalihan 
kewenangan untuk mengelola, hak milik dan lain-
lain) dan ciri-ciri masyarakat (misalnya, kekuasaan 
tokoh masyarakat, keanekaragaman etnis, 
kelompok dan perkumpulan yang peduli pada 
pengelolaan hutan atau perbaikan kesejahteraan 
sosial dan lain-lain).

Apabila keragaman dalam variabel proses pada 
sampel mencukupi, mungkin saja merumuskan 
hipotesis tentang faktor-faktor ini yang dapat diuji 

secara kuantitatif dengan menggunakan teknik 
evaluasi dampak. Namun jika sampel sedikit 
atau tidak banyak keragaman dalam variabel 
proses sasaran perumusan hipotesis mungkin 
tidak layak. Ini berarti, jika Anda ingin menguji 
bagaimana hak milik karbon hutan mempengaruhi 
hasil hutan dan kesejahteraan, tetapi tidak satu 
pun atau seluruh dari desa dalam sampel Anda 
memiliki hak semacam itu, maka keragaman untuk 
menguji secara empiris hipotesis yang terkait 
dengan pokok bahasan ini tidak cukup. Sekalipun 
terdapat keragaman sampel, mungkin penyelidikan 
beberapa hipotesis dengan mekanisme sebab-
akibat secara kuantitatif tidak cukup kuat karena 
perlu penyederhanaan secara berlebihan atau 
penggolongan yang dibuat-buat mengenai kondisi 
proses atau kelembagaan yang rumit.

Kotak 8. Hipotesis Inti GCS-REDD+

GCS-REDD+ CIFOR menguji beberapa hipotesis tentang rancangan dan pelaksanaan proyek REDD+ dan 
pengaruhnya bagi hutan dan kesejahteraan rumah tangga. Banyak gagasan yang mendasari hipotesis 
ini berhubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana dampak REDD+ bagi kesejahteraan ekonomi/
kesejahteraan yang kemudian dapat mempengaruhi dampak bagi hutan. Berikut ini beberapa hipotesis 
umum yang akan diuji dalam GCS-REDD+. 

Hasilguna (yang diberi batasan sebagai keberhasilan dalam mengurangi emisi hutan dan memperbesar 
peniadaan karbon) dalam REDD mengharuskan:

1. perhatian yang cukup terhadap dayaguna, kesetaraan dan manfaat lingkungan

2. menetapkan secara cermat penyebab deforestasi dan degradasi

3. kegiatan-kegiatan yang tepat yang mengincar penyebab deforestasi dan degradasi

4. penyelesaian sebelumnya mengenai hak milik atas lahan, sumber daya alam dan karbon yang 
diperebutkan

5. jaminan penerimaan dan keikutsertaan setempat dalam REDD+ melalui, misalnya:
a. perolehan izin setempat untuk REDD+
b. pendidikan kepada masyarakat setempat tentang perubahan iklim dan REDD+
c. pelibatan masyarakat setempat dalam perancangan dan pelaksanaan REDD+
d. keterbukaan dalam pelaksanaan

6. menetapkan sasaran manfaat dengan tepat, misalnya melalui:
a. bagian yang cukup untuk masyarakat dibandingkan dengan para pemangku kepentingan lain
b. manfaat bagi rumah tangga dan bukan manfaat bagi masyarakat
c. memastikan bahwa orang miskin dan perempuan mendapatkan manfaat

7. pembagian manfaat dan biaya di antara pemangku kepentingan utama yang dianggap adil, yakni:
a. semua pemangku kepentingan utama memiliki manfaat bersih dari proyek REDD
b. keabsahan didukung karena tidak ada satu kelompok pemangku kepentingan pun yang memiliki 

andil yang lebih dari lainnya 
c. tidak ada kelompok yang mendapatkan manfaat lebih besar daripada yang lain
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tampak seiring waktu. Misalnya, apabila tingkat gaji 
naik di daerah pembanding, tetapi tidak di daerah 
REDD+ (karena alasan selain REDD+), ini dapat 
melencengkan hasilnya. Atau proyek pembangunan 
lain—yang tidak terkait dengan proyek REDD+ 
— dapat dimulai di daerah REDD+ atau 
pembanding. Sangat penting untuk memikirkan 
kemungkinan skenario-skenario dugaan ini dan 
tetap siaga terhadap kemungkinan ini selama 
kajian, untuk menyingkirkan penjelasan-penjelasan 
tandingan atas perbedaan hasil yang teramati di 
daerah REDD+.

Kita telah menyoroti tantangan dalam menetapkan 
dan mengesahkan jalur sebab-akibat dari kegiatan 
hingga hasil. Sifat sistem sosio-ekologi yang rumit 
berarti bahwa banyak variabel mempengaruhi cara 
kegiatan REDD+ membawa perubahan dalam 
kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan lahir-
batin. Kerumitan lainnya adalah kenyataan bahwa 
banyak teori seputar kegiatan konservasi dan 
pembangunan belum teruji dengan menggunakan 
metode yang dirancang untuk menetapkan 
pengaruh sebab-akibat. Sebagian besar analisis 
prakarsa pengelolaan hutan berkelanjutan, program 
konservasi dan pembangunan terpadu dan 
pengelolaan hutan berbasis-masyarakat merupakan 
analisis studi kasus yang jarang menguji hipotesis 
secara jelas tentang hubungan antarvariabel. 
Menyatukan analisis model sebab-akibat ke dalam 
kerangka kerja evaluasi dampak secara ketat 
berpotensi menghasilkan cukup banyak wawasan 
baru bagi beragam praktisi REDD+ dan konservasi 
dan pembangunan. 

Dalam mengembangkan model sebab-akibat, 
penting untuk memikirkan tingkat mana yang 
Anda harapkan untuk melihat keragaman dalam 
hasil kegiatan. Seharusnya ada sinergi yang 
erat antara tingkat pelaksanaan kegiatan dan 
tingkat analisis hasil dan dampak. Proyek-proyek 
REDD+ angkatan pertama menitikberatkan 
kegiatan di berbagai tingkat, termasuk tingkat 
daerah, desa atau, dalam hal proyek jenis PES, 
rumah tangga. Mengumpulkan data di tingkat 
desa untuk memahami pengaruh proyek 
REDD+ dengan memberi imbalan langsung 
kepada rumah tangga tidak akan menyediakan 
informasi yang baik tentang bagaimana setiap 
rumah tangga terpengaruh. Sebaliknya, apabila 
kegiatan melibatkan pembentukan pusat kesehatan 
masyarakat di desa, pengumpulan data tingkat 
rumah tangga akan terbatas manfaatnya karena 
semua rumah tangga mendapat manfaat atau 
kemungkinan mendapat manfaat dari layanan 
umum baru tersebut secara adil. 

Tentu saja, mungkin ada faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi hasil ekologis dan sosial yang 
penting untuk dipertimbangkan (eksternal dan 
internal bagi daerah proyek). Idealnya, untuk 
memperkecil kemungkinan faktor-faktor ini 
merancukan penetapan dampak, data akan 
dikumpulkan dari daerah pembanding dan REDD+ 
dan sepadan dengan faktor-faktor tersebut yang 
dapat mempengaruhi hasil; dengan demikian 
langkah ini akan menjaring pengaruh bakal 
perancu ini. Akan tetapi, pemadanan itu mungkin 
tidak sempurna, baik untuk faktor-faktor yang 
dikenali atau faktor-faktor lain yang kemudian 



Pertimbangan Praktis untuk 
Memahami dampak Redd+ bagi 
Kesejahteraan Sosial

4

4.1 Anggaran Biaya dan Kemampuan 
evaluasi
Evaluasi proyek-proyek yang dimaksudkan 
sebagai rintisan atau percontohan layak untuk 
mendapat dukungan anggaran biaya yang memadai. 
Namun, evaluasi biasanya merupakan bagian 
sangat kecil dari kebanyakan anggaran biaya proyek 
konservasi dan pembangunan. Selain itu, dalam hal 
REDD+, evaluasi sangat dititikberatkan pada MRV 
karbon, yang mungkin memakan biaya besar. Jika 
digabungkan, mencadangkan sumber daya yang 
cukup untuk melakukan evaluasi yang bermutu atas 
dampak berdasarkan bukti berupa kesejahteraan 
sosial mungkin menantang. Ada anggapan umum 
bahwa pengumpulan data kelompok dasar dan 
pembanding sangat mahal dan bahwa keahlian 
yang diperlukan dalam merancang kajian-kajian 
evaluasi maupun pengolahan dan analisis data 
itu di luar cakupan (dan di luar tanggung jawab) 
staf proyek. Namun, evaluasi dampak sosial dapat 
menjadi cara penting untuk mengelola risiko 
REDD+ dalam hal hukum, politik dan hubungan 
masyarakat dengan berprakarsa menetapkan 
dan menyusun bukti mengenai dampak-dampak 
tersebut. Evaluasi ini dapat melengkapi pemahaman 
mengenai dampak proyek bagi emisi karbon, 
karena ditentukan oleh keputusan dan perilaku 
pengguna hutan. Untuk pedoman mengenai 
berbagai komponen anggaran biaya evaluasi dan 
bagaimana menekan biaya evaluasi, serta contoh-
contoh anggaran biaya evaluasi, lihat Bamberger 
(2006), Bamberger dkk. (2004) dan Baker 2000. 
Pemrakarsa yang bekerjasama dengan peneliti 
dan evaluator perlu mempertimbangkan beberapa 

faktor sewaktu menyusun anggaran biaya untuk 
mengevaluasi dampak sosial, termasuk tahap 
pelaksanaan proyek (yaitu sebelum proyek, 
selama proyek atau setelah proyek); kemampuan 
evaluasi; dan sumber daya yang tersedia untuk 
melaksanakan evaluasi. Ketika memulai evaluasi 
sebelum proyek, rancangan penelitian yang 
paling ketat—tetapi juga yang paling mahal—
itu layak. Evaluasi ini mencakup pengumpulan 
data dari daerah perlakuan (dan sebaiknya juga 
daerah pembanding) atau pengguna hutan 
sebelum kegiatan dimulai. Berdasarkan data yang 
dikumpulkan pada tahap awal ini, tampaknya 
memungkinkan untuk menetapkan sub-sampel 
pembanding yang cukup sepadan dengan 
pengguna hutan yang menerima perlakuan 
dan membatasi pengumpulan data selanjutnya 
hanya pada pembanding yang sepadan tersebut. 
Meskipun demikian, rancangan penelitian ini pada 
hakikatnya lebih mahal karena melibatkan banyak 
tahap pekerjaan lapangan selama jangka waktu 
yang panjang.

Kami mengusulkan kerangka kerja berikut ini 
untuk menetapkan rancangan evaluasi dampak 
yang dapat Anda lakukan dengan anggaran biaya 
yang tersedia.
•	 Anggaran	besar	untuk	mengevaluasi	dampak	

kesejahteraan	sosial: Melakukan survei 
rumah tangga terinci pada sejumlah besar 
rumah tangga; mengumpulkan data di daerah 
pembanding dan dampak terpilih secara 
saksama; memeriksa-silang temuan dengan 
wawancara narasumber utama dan pertemuan 
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desa; memetakan rantai sebab-akibat sebelum, 
selama dan setelah kegiatan atas sejumlah 
indikator kualitatif dan kuantitatif yang 
telah ditetapkan.

•	 Anggaran	biaya	sedang	untuk	mengevaluasi	
dampak	kesejahteraan	sosial: Serupa dengan 
pada anggaran biaya besar, tetapi dengan 
melakukan survei pada sedikit rumah tangga 
dan melakukan stratifikasi sampel menurut 
kelompok identitas (misalnya, pendapatan, 
etnis, gender, pekerjaan); hasilnya memiliki 
selang kepercayaan yang lebih rendah; pemetaan 
rantai sebab-akibat dapat mencakup pengujian 
hipotesis lebih jarang dan tidak memerlukan 
banyak data.

•	 Anggaran	biaya	kecil	untuk	mengevaluasi	
dampak	kesejahteraan	sosial: Menggunakan 
metode partisipatif di tingkat desa dengan 
pengumpulan data sebelum dan setelah 
kegiatan, di daerah pembanding dan daerah 
dampak, atau keduanya; menggunakan metode 
mengingat masa lalu apabila tidak tersedia 
data ‘sebelum kegiatan’; menggunakan metode 
partisipatif setiap selang waktu tertentu untuk 
memahami bagaimana pelaksanaan proyek 
REDD+ untuk memetakan rantai sebab-akibat.

Kemampuan evaluasi merupakan kendala sehingga 
banyak pemrakarsa proyek mungkin mengalami 
kesulitan. Ada dua pertimbangan utama. Pertama, 
apakah proyek memiliki staf atau rekan kerjasama 
dengan keahlian dan pelatihan yang diperlukan 
untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 
untuk evaluasi dampak? Pemusatan perhatian 
pada dampak sosial setempat mengharuskan 
pengumpulan data di tingkat desa dan rumah 
tangga, tetapi perumusan dan pelaksanaan survei 
desa dan rumah tangga memerlukan banyak ragam 
keahlian dan kemampuan. Sumber daya yang 
disediakan oleh GCS-REDD CIFOR meliputi bahan 
untuk melaksanakan survei sosial ekonomi (lihat 
Lampiran C). Mengenai sumber daya tambahan 
untuk mengembangkan dan melaksanakan survei 
yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial 
dan ketergantungan pada hutan/lingkungan, 
lihat Angelsen dkk. 2011. Pertimbangan kedua 
ialah ketersediaan seseorang untuk mengolah 
dan menganalisis data yang terkumpul. Keahlian 
menganalisis data dasar yang diperlukan mencakup 
kemampuan untuk menggunakan, membersihkan 

dan mendokumentasikan kumpulan data, 
menghitung statistik deskriptif dan membuat 
model-model regresi dan menjalankan kegiatan 
rutin yang sejalan. Lihat Lampiran B.1 untuk 
gambaran sumber daya evaluasi dampak. 

Kami menekankan bahwa evaluasi dampak 
sosial semestinya tercakup dalam rancangan dan 
rencana pelaksanaan proyek sebelum proyek 
dimulai. Tindakan ini memungkinkan pendekatan 
yang paling luwes untuk evaluasi dan juga 
memperbesar kemungkinan penyediaan sumber 
daya untuk evaluasi dampak. Kami menyatakan 
lagi bahwa biaya untuk memperkirakan dampak 
sosial kemungkinan besar jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan biaya MRV karbon dan 
bahwa penyediaan dana untuk memperkirakan 
dampak ini didukung alasan bahwa dampak 
REDD+ bagi mata pencarian kemungkinan besar 
menjadi penentu utama atas kelayakan politik dan 
sosial dan keberlanjutan andilnya dalam mitigasi 
perubahan iklim. 

4.2 Berbagai Pertimbangan etika 
Jenis penelitian apa pun yang melibatkan 
masyarakat akan membuat masyarakat tersebut 
menghadapi risiko; pemrakarsa, peneliti dan 
pemangku kepentingan lain proyek berkewajiban 
untuk melindungi mereka dari risiko-risiko 
tersebut. Seperangkat asas yang telah diterima 
secara umum untuk penelitian perilaku dan 
biomedis yang melibatkan manusia ialah Laporan 
Belmont (1979). Laporan ini menetapkan tiga asas 
penelitian yang beretika mengenai manusia: 
1. menghormati dan menjaga hak pribadi 

setiap orang
2. tidak merugikan dan mendatangkan kebaikan 

(yaitu menjamin kesejahteraan setiap orang)
3. keadilan (yaitu biaya dan manfaat penelitian 

dibagi secara adil)
 
Sebuah persyaratan akibat dari asas-asas ini ialah 
bahwa peneliti harus memperoleh persetujuan 
sukarela yang diberitahukan sebelumnya (FPIC) 
dari calon sasaran penelitian untuk ikut serta dalam 
penelitian tersebut. Langkah ini merupakan ajaran 
mendasar namun rumit dalam penelitian mengenai 
manusia. Di sisi lain, peneliti harus memberi 
cukup informasi kepada calon peserta mengenai 
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kajian yang dilakukannya sehingga mereka dapat 
memberi tahu keputusan mengenai ingin ikut serta 
atau tidak. Di sisi lain, apabila peneliti memberi 
tahu terlalu banyak kepada peserta mengenai 
kejadian-kejadian yang sedang mereka kaji, 
mereka mungkin merancukan sebagian pertanyaan 
penelitian mereka sendiri. Misalnya, dalam 
penelitian GCS-REDD, peneliti CIFOR berusaha 
untuk mengukur pengetahuan peserta penelitian 
REDD+. Pengukuran ini memaksa mengguncang 
keseimbangan yang rapuh antara memberi 
tahu calon responden survei mengenai sasaran 
kajian tetapi tanpa harus menjelaskan proyek 
REDD+ setempat sedemikian terinci sehingga 
tidak mungkin lagi untuk menilai pengetahuan 
masyarakat setempat mengenai REDD+ dan sebaik 
apa pengembang proyek telah memberi tahu 
penduduk setempat.

Kerahasiaan merupakan persoalan penting lain 
bagi penelitian mengenai manusia. Penerapan asas 
‘tidak merugikan dan menghasilkan kebaikan’ 
berarti bahwa para peneliti perlu menilai dan 
menjaga responden dari potensi risiko apabila 
ikut serta dalam studi. Dalam hal proyek-
proyek REDD+, dapat dibayangkan risiko akibat 
mengungkap informasi seperti jumlah hasil 
hutan yang diambil secara liar atau anggapan 
buruk mengenai pelaksanaan proyek. Karena itu, 
evaluator perlu berhati-hati untuk memastikan 
bahwa setiap rumah tangga, narasumber utama 
dan desa tidak disebutkan namanya dalam laporan 
apa pun dan datanya disimpan dengan aman. 
Setiap rumah tangga, desa, narasumber utama, 
pemrakarsa dan lain-lainnya perlu diberi pengenal 
dengan angka yang khas. Setelah data dimasukkan, 
informasi apa pun yang dapat digunakan untuk 
melacak hal-hal tertentu (misalnya, nama atau 
koordinat GPS untuk rumah tangga) perlu dihapus 
dari kumpulan data yang digunakan bersama-sama. 
Namun, untuk rancangan penelitian BA atau BACI, 
pengidentifikasian informasi ini harus disimpan 
dalam data induk, sehingga nama-nama responden 
yang sama tersebut dapat dilihat kembali dan data 
disepadankan pada tahap ‘setelah kegiatan’. 

Penerapan asas keadilan menunjukkan bahwa 
biaya dan manfaat penelitian dibagi secara adil. 
Kepentingan asas ini penting disadari ketika 
kita mempertimbangkan bahwa penelitian yang 

mencakup wawancara yang berlangsung lama dan 
pertemuan dengan masyarakat pada dasarnya 
memberi banyak hasil dan waktu masyarakat 
itu berharga. Asas kemurahan hati secara jelas 
mencakup gagasan bahwa para peserta semestinya 
memperoleh manfaat dari penelitian tersebut. 
Ini berarti bahwa peneliti perlu mendatangi 
masyarakat kembali setelah menyelesaikan 
kajiannya untuk menyampaikan dan menjelaskan 
hasil dan akibatnya. Pengetahuan mengenai hasil 
proyek memberi informasi kepada pengguna 
sumber daya setempat yang dapat mereka 
gunakan untuk mendukung perubahan sosial yang 
diinginkan. Banyak peneliti ilmiah sosial juga 
meyakini bahwa mengganti kerugian responden 
atas waktu mereka dengan sedikit uang atau hadiah 
barang juga pantas dilakukan.

Dengan mengabungkan FPIC dan asas kemurahan 
hati, para peneliti diharapkan menjelaskan 
berbagai potensi manfaat penelitian mereka 
(atau kekurangannya). Ini menantang karena 
jelas terlalu dini untuk mengatakan apa yang 
bakal diperoleh kepada orang-orang yang tinggal 
di daerah-daerah proyek REDD+. Manfaatnya 
akan banyak bergantung pada hasil perundingan 
iklim internasional, pasar karbon dan kesediaan 
masyarakat penyandang dana terus membantu 
prakarsa REDD+ sampai mekanisme pasar siap. 
Namun jelas bahwa pemrakarsa proyek, organisasi 
masyarakat madani, peneliti dan pihak-pihak 
lain yang berkepentingan perlu sangat berhati-
hati untuk tidak memperbesar harapan terhadap 
REDD+ dan menunjukkan potensi perolehan dari 
proyek REDD+ dengan cara yang netral.

Terakhir, kami kembali pada konsep FPIC, 
yang sama-sama berlaku untuk proyek maupun 
penelitian. Misalnya, Deklarasi PBB 2007 mengenai 
Hak Masyarakat Adat menjunjung tinggi hak 
penduduk untuk memberikan atau menahan FPIC-
nya bagi kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi 
lahan dan sumber dayanya. Para ahli telah 
memperhatikan bahwa melibatkan penduduk 
setempat dalam memantau dan mengevaluasi 
dampak sosial dan lingkungan merupakan cara 
yang tepat untuk memastikan kemungkinan 
dampak dan dampak nyata dipahami (Colchester 
dan Ferrari 2007, Program Masyarakat Hutan 
2008). Pemahaman seperti ini merupakan prasyarat 
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bagi penduduk yang memberikan FPIC-nya. 
Pemahaman ini juga perlu selalu diperbarui karena 
FPIC dianggap sebagai proses berulang, dengan 
informasi baru dan pemberian persetujuan terus-
menerus yang berjalan bolak-balik di antara 
para pihak. 

Banyak pemrakarsa proyek berprakarsa mencari 
cara untuk melibatkan penduduk setempat 
dalam merancang, melaksanakan dan memantau 
proyeknya. Jenkins (2010) menetapkan lima 
tingkat keikutsertaan masyarakat dalam penelitian 
(Gambar 5), yang juga dapat berlaku dalam 
pelaksanaan proyek.

Tentu saja, melibatkan penduduk setempat dalam 
evaluasi dampak sosial atau MRV karbon dapat 
menimbulkan risiko bagi pengembang proyek: 
bagaimana apabila penduduk semakin menyadari 
dampak merugikan atau menyadari bahwa 
mereka hanya menerima bagian kecil dari harga 
internasional untuk perdagangan karbon hutan? 
Namun, melibatkan masyarakat dalam penelitian 
juga dapat semakin memahami proyek tersebut 
dan membantu mencegah kesalahpahaman dan 
harapan yang tidak beralasan. Terakhir, kami 

Gagasan berasal dari 
masyarakat

Partisipasi, 
kepemilikan

Persetujuan dari 
masyarakat

Pembimbingan 
masyarakat

Dukungan dari masyarakat

Pemberitahuan kepada 
masyarakat

Gambar 5. Tingkat keikutsertaan masyarakat 
dalam penelitian

Sumber: Jenkins (2010)

mencatat bahwa memperluas keterlibatan dalam 
penelitian—misalnya melibatkan masyarakat 
setempat dan pemrakarsa proyek dalam menyusun 
model sebab-akibat, menetapkan indikator yang 
tepat dan menafsirkan hasil—dapat meningkatkan 
mutu penelitian, membuatnya lebih sesuai dan 
mengurangi kerentanannya terhadap prasangka 
atau salah tafsir oleh salah satu pihak dalam proses 
penelitian bersama (bandingkan dengan Rao 2002 
dan Udry 2003).
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Pedoman ini banyak menitikberatkan pada 
evaluasi dampak sosial kegiatan REDD+. 
Tujuan pembahasan kita ialah untuk 

memberikan dasar pemikiran dan alat bantu bagi 
pemrakarsa proyek, lembaga penyandang dana, 
organisasi masyarakat madani dan pengguna 
sumber daya setempat untuk memaksimalkan 
pembelajaran dari proyek-proyek REDD+ 
angkatan pertama. Kami telah memperlihatkan 
bahwa evaluasi dampak sosial semestinya bukan 
bahan perenungan atau tambahan tidak berarti 
untuk rencana pemantauan dan evaluasi yang 
dititikberatkan pada penilaian hasil biofisik proyek-
proyek REDD+. Evaluasi dampak sosial seharusnya 
merupakan komponen utama dari rencana 
pemantauan dan evaluasi dan anggaran biaya 
pemrakarsa proyek. 

Pembahasan kami meliputi 4 unsur pokok:
1. Standar baru yang ketat diperlukan untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan lingkungan 
dan pembangunan. Proyek-proyek REDD+ 
membuka kesempatan yang luar biasa yang 
menggunakan pendekatan pembelajaran secara 
ketat berbasis-hasil, yang akan menerangkan 
mengenai pembahasan dunia mengenai 
hasilguna kegiatan REDD+ untuk mencapai 
tujuan lingkungan dan sosial yang diinginkan. 
REDD+ khususnya berada pada tempat yang 
tepat untuk melakukan hal ini karena proyek-
proyek REDD+ pada dasarnya membutuhkan 
evaluasi dampak yang ketat (jika tidak 
demikian, kredit karbon tidak akan dijual) dan 
karena investasi besar dalam proyek-proyek 

REDD+ sehingga evaluasi berbasis-hasil itu 
penting dan dapat dimasukkan ke dalam 
anggaran biaya proyek. 

2. Evaluasi dampak sosial perlu memadukan 
konsep kontrafaktual, yang diterapkan karena 
perlunya mengevaluasi dampak biofisik, 
yang dititikberatkan pada apa yang terjadi 
tanpa kegiatan REDD+. Manfaat rancangan 
penelitian yang mencakup kontrafaktual 
ialah bahwa hasil yang teramati dari kegiatan 
REDD+ dapat langsung disebabkan oleh 
masukan. Kami telah menyajikan berbagai 
rancangan evaluasi dampak yang menjangkau 
beragam skenario kontrafaktual: Pengacakan 
dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk 
menetapkan ciri hasil dengan kegiatan; 
analisis data dengan menggali masa lalu yang 
berusaha menyediakan kontrafaktual dengan 
menggunakan data yang mampu diingat 
merupakan salah satu rancangan terlemah yang 
disajikan dalam pedoman ini. Di antara dua 
kutub tersebut, kami menelaah tiga rancangan 
evaluasi dampak tambahan yang mencakup 
berbagai gabungan pengumpulan data sebelum, 
setelah, pembanding dan dengan kegiatan. 

3. Memahami proses yang mendatangkan 
pencapaian hasil itu penting bagi proses 
pembelajaran. Evaluasi dampak berbasis 
hasil sangat informatif mengenai apa yang 
terjadi sebagai hasil kegiatan REDD+. Namun, 
belajar dari proyek-proyek angkatan pertama, 
termasuk pelajaran untuk mengangkat 
REDD+ ke tingkat nasional dan daerah, 
memerlukan telaah mengenai berbagai 
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penyebab perubahan yang teramati itu terjadi, 
dalam hal kesejahteraan sosial. Pelajaran 
untuk prakarsa REDD+ di masa depan harus 
berasal dari pertimbangan saksama terhadap 
mekanisme sebab-akibat yang mendasari 
hasil pengamatan. Menyusun dan memetakan 
rantai sebab-akibat dan menguji coba teori 
perubahan dengan menggunakan data 
kualitatif dan kuantitatif merupakan cara 
terbaik untuk mengembangkan pengertian 
mengenai mekanisme apa saja mana yang telah 
membuahkan hasil yang teramati. 

4. Kami telah memberikan pedoman mengenai 
pertimbangan penting yang berkaitan dengan 
penganggaran, kemampuan evaluasi dan 
pertimbangan etika untuk mengevaluasi 
dampak kesejahteraan sosial proyek-proyek 
REDD+. Kami telah membuktikan bahwa 
memahami dengan jelas dampak kesejahteraan 
sosial REDD+ merupakan hal utama dalam 
mempelajari cara merancang prakarsa REDD+ 
di masa depan yang berkelanjutan dan adil. 
Karena itu, sumber daya untuk mengevaluasi 
dampak sosial perlu disediakan. Kami 

telah memberikan pedoman mengenai cara 
mengevaluasi proyek-proyek REDD+ secara 
etis. Perlu diperhatikan sungguh-sungguh 
untuk memastikan bahwa pengguna hutan 
yang tinggal di daerah kegiatan REDD+ dan 
di daerah kelompok pembanding dilindungi 
dari risiko-risiko karena keikutsertaan mereka 
dalam kegiatan evaluasi. 

Menurut prakiraan terbaik kami ada sekitar 150 
proyek REDD+ yang sedang direncanakan di 
seluruh negara berkembang. Proyek-proyek ini 
menjadi dasar bagi proyek, program dan kebijakan 
mitigasi perubahan iklim berbasis hutan di masa 
depan. Pemantauan dan evaluasi di masa lalu 
yang dilaksanakan oleh pengembang, peneliti dan 
evaluator proyek konservasi dan pembangunan 
dan pada awal proyek-proyek karbon hutan telah 
gagal menghasilkan seperangkat asas yang selaras 
satu sama lain mengenai apa yang berhasil dan 
apa yang tidak berhasil dalam hal pengurangan 
deforestasi dan degradasi hutan sementara tidak 
merugikan atau meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi pengguna hutan setempat. Desakan 

Penyelia penelitian lapangan Tadeu Melo menemui masyarakat Barro Alto di Acre, Brasil, untuk melakukan survei desa untuk 
Kajian Perbandingan Global tentang REDD+. © Amy Duchelle/CIFOR
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dunia untuk memberikan bukti konsep yang 
menggunakan proyek-proyek REDD+ angkatan 
pertama membutuhkan komitmen bersama untuk 
pembelajaran secara ketat. 

Persoalan akhir kita ialah arena proyek REDD+ 
yang sangat beragam. Proyek-proyek ini dipimpin 
oleh berbagai pemrakarsa dan dilaksanakan 
dengan menggunakan strategi pelaksanaan 
dan kesepakatan berbagi manfaat yang sangat 
beragam. Keanekaragaman ini menyoroti 
kebutuhan akan metode ketat untuk menetapkan 

ciri utamanya (yaitu apa dampak proyek REDD+ 
bagi kesejahteraan masyarakat setempat?) dan 
memahami penyebab proyek menghasilkan 
pengaruh yang teramati tersebut. Kumpulan 
informasi mengenai ciri dan alasan keberhasilan 
atau kegagalan relatif kegiatan REDD+ akan 
menggerakkan kita maju bersama menuju 
gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-
langkah maju untuk mewujudkan REDD+. Untuk 
itu dibutuhkan prakarsa pembelajaran yang 
bersifat global.
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Angka kecenderungan: Peluang suatu satuan 
ditetapkan pada kelompok perlakuan yang telah 
dilengkapi dengan seperangkat ciri pengamatan. 
Angka ini digunakan untuk memadankan 
satuan pembanding dan perlakuan pada metode 
pemadanan angka kecenderungan (PSM) dalam 
percobaan-semu.

Data dasar: (1) Dalam evaluasi dampak dan 
banyak bidang lain, ‘data dasar’ digunakan untuk 
menjelaskan keadaan awal sebelum proyek. (2) 
Dalam REDD+, ‘data dasar’ sering dipertukarkan 
dengan ‘tingkat emisi acuan’ untuk menyebut 
jumlah perkiraan emisi akibat deforestasi/degradasi 
yang telah terjadi tanpa adanya REDD+ (Angelsen 
2008a). (3) Angelsen dkk. (2009) menjelaskan 
perbedaan konsep penting antara data dasar 
bisnis-seperti-biasa (BAU) dan jalur pemberian 
kredit. Jalur pemberian kredit merupakan tingkat 
hilangnya hutan yang disepakati oleh para pihak 
untuk ‘diatasi’ guna menunjukkan pengurangannya 
dan menerima imbalan, yang mungkin berbeda 
dengan data dasar BAU yang diprakirakan 
oleh para ilmuwan. Tingkat acuan terkadang 
digunakan untuk menyebut secara khusus jalur 
pemberian kredit.

Data dengan menggali masa lalu dan analisisnya: 
Dengan hanya menggunakan data yang tersedia 
pada jangka waktu sekarang untuk menyusun ulang 
keadaan ‘sebelum kegiatan’ guna membandingkan 
antara keadaan ‘sebelum’ dan ‘setelah’ kegiatan 
dan menetapkan ciri. Sumber data dengan 

menggali masa lalu meliputi citra pengindraan 
jauh dan catatan arsip dan catatan pemerintah; 
data juga dapat dikumpulkan dari para ahli dan 
peserta studi dengan menanyai mereka mengenai 
keadaan sebelum proyek dan persepsi mereka 
mengenai faktor apa, termasuk kegiatan, yang telah 
menyebabkan setiap perubahan yang dirasakan 
dalam keadaan tersebut dari waktu ke waktu. 

Data panel: Pengamatan dari satuan yang tepat 
sama (misalnya, orang yang sama, rumah tangga 
yang sama) dari waktu ke waktu. 

Deforestasi: Konversi jangka panjang atau 
permanen lahan dari hutan menjadi bukan hutan. 
UNFCCC memberi batasan ‘hutan’ ialah kawasan 
dengan tutupan tajuk paling sedikit 10–30%.

Degradasi: Perubahan hutan yang mengurangi 
kepadatan hutan dan karbon hutan, tetapi tanpa 
mengubahnya menjadi bukan lahan hutan. 

Evaluasi dampak: Seperangkat rancangan dan 
metode penelitian tertentu untuk menilai dan 
memahami dampak kebijakan, program dan 
proyek umum yang melakukan upaya tertentu 
untuk menetapkan sejauh mana pengaruh yang 
diukur (baik yang diharapkan maupun tidak) dapat 
dianggap disebabkan oleh kegiatan dan bukan 
akibat faktor-faktor lain-lain (Khandker dkk. 
2010). Seperangkat metode ini mencakup teknik 
percobaan dan percobaan-semu. Disebut juga 
dengan ‘evaluasi program’. 

Daftar Istilah7
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Evaluasi dampak percobaan: Lihat ‘Pengacakan’.

Evaluasi dampak percobaan-semu: Metode yang 
menggunakan informasi mengenai kelompok 
perlakuan untuk memilih atau secara statistik 
membentuk kelompok pembanding. Metode ini 
mencakup Sebelum-Setelah/Pembanding-Kegiatan 
(BACI), Angka Kecenderungan dan Pemadanan 
Kovarian, Rancangan Ketidaksinambungan Regresi 
dan Variabel Bantuan.

Kontrafaktual: Apa yang terjadi pada populasi/
daerah sasaran tanpa adanya kegiatan. Karena 
keadaan hipotetis (pengandaian) ini sebenarnya 
tidak pernah diamati, maka harus diperkirakan 
melalui pemodelan, pengamatan hasil di daerah 
pembanding, pembentukan kelompok pembanding 
melalui teknik-teknik evaluasi dampak percobaan 
semu atau beberapa kombinasinya.

Hilangnya hutan: Mencakup deforestasi 
dan degradasi.

Keabsahan eksternal: Kemampuan dalam 
memukul rata hasil untuk keseluruhan populasi 
sasaran yang lebih luas. 

Keabsahan internal: Kecermatan perkiraan 
pengaruh dan dampak sebab-akibat dalam sampel 
kajian terpilih.

Keanekaragaman dampak: Perbedaan dalam 
dampak di antara kelompok dalam populasi. 

Kebocoran: Jumlah emisi yang hilang akibat 
deforestasi/degradasi dikarenakan proyek atau 
program yang berhasil dibatalkan karena kegiatan 
yang menyebabkan hilangnya hutan dialihkan ke 
tempat lain di luar batas proyek/program.

Kerangka penetapan sampel: Seperangkat satuan 
yang nyata sebagai sumber penetapan sampel.

Kesejahteraan ekonomi: Keadaan manusia, yang 
biasanya diukur secara ekonomi.

Kesejahteraan lahir-batin: Keadaan manusia, 
yang dapat diukur secara ekonomi seperti halnya 

dengan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dapat 
diartikan lebih luas dengan mempertimbangkan 
segi lain seperti kesejahteraan lahir dan batin; 
kemudahan memperoleh pendidikan, layanan 
kesehatan dan layanan lain-lain; keikutsertaan dalam 
dan kewenangan atas keputusan yang mempengaruhi 
kehidupan seseorang; dan risiko serta kesempatan.

Koefisien Gini: Ukuran ketidakmerataan sebaran.

Konsumsi: Nilai barang yang dibeli dan/atau 
dikonsumsi oleh rumah tangga.

Manfaat lingkungan: Manfaat yang timbul 
dari REDD+ selain manfaat mitigasi iklim, 
misalnya konservasi keanekaragaman hayati, 
peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim, 
pengurangan kemiskinan, perbaikan mata pencarian 
setempat, memperbaiki tata kelola hutan dan 
perlindungan hak.

Pemadanan kovarian: Memadankan satuan 
pembanding dan perlakuan atas ‘jarak’ antarvariabel 
tersebut yang mungkin mempengaruhi hasil dari 
sasaran sehingga merancukan (kovarian). ‘Jarak’ 
merupakan rata-rata berbobot dari semua kovarian 
sedangkan bobot merupakan kebalikan dari varian.

Pembanding (kontrol): Populasi/daerah yang tidak 
dipengaruhi oleh perlakuan atau kegiatan. 

Pemeriksaan kebenaran (verifikasi): Penilaian oleh 
pihak ketiga independen atas pengurangan emisi 
nyata (dalam hal VCS) atau manfaat lingkungan 
(dalam hal CCBA) yang dicapai oleh proyek karbon 
hutan tertentu.

Pemrakarsa: Pemrakarsa proyek REDD+ ialah 
perorangan atau organisasi yang memiliki kendali 
dan tanggung jawab menyeluruh atas rancangan dan 
pelaksanaan proyek.

Pendapatan: Produksi nilai-tambah terhadap harta 
tetap, yaitu nilai semua produksi dikurangi dengan 
nilai masukan yang dibeli (tetapi tidak dikurangi 
dengan nilai tenaga kerja keluarga atau modal alam, 
misalnya hutan).
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Penetapan penyebab: Menetapkan penyebab 
hasil yang teramati dengan membuang 
penjelasan tandingan.

Pengacakan: Menetapkan peserta ke dalam 
kelompok pembanding atau kelompok perlakuan 
sepenuhnya secara kebetulan, tanpa terkait 
dengan faktor lain (misalnya, mengundi dengan 
uang logam). Apabila kelompok pembanding dan 
perlakuan ditetapkan secara acak dengan memilih 
orang atau daerah dari keseluruhan populasi 
sasaran, kedua kelompok seharusnya mewakili 
keseluruhan populasi dan memiliki rata-rata dan 
sebaran ciri yang sama. Ini disebut juga dengan 
‘Evaluasi Dampak Percobaan’.

Pengesahan: Penilaian oleh pihak ketiga 
independen atas rencana atau rancangan proyek 
terhadap standar yang ditetapkan, misalnya untuk 
menetapkan kelaikan atas standar sertifikasi 
seperti Standar Karbon Sukarela (VCS) atau 
standar Perserikatan Iklim, Masyarakat, dan 
Keanekaragaman Hayati (CCBA).

Pengindraan jarak jauh (untuk hutan): Pencitraan 
satelit tentang hutan yang dapat mendeteksi 
perubahan area dari waktu ke waktu, termasuk 
gangguan yang terjadi.

Pengurangan: Keluarnya seseorang, rumah tangga, 
daerah atau satuan analisis lain dari sampel studi 
akibat perubahan status atau kelaikan, kepindahan, 
ketidakmampuan untuk ditetapkan, pengunduran 
diri sukarela atau alasan lain.

Penjelasan tandingan: Kemungkinan penjelasan 
lain mengenai perubahan hasil yang teramati selain 
kegiatan (‘perlakuan’) yang sedang dikaji. Teknik 
evaluasi dampak menggunakan metode yang dapat 
membuang penjelasan tandingan dengan mantap, 
yang sebagian mampu membuang penjelasan yang 
teramati atau tidak teramati.

Perlakuan: Program, kebijakan, proyek atau 
kegiatan dalam studi. 

Prasangka pemilihan: Ciri kelompok perlakuan 
atau kegiatan yang membuat anggota kelompok 
lebih mungkin ikut serta dan/atau menanggapi 
kegiatan dengan cara tertentu dan membuat 

mereka secara sistematis berbeda dari kelompok 
pembanding dan keseluruhan populasi. 

Rata-rata pengaruh perlakuan (ATE): Rata-rata 
pengaruh perlakuan terhadap populasi atau daerah 
sasaran, yang dihitung dengan mengurangkan rata-
rata pengaruh terhadap kelompok pembanding 
pada rata-rata pengaruh terhadap kelompok 
perlakuan jika dan hanya jika setiap orang/daerah 
dalam keseluruhan populasi memiliki peluang 
yang pasti sama dengan kelompok perlakuan. 
Karena asumsi perlakuan acak ini, penghitungan 
ATE hanya memungkinkan melalui rancangan 
penelitian percobaan. 

Rata-rata pengaruh perlakuan pada yang 
diberi perlakuan (ATT): Rata-rata pengaruh 
perlakuan terhadap populasi atau daerah sasaran, 
yang bergantung pada populasi atau daerah yang 
menerima perlakuan tersebut. Ini dihitung dengan 
mengurangkan rata-rata pengaruh terhadap 
kelompok pembanding pada rata-rata pengaruh 
terhadap kelompok perlakuan, disebut juga 
dengan TOT.

REDD+: Proyek, kebijakan dan program yang 
bertujuan untuk mengurangi emisi akibat 
deforestasi dan degradasi hutan dan melakukan 
konservasi, mengelola secara berkelanjutan 
dan meningkatkan cadangan karbon hutan. ‘+’ 
menunjukkan perluasan cakupan perhitungan dan 
imbalan pada tiga kegiatan utama yang disebut 
sebelumnya.

Regresi multivarian: Teknik statistik yang secara 
serentak menganalisis hubungan antara satu 
variabel tidak bebas dan banyak variabel bebas 
(atau ‘peramal’ atau ‘variabel penjelas’) dengan 
memperkirakan bagaimana nilai variabel tidak 
bebas berubah seiring dengan perubahan setiap 
variabel bebas sedangkan pengaruh variabel-
variabel bebas lain tetap. Memungkinkan 
penganalis menetapkan tingkat signifikan variabel 
bebas (yaitu apakah menyumbang banyak 
perubahan terhadap variabel tidak bebas) dan 
besarnya pengaruh.

Tata cara penanganan keluhan: Lembaga yang 
dibangun dengan tujuan untuk menangani keluhan 
perorangan dan masyarakat yang terkena proyek, 
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program, atau kebijakan konservasi dan/atau 
pembangunan tertentu.

Tingkat emisi acuan (REL): Lihat ‘Data Dasar’.

Tumpahan: Pengaruh kegiatan terhadap populasi 
atau daerah yang tidak terlibat langsung dengan 
kegiatan. Tumpahan mencakup pengaruh 
menguntungkan dan merugikan. Meskipun peneliti 
memilih/membentuk kelompok pembanding secara 
saksama, kemungkinan masih ada tumpahan yang 
mempengaruhi kelompok pembanding tersebut.

Variabel bantuan: Variabel yang saling terkait 
dengan kemungkinan menerima perlakuan, tetapi 
tidak saling terkait dengan ciri yang tidak diamati 
yang mungkin mempengaruhi hasil dari sasaran. 
Variabel semacam itu dapat digunakan untuk 
‘membantu’ perlakuan dan menetapkan dampak 
dengan menggunakan metode variabel bantuan 
percobaan-semu.

Variabel penjelas: Variabel yang digunakan untuk 
menjelaskan atau memprakirakan perubahan 
nilai variabel tidak bebas. Ini dikenal juga dengan 
variabel bebas.

Variabel proses: Variabel yang merangkum ciri-ciri 
pokok rancangan dan pelaksanaan proyek/program 
sehingga dapat mempengaruhi cara kegiatan 
membuahkan hasil.

Variabel yang merancukan (atau perancu): Ciri 
yang mempengaruhi kemungkinan ikut serta dalam 
suatu kegiatan atau tanggapan terhadap kegiatan 
dan hasil-hasil yang menjadi sasaran. Pengaruh 
ciri-ciri tersebut harus dikendalikan melalui 
rancangan penelitian dan teknik statistik untuk 
menetapkan dampak nyata suatu kegiatan. 



Sebagian pembaca pedoman ini mungkin sudah 
cukup mengenal REDD+, tetapi masih belum 
banyak mengenal evaluasi dampak; sebagian 
lainnya mungkin lebih mengenal evaluasi dampak 
dibandingkan dengan dunia REDD+ yang 
berkembang pesat. Maksud lembar kerja ini ialah 
untuk memberi batasan istilah-istilah pokok dalam 
kedua bidang ini yang sering digunakan dalam 
pedoman ini. 

Sejumlah konsep pokok mendasari rancangan 
REDD+ maupun evaluasi dampak; tetapi keduanya 
sering dijelaskan dengan menggunakan peristilahan 
yang berbeda (lihat Tabel 1). Pertama, evaluasi 
dampak menitikberatkan pada menetapkan 
hasil kontrafaktual’ yang tidak teramati—apa 
yang mungkin terjadi dengan daerah atau orang 
yang menjadi sasaran kegiatan jika kegiatan 
yang dimaksud tidak berlangsung. Pemikiran 
kontrafaktual juga merupakan ciri-ciri pembeda 
dari REDD+. Karena berpatokan pada hasil, 
dengan imbalan yang mensyaratkan pengurangan 
baru dalam emisi karbon secara neto, REDD+ 
mensyaratkan pertimbangan yang jelas dalam 

skenario kontrafaktual. Fakta paling umum ialah 
luas hutan yang hilang (atau penghutanan kembali) 
yang terjadi tanpa adanya proyek atau program. 
Konsep ini disebut sebagai ‘tingkat emisi acuan’ 
(REL) atau ‘data dasar’ dalam REDD+ (Angelsen 
2008a). Meskipun REL dan ‘data dasar’ sering 
digunakan secara bergantian dalam REDD+, 
Angelsen dkk. (2009) mengemukakan perbedaan 
konsep yang penting antara data dasar bisnis-
seperti-biasa (BAU) dan jalur pemberian kredit. 
Data dasar BAU ialah deforestasi atau degradasi 
neto yang diperkirakan oleh para ilmuwan 
akan terjadi tanpa adanya REDD+; adapun 
jalur pemberian kredit ialah hasil perundingan 
politik—yakni tingkat hilangnya hutan yang 
disepakati para pihak untuk ‘diatasi’ agar dapat 
menunjukkan pengurangan dan menerima 
imbalan. Istilah ‘tingkat emisi acuan’ kadang 
menunjuk khusus untuk jalur pemberian kredit, 
sehingga mungkin sama dengan data dasar BAU 
yang diprakirakan oleh para ilmuwan, namun 
dalam praktiknya tampaknya perlu disesuaikan 
dengan berbagai faktor. Istilah kontrafaktual’ 
sebagaimana digunakan dalam evaluasi dampak 

Lampiran A. Lembar Kerja

Lembar Kerja 1

Batasan Istilah dalam Evaluasi Dampak dan REDD+

Tabel 1. Konsep sama, istilah berbeda: perbandingan peristilahan kunci dalam evaluasi dampak 
dan REDD+ 

Konsep Diuraikan dalam 
evaluasi dampak 
sebagai …

Berlaku dalam deforestasi 
dan dijelaskan dalam 
REDD+ sebagai ...

Prakirakan apa yang terjadi tanpa adanya kegiatan Kontrafaktual BAU, Data dasar

Pengaruh kegiatan terhadap populasi atau daerah yang 
tidak terlibat langsung dalam/dicakup oleh kegiatan

Tumpahan Kebocoran
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paling dekat dengan istilah data dasar BAU dalam 
REDD+. Istilah ‘data dasar’ juga digunakan dalam 
evaluasi dampak, untuk menunjuk keadaan awal 
sebelum proyek.

Konsep lain dalam kedua bidang ialah ‘tumpahan’. 
Asumsi pokok yang melandasi metode evaluasi 
dampak ialah bahwa perlakuan sebuah satuan 
(misalnya, desa atau rumah tangga dalam suatu 
proyek) tidak mempengaruhi hasil satuan 
lainnya (misalnya, desa atau rumah tangga 
tidak dalam proyek). Dalam kenyataannya, 
kegiatan kebijakan umum sering mempengaruhi 
perubahan perekonomian dan lingkungan yang 
menimbulkan pengaruh positif atau negatif bagi 
populasi atau daerah lain. Pengaruh ini dikenal 
dengan istilah ‘tumpahan’ dan evaluasi dampak 
dirancang baik untuk mengecualikannya (dengan 
memiliki pembanding yang kemungkinan tidak 
dipengaruhi oleh peserta) atau untuk mengujinya 
(misalnya, melalui rancangan acak berjenjang, 
termasuk subsampel yang diyakini merupakan 
sasaran dari pengaruh tumpahan). Dalam REDD+, 
hal ini diartikan sebagai kebocoran: Kita selalu 
dapat mengharapkan bahwa sebagian deforestasi/
degradasi ‘dihentikan’ dan tidak berlanjut oleh 
REDD+ tetapi hanya dipindahkan keluar dari batas 
proyek/program.

Peristilahan evaluasi dampak
Evaluasi dampak: Seperangkat rancangan dan 
metode penelitian tertentu untuk menilai dan 
memahami dampak kebijakan, program dan 
proyek umum yang melakukan upaya tertentu 
untuk menetapkan sejauh mana pengaruh 
yang diukur (baik yang diharapkan maupun 
tidak) dapat dianggap disebabkan oleh kegiatan 
dan bukan penyebab lain-lain (Khandker dkk. 
2010). Seperangkat metode ini mencakup teknik 
percobaan dan percobaan semu. Disebut juga 
‘evaluasi program’. 

Evaluasi dampak percobaan: Lihat ‘Pengacakan’.

Evaluasi dampak percobaan-semu: Metode yang 
menggunakan informasi mengenai kelompok 
perlakuan untuk memilih atau secara statistik 
membentuk kelompok pembanding. Metode ini 
mencakup Sebelum-Setelah/Pembanding-Kegiatan 

(BACI), Angka Kecenderungan dan Pemadanan 
Kovarian, Rancangan Ketidaksinambungan Regresi 
dan Variabel Bantuan.

Kontrafaktual: Apa yang terjadi pada populasi/
daerah sasaran tanpa adanya kegiatan. Karena 
keadaan hipotetis (pengandaian) ini sebenarnya 
tidak pernah diamati, maka harus diperkirakan 
melalui pemodelan, pengamatan hasil di daerah 
pembanding, pembentukan kelompok pembanding 
melalui teknik-teknik evaluasi dampak percobaan-
semu atau beberapa kombinasinya.

Keabsahan eksternal: Kemampuan dalam 
memukul rata hasil untuk keseluruhan populasi 
sasaran yang lebih luas. 

Keabsahan internal: Kecermatan perkiraan 
pengaruh dan dampak sebab-akibat dalam sampel 
kajian terpilih.

Keanekaragaman dampak: Perbedaan dampak di 
antara kelompok-kelompok dalam populasi. 

Kerangka penetapan sampel: Seperangkat satuan 
yang nyata merupakan sumber penetapan sampel.

Pembanding (kontrol): Populasi/daerah yang tidak 
dipengaruhi oleh perlakuan atau kegiatan. 

Penetapan penyebab: Menetapkan penyebab 
hasil yang teramati dengan membuang penjelasan 
tandingan.

Pengacakan: Menetapkan peserta ke kelompok 
pembanding atau kelompok perlakuan sepenuhnya 
secara kebetulan, tanpa terkait dengan faktor lain 
(misalnya, dengan melempar uang logam). Ketika 
kelompok pembanding dan perlakuan ditetapkan 
secara acak dengan memilih orang atau daerah dari 
populasi sasaran keseluruhan, kedua kelompok 
seharusnya mewakili keseluruhan populasi dan 
memiliki rata-rata dan sebaran ciri yang sama. 
Disebut juga dengan ‘Evaluasi Dampak Percobaan’.

Perlakuan: Program, kebijakan, proyek atau 
kegiatan dalam studi. 

Prasangka pemilihan: Ciri kelompok perlakuan 
atau kegiatan yang membuat anggota kelompok 
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lebih mungkin ikut serta dan/atau menanggapi 
kegiatan dengan cara tertentu dan membuat 
mereka secara sistematis berbeda dari kelompok 
pembanding dan keseluruhan populasi. 

Tumpahan: Pengaruh kegiatan terhadap 
populasi atau daerah yang tidak langsung terlibat 
dalam/terkena kegiatan. Mencakup pengaruh 
menguntungkan dan merugikan.

Variabel penjelas: Variabel yang digunakan untuk 
menjelaskan atau memprakirakan perubahan 
nilai variabel tidak bebas. Dikenal juga dengan 
variabel bebas.

Variabel proses: Variabel yang merampas ciri 
pokok rancangan dan pelaksanaan proyek/program 
sehingga dapat mempengaruhi cara kegiatan 
membuahkan hasil.

Variabel yang merancukan (atau perancu): 
Ciri yang mempengaruhi kemungkinan ikut 
serta dalam atau tanggap terhadap kegiatan dan 
hasil dari sasaran. Pengaruh ciri-ciri tersebut 
harus dikendalikan melalui rancangan penelitian 
dan teknik statistik untuk menetapkan dampak 
nyata kegiatan. 

Peristilahan REDD+
Data dasar: (1) Dalam evaluasi dampak dan 
banyak bidang lain, ‘data dasar’ digunakan untuk 
menjelaskan keadaan awal sebelum proyek. (2) 
Dalam REDD+, ‘data dasar’ sering dipertukarkan 
dengan ‘tingkat emisi acuan’ untuk menyebut 
jumlah perkiraan emisi akibat deforestasi/degradasi 
yang telah terjadi tanpa adanya REDD+ (Angelsen 
2008a). (3) Angelsen dkk. (2009) menjelaskan 
perbedaan konsep penting antara data dasar 
bisnis-seperti-biasa (BAU) dan jalur pemberian 
kredit. Jalur pemberian kredit merupakan tingkat 
hilangnya hutan yang disepakati oleh para pihak 
untuk ‘diatasi’ guna menunjukkan pengurangannya 
dan menerima imbalan, yang mungkin berbeda 
dengan data dasar BAU yang diprakirakan 
oleh para ilmuwan. Tingkat acuan terkadang 
digunakan untuk menyebut secara khusus jalur 
pemberian kredit.

Deforestasi: Konversi jangka panjang atau 
permanen lahan dari hutan menjadi bukan hutan. 

UNFCCC memberi batasan ‘hutan’ ialah kawasan 
dengan tutupan tajuk paling sedikit 10–30%.

Degradasi: Perubahan hutan yang mengurangi 
kepadatan hutan dan karbon hutan, tetapi tanpa 
mengubahnya menjadi lahan bukan hutan. 

Hilangnya hutan: Mencakup deforestasi maupun 
degradasi.

Kebocoran: Jumlah emisi yang hilang akibat 
deforestasi/degradasi dikarenakan proyek atau 
program yang berhasil dibatalkan karena kegiatan 
yang menyebabkan hilangnya hutan dialihkan ke 
tempat lain di luar batas proyek/program.

Pemeriksaan kebenaran (verifikasi): Penilaian 
oleh pihak ketiga independen atas pengurangan 
emisi nyata (dalam hal VCS) atau manfaat 
lingkungan lainnya (dalam hal CCBA) yang dicapai 
oleh proyek karbon hutan tertentu.

Pemrakarsa: Pemrakarsa proyek REDD+ ialah 
perorangan atau organisasi yang memiliki kendali 
dan tanggung jawab menyeluruh terhadap 
rancangan dan pelaksanaan proyek.

Pengesahan: Penilaian oleh pihak ketiga 
independen atas rencana atau rancangan proyek 
terhadap standar yang ditetapkan, misalnya untuk 
menetapkan kelaikan atas standar sertifikasi 
seperti Standar Karbon Sukarela (VCS) atau 
standar Perserikatan Iklim, Masyarakat dan 
Keanekaragaman Hayati (CCBA).

REDD+: Proyek, kebijakan dan program yang 
bertujuan untuk mengurangi emisi akibat 
deforestasi dan degradasi hutan dan melakukan 
konservasi, mengelola secara berkelanjutan 
dan meningkatkan cadangan karbon hutan. ‘+’ 
menunjukkan perluasan terkini terhadap cakupan 
perhitungan dan imbalan pada tiga kegiatan yang 
disebut sebelumnya.

Tingkat emisi acuan (REL): Lihat ‘Data Dasar’.



Pendahuluan
Apakah cara yang terbaik untuk mengukur 
kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan lahir-
batin? Pertanyaan ini bersifat filosofis dan sekaligus 
praktis dan empiris. Bagi sebagian orang, ukuran 
lazim kesejahteraan tampaknya paling tepat 
(yaitu pendapatan atau konsumsi); bagi sebagian 
lainnya, ukuran kebahagiaan, kesehatan atau 
kemampuan untuk melaksanakan hak itu sama 
pentingnya. Ada pula perbincangan mengenai 
indikator kesejahteraan apa saja yang layak diukur 
secara cermat. Konsep yang bersaing mengenai 
kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan lahir-
batin telah menghasilkan banyak alat bantu dan 
metode untuk mengukur dan melacak perubahan 
keadaan manusia. Beragam alat bantu/metode 
dapat dikelompokkan menjadi lima kategori: (1) 
mengukur pendapatan, baik sebagai produksi 
bernilai-tambah bagi harta tetap rumah tangga atau 
sebagai konsumsi, dengan memakai batasan yang 
dapat dibandingkan antardaerah; (2) pembukuan 
modal atau harta, dengan indikator yang mungkin 
subjektif dan memiliki batasan setempat; (3) 
mengukur kesejahteraan lahiriah (keadaan 
kesehatan dan gizi); (4) mengukur persepsi atau 
kesejahteraan lahir-batin dan perubahan dalam 
kesejahteraan (misalnya, kebahagiaan); dan (5) 
menggunakan indikator hak, ketahanan/kerentanan 
mata pencarian dan kesempatan. Setiap pendekatan 
memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-
masing. Pendekatan yang menerapkan banyak 
metode dapat membantu memperkecil kelemahan 
dan memberikan pencirian kesejahteraan yang 
lebih menyeluruh. Secara ideal, ukuran-ukuran 
kuantitatif standar (1 atau 3) perlu dipadukan 
dengan metode yang memasukkan persepsi 
pribadi orang atas kesejahteraan mereka (2, 4 
atau 5). Beberapa alat bantu dan metode yang 
lazim digunakan untuk mengukur kesejahteraan 

Lembar Kerja 2

Mengukur Hasil Kesejahteraan Ekonomi dan 
Kesejahteraan Lahir-Batin

ekonomi dan kesejahteraan lahir-batin diulas pada 
Lampiran B.

Mengukur Nilai-Tambah atas Harta 
Tetap Rumah Tangga
Di daerah perdesaan di negara berkembang, 
pendapatan umumnya diukur sebagai ‘nilai-
tambah’ atas harta tetap rumah tangga, atau nilai 
dari semua produksi dikurangi dengan nilai 
sarana produksi yang dibeli (tetapi tidak dikurangi 
dengan nilai tenaga kerja keluarga, atau nilai modal 
alam seperti lahan atau hutan). Pendapatan dapat 
diinvestasikan/disimpan atau digunakan untuk 
konsumsi. Para ahli ekonomi pembangunan sering 
mengukur kesejahteraan dengan menggunakan 
data konsumsi. Melacak konsumsi orang mungkin 
lebih mudah dibandingkan melacak pendapatan 
sebab banyak peserta melakukan kegiatan sekadar 
untuk menyambung hidup (Sahn dan Stifel 2002). 
Kelancaran konsumsi (yaitu menyeimbangkan 
pengeluaran dan tabungan untuk memperoleh dan 
mempertahankan taraf hidup setinggi-tingginya) 
berarti kurangnya keragaman dalam data konsumsi 
dibandingkan dengan data pendapatan. Lebih 
lanjut, bagi responden mengingat dan melaporkan 
konsumsi sering lebih mudah dan lebih nyaman, 
khususnya apabila pengeluaran tunai merupakan 
bagian yang besar dibandingkan dengan 
pendapatan. 

Karena berbagai kegiatan REDD+ kemungkinan 
mempengaruhi akses ke sumber daya hutan, 
yang kemudian mempengaruhi ketergantungan 
pada hutan, maka berbagai metode terbaik untuk 
mengetahui dampak perubahan akses ke hutan 
terhadap kesejahteraan pengguna hutan perlu 
mendapatkan perhatian secara saksama. Karena 
konsumsi dan penjualan kebanyakan hasil hutan 
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dan penggunaan untuk keperluan sehari-hari 
(yaitu konsumsi langsung) atas banyak hasil hutan 
bersifat musiman, data mengenai pendapatan 
setahun penuh (keperluan sehari-hari dan uang) 
dan konsumsi penuh (keperluan sehari-hari dan 
pengeluaran) memberikan gambaran paling 
menyeluruh mengenai mata pencarian di perdesaan 
(Vedeld dkk. 2004). Kuesioner Rumah Tangga 
untuk GCS-REDD mencakup sejumlah pertanyaan 
untuk mendapatkan data mengenai pembukuan 
pendapatan secara lengkap (Kotak 1). 

Keuntungan dari mengukur kesejahteraan dari segi 
pendapatan dan konsumsi mencakup gambaran 
terinci yang disajikan, yang mungkin diperlukan 
untuk menentukan keragaman dalam sebaran 
kesejahteraan di antara subkelompok (yaitu yang 
memperoleh manfaat dan yang tidak). Lebih lanjut, 
karena ukuran ini telah dijadikan patokan, maka 
dapat digunakan untuk membandingkan dampak 
antardaerah. Kenyataan bahwa ukuran ini telah 
dijadikan patokan dan obyektif dan tujuannya 
adalah untuk menyediakan pembukuan lengkap 
mengenai kesejahteraan rumah tangga, juga berarti 
bahwa ukuran ini seharusnya dapat menunjukkan 
pengaruh proyek REDD+ yang tidak diinginkan 
atau tidak diharapkan, misalnya hilangnya sumber 
pendapatan tertentu atau penurunan kesejahteraan 
secara keseluruhan. 
Kendati demikian, ada beberapa tantangan yang 
terkait dengan pengumpulan data mengenai 
pendapatan atau konsumsi rumah tangga tahunan 
selama jangka waktu yang lama, termasuk 
lupa karena sulit mengingat yang lama berlalu 
(Cavendish 2002) (lihat Lembar Kerja 6 tentang 
pembahasan metode yang melibatkan data dari 
menggali ingatan untuk menentukan keadaan 
‘sebelum proyek’). Jangka waktu kemampuan 
mengingat untuk pelaporan secara cermat 
mengenai jumlah barang yang dikonsumsi atau 

dikumpulkan secara rutin paling sedikit 48 jam 
(komunikasi pribadi dengan Wilkie). Tantangan 
lainnya ialah pengambilan hasil hutan yang peka; 
sebagian besar dari hasil hutan sering diambil 
secara liar sehingga membuat responden berhati-
hati untuk mengungkapkan terlalu banyak 
informasi mengenai pendapatan atau konsumsi 
dari hutan. Lebih lanjut, penjumlahan dari 
nilai pendapatan atau konsumsi keseluruhan 
membutuhkan harga (bobot nilai) semua barang, 
yang dapat menjadi tantangan dalam hal barang 
keperluan sehari-hari yang dikonsumsi langsung 
oleh rumah tangga tersebut. Pada akhirnya, 
pengumpulan dan pengolahan data pendapatan dan 
konsumsi rumah tangga sangat memakan waktu 
dan mengharuskan evaluator memiliki keahlian 
dasar dalam menggabungkan dan merangkum data 
kuantitatif. 

Pendekatan yang Berbasis Harta
Kepemilikan harta sering digunakan untuk menilai 
keadaan kesejahteraan atau kemiskinan rumah 
tangga di negara berkembang karena alasan-alasan 
tertentu. Pertama, harta tidak terkena fluktuasi 
pendapatan dan konsumsi jangka pendek sehingga 
memberi informasi mengenai tingkat pendapatan 
struktural rumah tangga dan kesejahteraan yang 
melandasinya (Cohen dan Barnes 1996, Carter 
dan May 2011, Filmer dan Pritchett 2001). Ke 
dua, harta lebih lugas untuk diukur dibandingkan 
dengan indikator-indikator lain seperti pendapatan 
rumah tangga, keuntungan dari pertanian atau 
pengeluaran untuk konsumsi (McKenzie 2005, 
Vu dkk. 2010). Pengumpulan data pendapatan 
dan konsumsi memakan waktu dan dapat 
mengalami kesalahan pengukuran yang besar 
(Sahn dan Stifel 2003). Selain andil langsungnya 
bagi kesejahteraan rumah tangga, kepemilikan 
harta juga dapat menunjukkan kerentanan rumah 

Kotak 1. Pendapatan Rumah Tangga dalam GSC-REDD CIFOR

GCS-REDD CIFOR mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan pembukuan pendapatan rumah 
tangga secara lengkap. Data profil pendapatan lengkap ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dampak 
langsung kegiatan REDD+ terhadap jumlah pendapatan maupun pendapatan hasil hutan mutlak dan relatif 
(yaitu ketergantungan pada hutan). Keragaman musiman dalam sumber pendapatan telah diperhitungkan 
dalam penyusunan kuesioner rumah tangga, misalnya dengan waktu untuk mengingat yang berubah-ubah. 
Lihat Bagian 8 pedoman teknis GCS-REDD dan Bagian 3 tentang kuesioner rumah tangga GCS-REDD. 
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tangga (Moser 1998) dan kemampuan untuk 
lepas dari kemiskinan (Sahn dan Stifel 2003). 
Kepemilikan harta produktif menentukan strategi 
peningkatan pendapatan yang tersedia bagi rumah 
tangga (Adato dkk. 2006, Carter dan Barrett 
2006), sedangkan kepemilikan harta seperti ternak 
memungkinkan lancarnya konsumsi di tempat 
yang pasar kreditnya tidak sempurna (Siegmund-
Schultze dkk. 2006). Karenanya, keadaan rumah 
tangga sekarang dapat terkait erat dengan 
kekayaannya pada masa lalu (Barrett dkk. 2006) 
Keutamaan lainnya ialah bahwa profil harta yang 
mencirikan rumah tangga yang tergolong kaya dan 
yang miskin dapat ditetapkan batasannya menurut 
ukuran setempat. Misalnya, GCS-REDD CIFOR 
menyusun skala khas desa dalam nilai bahan 
bangunan rumah (lihat Bagian 4 Pedoman Teknis 
GCS-REDD). Dengan menerapkan konsep ini 
bahkan secara lebih luas, Survei Kebutuhan Dasar 
menggunakan metode partisipatif untuk menyusun 
daftar harta yang ‘semestinya setiap orang mampu 
memilikinya dan tidak seorang pun tidak mampu 
memilikinya’ (Davies, 1997). Kebutuhan dasar 
dapat meliputi harta seperti sepeda, seperempat 
hektar lahan pertanian, makan tiga kali sehari 
atau bersekolah—daftar tersebut khas pada 
setiap kelompok masyarakat. Standarisasi indeks 
harta memungkinkan untuk membandingkan 
antarkelompok dalam masyarakat. 
Ada keterbatasan dalam menggunakan daftar 
harta dan ukuran kesejahteraan yang ditetapkan 
setempat. Misalnya, apabila suatu kegiatan 
meningkatkan harapan orang mengenai apa yang 
seharusnya dimiliki oleh setiap rumah tangga atau 
mengubah pola pikir mereka mengenai apa yang 
menggolongkan suatu rumah tangga miskin, maka 
hal ini akan memperumit pembandingan antara 
masa ‘sebelum’ dan ‘setelah’ proyek. Bahkan tanpa 
kegiatan proyek, keadaan teknologi dan sosial 
ekonomi yang senantiasa berubah kemungkinan 
menimbulkan perubahan terhadap harta setempat 
yang bersangkutan. GCS-REDD berupaya untuk 
menghindari masalah ini dengan menanyakan 
mengenai daftar harta dengan rentang sangat lebar 
(lihat Bagian 2 Kuesioner Rumah Tangga). Lebih 
lanjut, pengukuran yang berlandaskan pada harta 
mungkin meluputkan sumber-sumber utama 
pendapatan dan konsumsi yang penting bagi kita 

untuk memahami pengaruh kegiatan REDD+ bagi 
kesejahteraan, seperti cukup pentingnya hasil hutan 
bagi mata pencarian di perdesaan. Pada akhirnya, 
harta dapat berubah perlahan, dibandingkan 
dengan pendapatan dan konsumsi, sehingga 
mungkin bukan ukuran yang sangat peka untuk 
dampak proyek jangka menengah.

Pendekatan yang Berbasis 
Kesejahteraan Lahiriah 
Beberapa pendekatan untuk menilai kesejahteraan 
menekankan pada pentingnya kesejahteraan 
lahiriah. Kesehatan yang baik dapat dipandang 
sebagai ukuran kualitas hidup yang sahih dan 
ukuran kesehatan tertentu merupakan peramal 
yang bagus dalam pembangunan ekonomi 
(misalnya, kematian bayi dan PDB memiliki 
hubungan sangat erat). Banyak indeks menonjol 
dalam kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan 
lahir-batin yang memakai ukuran kesehatan. 
Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
dari Program Pembangunan PBB (UNDP) 
memperhitungkan kesehatan (bersama dengan 
kemelekhurufan, persentase bersekolah dan 
PDB keseimbangan daya beli per kapita) dengan 
mengukur harapan hidup saat kelahiran. Demikian 
halnya dengan Indeks Kemiskinan Multidimensi 
yang baru (yang ditetapkan oleh UNDP pada 
tahun 2010 untuk mengukur dengan lebih 
tepat kemiskinan yang gawat di negara-negara 
berkembang) mempertimbangkan angka kematian 
dan tingkat gizi anak (yaitu adanya kekurangan 
gizi rumah tangga) beserta delapan indikator 
lain dalam pendidikan dan taraf hidup (Alkire 
dan Santos 2010). Kekurangan gizi dapat dinilai 
dengan mengumpulkan data untuk beragam 
ukuran keadaan manusia (antropometrik), 
termasuk membandingkan indeks berat tubuh 
(BMI) responden dengan rata-rata tinggi mereka, 
atau dengan mengukur lingkar lengan atas bagian 
tengah mereka dan membandingkan data tersebut 
dengan rata-rata lingkar lengan orang yang 
memiliki tinggi yang sama. Kedua pendekatan 
ini dapat dipadukan dengan informasi mengenai 
penyakit yang dilaporkan sendiri (maupun ukuran 
harta dan pendapatan) untuk menilai kesejahteraan 
rumah tangga setempat.
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Persepsi Mengenai Kesejahteraan atau 
Kebahagiaan
Responden survei dapat ditanya langsung tentang 
penilaian mereka sendiri mengenai kesejahteraan 
rumah tangga mereka. Misalnya, dua pertanyaan 
dalam kuesioner rumah tangga GCS-REDD ialah: 
‘Apakah pendapatan rumah tangga Anda selama 
dua tahun terakhir mencukupi kebutuhan rumah 
tangga?’ dan ‘Secara keseluruhan, bagaimanakah 
kesejahteraan rumah tangga Anda sekarang 
dibandingkan dengan dua tahun lalu?’ (lihat 
Bagian 4 Kuesioner Rumah Tangga GCS-REDD). 
Rumah tangga di perdesaan dapat ditanya 
langsung mengenai apa saja yang menentukan 
kesejahteraan menurut ukuran setempat mereka 
dan bagaimanakah rumah tangga mereka atau 
sejumlah kelompok rumah tangga membandingkan 
dengan orang-orang yang dianggap lebih kaya 
atau lebih miskin. Dalam hal ini, kesejahteraan 
umumnya dipahami sebagai jumlah dari banyak 
faktor, termasuk bantuan modal keuangan, jasmani, 
modal sosial, modal manusia dan modal alam serta 
kebahagiaan rohani secara umum. Data mengenai 
ukuran kebahagiaan yang obyektif seperti berapa 
kali responden tersenyum atau tertawa selama 
wawancara berlangsung juga dapat menjadi 
indikator penting mengenai kesejahteraan secara 
keseluruhan.

Pendekatan yang Berbasis Hak, 
Ketahanan/Kerentanan Mata 
Pencarian atau Kesempatan
Seperangkat pendekatan lain untuk mengukur 
kesejahteraan menitikberatkan pada kemampuan 
orang dalam melaksanakan hak, memanfaatkan 
kesempatan atau menyesuaikan diri dengan 
guncangan ekonomi (baik guncangan yang 
mempengaruhi semua rumah tangga seperti 
kekeringan atau banjir, atau guncangan pribadi 
yang mempengaruhi suatu rumah tangga atau 
beberapa kelompok kecil rumah tangga seperti 
kematian anggota keluarga usia produktif). 
Pendekatan ini cenderung sangat mengandalkan 
metode kualitatif dan partisipatif sehingga 
menghasilkan banyak informasi mengenai 
bagaimana mata pencarian dan kekuatan-kekuatan 
yang mempengaruhi mereka berubah di tempat 
tertentu. Misalnya, pendekatan Evaluasi Dasar 
untuk Kesejahteraan Manusia berupaya untuk 

memahami apakah ‘pemangku kepentingan terkait 
telah memahami hak dan cara mengelola hutan 
secara bersama dan benar’ (Colfer dkk. 1999). 
Penekanan pada ketahanan pangan dalam beberapa 
pendekatan (misalnya, CARE 2002) benar-benar 
tepat dalam hal perubahan iklim dan membantu 
penetapan kerentanan pada awal daur proyek 
sehingga membantu menyempurnakan rancangan 
kegiatan, baik untuk mitigasi (yaitu REDD+) 
maupun adaptasi perubahan iklim. 

Memasukkan Jasa Lingkungan 
Setempat yang Tersedia ke dalam 
Penilaian Anda
Hutan yang utuh memberikan jasa lingkungan 
yang penting bagi masyarakat setempat, yaitu 
dengan menyediakan hasil hutan dan air bersih, 
melindungi dari banjir dan gelombang badai dan 
mengurangi penyebaran penyakit yang dibawa oleh 
vektor. Apabila jasa lingkungan merupakan sarana 
produksi yang penting, maka harus dimasukkan ke 
dalam pembukuan pendapatan; apabila merupakan 
masukan penting yang langsung bermanfaat (nilai-
nilai rohani), maka diperlukan indikator tambahan 
untuk melihat perubahan dalam ketersediaan dan 
nilainya. Jasa lingkungan yang tersedia setempat 
mungkin merupakan variabel langsung yang 
penting dalam rantai sebab-akibat kegiatan proyek 
REDD+ bagi perubahan kesejahteraan (yaitu 
teori perubahan). Untuk meneliti secara langsung 
perubahan nilai jasa lingkungan ini, teknik 
penilaian bukan pasar dalam ekonomi lingkungan 
dapat digunakan untuk mengubah harta, jasa dan 
‘pendapatan’ subsisten ini ke dalam nilai uang 
sehingga dapat dikelompokkan dan dibandingkan 
dengan ukuran pendapatan atau konsumsi lainnya. 
Pertimbangan mengenai jasa dan harta alam ini, 
baik dalam pengukuran skenario acuan sosial 
maupun daerah proyek, kemungkinan akan sangat 
penting untuk mengetahui manfaat lengkap 
yang diberikan oleh kegiatan REDD+ kepada 
penduduk setempat.

Manakah Indikator/Metode 
Kesejahteraan Ekonomi atau 
Kesejahteraan Lahir-Batin yang Dipilih?
Lembar kerja ini telah meninjau beberapa 
pendekatan yang umum digunakan untuk 
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mengumpulkan data mengenai perubahan 
kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan lahir-
batin. Rangkuman keunggulan dan kelemahan 
berbagai pendekatan tersebut disajikan pada  
Tabel 1. Mungkin hal terpenting untuk memahami 
dampak kegiatan REDD+ bagi kesejahteraan 

Tabel 1. Memilih indikator kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan lahir-batin

Mengukur nilai-tambah 
terhadap harta tetap rumah 
tangga

Harta atau modal Kesehatan Hak, kesempatan 
dan kerentanan

Menyediakan 
ukuran langsung 
ketergantungan pada 
hutan

Ya Ya, apabila termasuk 
alat pengambilan hasil 
hutan, keikutsertaan 
dalam kelompok 
pengguna hutan, dll.

Tidak Ya

Baik untuk mengukur 
perubahan jangka 
pendek

Ya Mungkin Mungkin Mungkin

Dapat menggunakan 
ukuran setempat

Tidak (kecuali untuk harga 
setempat atau bobot nilai bagi 
barang keperluan sehari-hari)

Ya Ya, dengan 
memperhitungkan 
ketentuan daerah

Ya

Mengharuskan 
pengumpulan data 
kuantitatif

Ya Biasanya Ya Tidak

ialah kemampuan untuk mengukur perubahan 
ketergantungan masyarakat pada hutan 
seiring waktu dan menggunakan ukuran yang 
kemungkinan tetap cocok pada masa sebelum dan 
setelah kegiatan.



Lembar Kerja 3

Rancangan Penelitian Percobaan: Pengacakan

Pendahuluan
Masalah yang sering muncul apabila keikutsertaan 
bersifat sukarela dan/atau ditujukan bagi kelompok 
yang memiliki ciri tertentu ialah ‘prasangka dalam 
pemilihan’. Bias dalam pemilihan menghasilkan 
kelompok ‘perlakuan’ yang secara mendasar 
berbeda dari populasi secara keseluruhan, 
khususnya dalam hal ciri-ciri yang dapat 
mempengaruhi tanggapan mereka terhadap 
kegiatan. Karenanya, bias dalam pemilihan 
menghadapi tantangan dalam menetapkan secara 
ketat dampak sejumlah kegiatan kebijakan umum 
(misalnya, program pelatihan kerja, prakarsa 
pengurangan kemiskinan, program imbal jasa 
lingkungan), karena kegiatan ini menurut 
batasannya diarahkan untuk kelompok-kelompok 
tertentu (misalnya, mereka yang pengangguran, 
miskin, hidup di dekat kawasan lindung) atau 
secara sukarela. Bahkan untuk program-program 
yang sasarannya tidak disebutkan secara tegas, bias 
dalam pemilihan mungkin saja terjadi. Misalnya, 
taman nasional di seluruh dunia cenderung 
ditetapkan di daerah terpencil yang jauh dari jalan 
raya dan pasar (Joppa dan Pfaff 2009). Karena 
daerah terpencil cenderung kurang menghadapi 
ancaman deforestasi dan memiliki penduduk yang 
lebih miskin dibandingkan dengan daerah yang 
agak dekat dengan jalan raya, maka bias dalam 
pemilihan memperumit penetapan dampak taman 
nasional terhadap hutan dan masyarakat. 

Dalam ilmu alam dan kesehatan, menjadi 
sukarelawan untuk menerima perlakuan itu 
umumnya bukan masalah dan bentuk lain bias 
dalam pemilihan dihindari melalui perancangan 
penetapan sampel secara saksama. Peneliti 
medis berupaya untuk mengendalikan bias 
dalam pemilihan melalui uji coba yang telah 
diacak yang memasukkan sukarelawan ke dalam 

kelompok pembanding maupun perlakuan. Karena 
perlakuan ditentukan secara acak, maka kelompok 
pembanding dan perlakuan seharusnya serupa 
dalam hal rata-rata maupun sebaran ciri yang dapat 
mempengaruhi cara mereka menanggapi suatu 
kegiatan. Hal ini mampu menyingkirkan bias dalam 
pemilihan dan berhasil menekan kemampuan 
ciri-ciri ini untuk merancukan penetapan dampak 
perlakuan. Pengacakan menyingkirkan bias dalam 
pemilihan lebih baik dibandingkan dengan metode 
percobaan-semu yang dibahas dalam pedoman 
ini (yaitu metode pemadanan atau BACI yang 
dipadukan dengan pemadanan), karena mampu 
menyingkirkan pengaruh dari variabel perancu 
yang dapat diamati (misalnya, jarak ke jalan raya) 
maupun yang tidak dapat diamati (misalnya, 
motivasi). Metode pemadanan, di sisi lain, hanya 
dapat mengendalikan pengaruh dari ciri-ciri yang 
dapat diamati. BACI yang dipadukan dengan 
pemadanan juga dapat mengendalikan variabel 
tidak teramati yang selalu tetap—tetapi bukan ciri-
ciri tidak teramati yang mempengaruhi pemilihan 
dan hasil dan yang selalu berubah. Dengan banyak 
sampel, pelaksanaan rancangan acak secara ketat 
memungkinkan perkiraan dampak secara langsung 
dari perbedaan antara kelompok perlakuan dan 
pembanding. Perkiraan dampak lebih mantap 
apabila kajian memiliki banyak sampel dan tetap 
atau tidak berkurang.

Meskipun gagasan untuk menempatkan secara 
acak kegiatan REDD+ di seluruh bentang 
lahan mungkin terdengar tidak layak atau 
tidak dikehendaki, strategi penelitian ini dapat 
diterapkan pada beragam metode dan besaran. 
Penggunaan metode evaluasi dampak secara acak 
dalam konservasi sangat langka dan sesungguhnya 
terdapat banyak tantangan dalam hal keuangan, 
politik dan praktik dalam penggunaannya (Ferraro 
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2009). Akan tetapi, banyak di antara tantangan 
ini juga berlaku pada bidang-bidang lainnya dan 
metode acak semakin banyak diterapkan untuk 
memahami dampak kegiatan pembangunan 
(contoh dapat dilihat pada hasil kerja Laboratorium 
Tindakan untuk Kemiskinan Abdul Latif Jameel). 
Lembar kerja ini menyajikan tinjauan mengenai 
pendekatan pengacakan (atau percobaan) untuk 
evaluasi dampak dan membahas persoalan praktis 
mengenai penggunaan dan penerapannya dalam 
kegiatan REDD+.

Rancangan penelitian acak dapat memberikan 
hasil yang memiliki keabsahan internal maupun 
eksternal yang kuat. Keabsahan internal dicapai 
apabila pengaruh variabel-variabel yang 
memungkinkan merancukan dikendalikan, yang 
memastikan bahwa hasil yang teramati disebabkan 
oleh kegiatan dan bukan disebabkan oleh faktor 
atau sejumlah faktor lain. Keabsahan eksternal 
diperoleh apabila dipastikan bahwa hasilnya dapat 
diterapkan secara umum untuk populasi sasaran 
yang lebih besar.

Melakukan Pengacakan
Keuntungan yang menonjol dari rancangan acak 
(tanpa bias dalam pemilihan dan perkiraan dampak 
secara mantap) dapat lebih besar dibandingkan 
beberapa tantangan praktis dalam pelaksanaannya. 
Persoalan umumnya ialah patutkah tidak 
melibatkan orang yang kemungkinan mendapat 
manfaat dari suatu program. Pembahasan lain 

berkaitan dengan masalah keabsahan eksternal atau 
bagaimanakah hasilnya diterapkan secara umum 
untuk populasi sasaran yang lebih besar. Sebagian 
mempertanyakan apakah hasil dari penelitian 
acak cukup dapat menjelaskan hasilnya di dunia 
nyata (Ravallion 2009). Masalahnya, sebagian 
kegiatan, misalnya perubahan kebijakan daerah 
atau nasional, tidak dapat diacak secara tepat. 
Masalah lainnya ialah bahwa ciri-ciri tertentu yang 
mempengaruhi tanggapan suatu populasi (atau 
masyarakat, hutan dan lain-lain) terhadap kegiatan 
telah ditiadakan dalam rancangan acak, tetapi di 
dunia nyata, penentu kebijakan dapat menetapkan 
sasaran kebijakan berdasarkan ciri-ciri yang sama 
tersebut. Misalnya, pembelajaran mengenai rata-
rata dampak kegiatan REDD+ terhadap hutan di 
Indonesia pada umumnya mungkin hanya sedikit 
terkait dengan kebijakan, karena di dunia nyata, 
kita mengharapkan kebijakan REDD+ menetapkan 
sasaran daerah-daerah yang sangat terancam 
konversi (Kotak 1 menjelaskan hal ini lebih terinci). 
Walaupun demikian, kedua persoalan mengenai 
pengacakan (kepatutan dan keterkaitan kebijakan 
dengan hasil) dapat diatasi dengan menggunakan 
salah satu dari strategi pelaksanaan berikut.

Pelaksanaan Bertahap

Sejumlah kegiatan sering dilangsungkan secara 
bertahap karena kendala logistik dan sumber daya. 
Kenyataan ini dapat membantu evaluasi, apabila 
penjadwalan pelaksanaan di berbagai daerah dapat 
diacak. Pertama, seluruh daerah untuk kegiatan 

Kotak 1. Menerapkan Rancangan Acak 

Contoh REDD+ di Indonesia

Proyek-proyek REDD+ di Indonesia cenderung berada di kabupaten-kabupaten yang memiliki tingkat 
konversi hutan agak tinggi (yaitu kepadatan jalan dan kepadatan penduduk), kepadatan karbon (gambut) 
agak tinggi dan nilai konservasi agak tinggi (taman nasional), setelah mempertimbangkan luas kabupaten 
dan persentase tutupan hutan. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan eksternal atas evaluasi proyek-
proyek ini terbatas pada jenis-jenis kabupaten-kabupaten ini. Faktor pokok lainnya dalam menentukan 
lokasi proyek-proyek REDD+ ialah pengalaman pemrakarsa sebelumnya di daerah tersebut, baik langsung 
maupun melalui kegiatan konservasi yang diselenggarakan oleh mitra (Cerbu dkk. 2009). Faktor-faktor 
tersebut sulit diamati sehingga sulit untuk diperhitungkan dalam pendekatan percobaan-semu. Dalam hal 
ini, menerapkan pengacakan atas lokasi proyek sangat memperbesar keabsahan hasil evaluasi. Misalnya, 
program pendanaan REDD+ dapat menetapkan sekumpulan kabupaten yang laik dan kemudian memilih 
secara acak kabupaten yang menjadi proyek REDD+ akan didanai terlebih dahulu. Jelas bahwa hal ini 
menantang secara politis —yang menunjukkan alasan metode percobaan jarang diterapkan meskipun 
mampu dipercaya untuk menilai dampak sesungguhnya proyek-proyek konservasi.
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REDD+ ditetapkan. Ukuran kegiatan dapat 
beragam, berkisar dari sekelompok desa di daerah 
yang agak kecil hingga daerah yang ukurannya 
cukup besar. Kegiatan REDD+ kemudian 
dilaksanakan di desa-desa atau bentang lahan yang 
terpilih secara acak secara bertahap. Kuncinya ialah 
bahwa daerah-daerah pelaksanaan pertama terpilih 
secara acak, sehingga memungkinkan daerah-
daerah yang semula tidak dilibatkan dalam kegiatan 
REDD+ untuk berperan sebagai pembanding. 
Daerah-daerah ini kemudian juga menerima 
kegiatan REDD+ di masa depan. Persoalan 
penting yang perlu dipertimbangkan ialah apakah 
daerah-daerah yang berikutnya menyadari bahwa 
mereka laik untuk kegiatan masa mendatang, 
karena harapan ini dapat mengubah perilaku pada 
tahap awal (misalnya, melestarikan hutan dengan 
harapan dapat menerima imbalan REDD+ dan 
insentif lainnya). 

Berikut ini proses pengacakan dua tahap 
(Khandker dkk. 2010) dengan menggunakan 
rancangan pelaksanaan bertahap.

Langkah 1 Tentukan ciri populasi atau daerah 
geografis yang Anda harapkan 
menjadi sasaran proyek REDD+. 
Langkah ini menetapkan keseluruhan 
populasi yang Anda ingin simpulkan 
hasilnya. 

Langkah 2 Pilih sebuah subsampel daerah secara 
acak dari keseluruhan populasi ini. 
Ini merupakan tahap pengacakan 
pertama, yang menetapkan kerangka 
penetapan sampel dan memastikan 
hasilnya memiliki keabsahan 
eksternal.

Langkah 3 Pada awalnya, laksanakan kegiatan 
REDD+ dari sampel daerah yang 
terpilih secara acak. Dari kerangka 
penetapan sampel tersebut, pilih juga 
secara acak sampel daerah untuk 
berperan sebagai pembanding pada 
tahap awal. Ini merupakan tahap 
pengacakan kedua, yang menjamin 
bahwa hasilnya memiliki keabsahan 
internal. 

Langkah 4 Kumpulkan data dari daerah proyek 
dan pembanding (idealnya, sebelum 
dan setelah pelaksanaan proyek). 

Langkah 5 Lakukan analisis data dengan 
menggunakan beda rata-rata 
uji-t, perkiraan perbedaan-dalam-
perbedaan atau analisis regresi.

Langkah 6 Tetapkan pembelajaran untuk 
menyempurnakan rancangan dan 
pelaksanaan proyek-proyek REDD+ 
pada masa mendatang.

Langkah 7 Jalankan kegiatan REDD+ di daerah-
daerah yang awalnya berperan 
sebagai pembanding. 

Peminat Berlebih

Pendekatan ini (Khandker dkk. 2010) serupa 
dengan pelaksanaan bertahap dan juga berlaku 
untuk hal-hal di mana ada kendala logistik atau 
keuangan sehingga pemrakarsa proyek tidak dapat 
melaksanakan proyek tersebut di semua daerah 
sasaran, atau tidak dapat mencakup semua rumah 
tangga yang ingin ikut serta menjadi sukarelawan 
(mendaftar). Dengan metode ini, daerah atau 
populasi yang dianggap tepat untuk atau ikut serta 
menjadi sukarelawan pada REDD+ terlebih dahulu 
didaftar dan kemudian sampel dari kelompok 
tersebut dipilih secara acak untuk melaksanakan 
proyek. Kelompok yang tidak dapat didanai 
berperan sebagai pembanding. Kendala pendanaan 
sering (atau mungkin selalu) membatasi jumlah 
tempat yang dapat menerima proyek konservasi 
dan pembangunan; metode peminat berlebih 
mensyaratkan pemilihan tempat atau orang yang 
benar-benar akan ikut serta dalam proyek melalui 
penetapan sampel secara acak dan bukan karena 
faktor politik atau lainnya.
Dua rancangan acak ini mengatasi persoalan 
kepatutan menggunakan daerah pembanding, yaitu 
dengan memastikan bahwa semua daerah akhirnya 
akan menerima kegiatan REDD+ atau sekadar 
menerima kenyataan bahwa pendanaan sering 
membatasi jumlah daerah yang dapat menerima 
kegiatan. Rancangan ini mengatasi persoalan 
keabsahan eksternal dan keterkaitan kebijakan 
dengan setiap temuan, karena dari awal telah 
menetapkan batasan secara saksama tentang ciri-
ciri keseluruhan populasi/daerah yang diharapkan 
akan menjadi lokasi proyek REDD+ di masa depan.



Lembar Kerja 4

Sebelum–Setelah/Pembanding–Kegiatan

Pendahuluan
Pengacakan sering dianggap sebagai ‘standar 
emas’ dalam mengevaluasi kegiatan. Apabila 
pemilihan kelompok pembanding dan perlakuan 
secara acak tidak memungkinkan, rancangan 
Sebelum–Setelah/Pembanding–Kegiatan (BACI) 
merupakan pendekatan yang hampir sama 
ketatnya untuk mengevaluasi sebab-akibat, 
selama tidak ada perancu yang selalu berubah-
ubah dan tidak terukur. Dalam pendekatan 
BACI, daerah pembanding harus dipilih sebelum 
pelaksanaan proyek REDD+, sehingga data data 
dasar dapat dikumpulkan di daerah perlakuan dan 
pembanding. Dengan memilih daerah pembanding 
yang sangat mirip dengan daerah proyek REDD+, 
dapat diharapkan bahwa hasil sosial (rata-rata) 
sangat serupa di kedua daerah, sekalipun bukan 
untuk proyek REDD+. Data mengenai hasil 
dikumpulkan kembali dari daerah pembanding dan 
kegiatan setelah proyek berlangsung; perbedaan 
antara perubahan pengamatan di daerah perlakuan 
dan pembanding selanjutnya digunakan untuk 
menghitung rata-rata dampak proyek tersebut. 
Jenis analisis ini dikenal dengan ‘perbedaan-dalam-
perbedaan’.

Pelaksanaan rancangan penelitian BACI 
mengharuskan beberapa tantangan penting 
benar-benar diatasi: pertama, daerah pembanding 
yang baik mungkin tidak ada; kedua, sering 
terdapat penolakan untuk mencurahkan waktu 
dan sumber daya dalam menetapkan dan 
mengumpulkan data dari pengguna hutan di 
daerah pembanding. Apabila daerah pembanding 
yang sangat mirip dengan daerah kegiatan 
REDD+ (kecuali memiliki kegiatan REDD+) 
dapat ditetapkan, maka keuntungan utama dari 
BACI ialah rancangan penelitian sederhana 

(dibandingkan dengan pendekatan pemadanan 
angka kecenderungan atau pemodelan struktur 
yang lebih rumit), yang memungkinkan analisis 
yang lebih lugas dan terbuka. Di samping 
memperkirakan dampak langsung proyek, BACI 
dapat digunakan untuk menilai kebocoran (atau 
tumpahan) melalui perbandingan perbedaan-
dalam-perbedaan atas daerah proyek, daerah 
terdekat yang dianggap terkena kebocoran tersebut 
dan daerah pembanding (bandingkan dengan 
Miguel and Kremer 2002). Selain itu BACI juga 
dapat digunakan untuk membandingkan metode 
alternatif dalam pelaksanaan proyek, dengan 
mengumpulkan data dan membandingkan 
subsampel pengguna hutan yang ikut serta 
dalam alternatif tersebut. Pada akhirnya, untuk 
lebih memahami mekanisme sebab-akibat yang 
mengarah pada dampak yang teramati yang 
diperkirakan dalam penelitian BACI, perkiraan 
BACI dapat dibandingkan dengan prakiraan 
dampak sebelum kegiatan, yang mungkin dilandasi 
oleh teori ekonomi dan penggunaan lahan dan/atau 
persepsi pengguna hutan setempat (Ravallion 2009, 
Khandker dkk. 2010). Cara ini dapat membantu 
menjelaskan bagaimana dampak yang teramati itu 
muncul dan bagaimana menyempurnakan metode 
untuk prakiraan sebelum kegiatan (misalnya, untuk 
pengesahan proyek dalam pasar karbon sukarela). 

Melaksanakan BACI 

Langkah 1: Pilih Daerah Pembanding

Idealnya, evaluator perlu menentukan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi keikutsertaan 
dalam kegiatan dan hasil sasaran (kesejahteraan). 
Faktor-faktor ini kemungkinan mencakup ciri-ciri 
biofisik, prasarana, kelembagaan, sosial ekonomi 
dan kependudukan. Data perlu dikumpulkan di 
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banyak calon daerah pembanding dan kemudian 
sebagian kecil yang paling serupa dengan desa-
desa perlakuan perlu dipilih dengan ‘memadankan’ 
variabel-variabel ini (lihat Lembar Kerja 7). 
Dalam praktiknya, data sekunder mungkin hanya 
terbatas untuk memilih daerah pembanding 
sebelum proyek dimulai. Perlu diingat bahwa 
alasan untuk mengumpulkan data dari daerah 
pembanding ialah untuk menetapkan penyebab —
guna menyingkirkan bakal penjelasan tandingan 
atas hasil yang teramati di daerah proyek sehingga 
perubahan yang diamati di daerah proyek dapat 
dianggap murni sebagai hasil kegiatan dan bukan 
karena faktor lainnya. Evaluasi tanpa pembanding 
mempertaruhkan nama baik proyek karena ada 
kemungkinan mengaitkan secara keliru sejumlah 
penyebab penurunan kesejahteraan karena proyek 
REDD+ padahal kenyataannya, disebabkan 
oleh faktor-faktor lain di luar kendali proyek 
(Gambar 1). 

Langkah 2: Pertimbangkan Variabel-
Variabel Lain yang Dapat Merancukan

Meskipun apabila daerah pembanding dipilih 
berdasarkan pemadanan dengan data sekunder, 
mungkin masih terdapat perbedaan sistematis 
antara populasi dan keadaan di daerah pembanding 
dan daerah kegiatan dalam hal penting lainnya. 
Dengan demikian, data mengenai variabel-variabel 
lainnya yang dapat merancukan, yang tidak tersedia 
dari sumber-sumber sekunder, perlu dikumpulkan 
sebagai bagian dari kajian ini. Variabel ini 
umumnya mencakup ciri-ciri daerah (misalnya, 
jalan masuk yang bergantung pada musim, ukuran 
modal sosial) dan pengguna hutan (usia, gender 
dan etnis kepala rumah tangga; lama bermukim di 
daerah tersebut; ukuran modal sosial). Pemadanan 
atas tambahan variabel-variabel perancu ini dapat 
digunakan untuk mengurangi atau mempersempit 
jumlah sampel untuk pengumpulan data ‘setelah 
proyek’, khususnya apabila terdapat kendala waktu 
atau anggaran biaya yang membatasi jumlah desa 
dan rumah tangga yang dapat dicakup dalam upaya 
pengumpulan data setelah kegiatan. 

Langkah 3: Kumpulkan Data Sebelum dan 
Setelah Kegiatan REDD+

Pengumpulan data sebelum dan setelah kegiatan 
REDD+ di daerah pembanding dan daerah 

kegiatan diperlukan karena mustahil untuk 
menemui 2 daerah atau 2 kelompok orang yang 
100% persis sama, baik dalam ciri-ciri yang 
dapat diamati maupun ciri-ciri yang tidak dapat 
diamati. Ciri-ciri yang tidak dapat diamati 
meliputi penyebab seperti motivasi, yang jelas 
dapat mempengaruhi keikutsertaan dalam proyek 
maupun hasilnya, tetapi data sekunder mana yang 
kemungkinan tidak ada dan yang mana bahkan 
tidak dapat terlihat oleh peneliti. Selama ciri-ciri 
yang tidak dapat diamati ini tidak berubah seiring 
waktu (yaitu sebagai invarian waktu), maka ciri-
ciri tersebut akan mempengaruhi hasil secara sama 
kuatnya sebelum dan setelah kegiatan. Dengan 
demikian, perbedaan hasil seiring waktu dapat 
dibandingkan antardaerah tanpa dirancukan 
oleh ciri-ciri yang tidak teramati ini. Apabila 
memungkinkan, rumah tangga yang sama perlu 
diteliti selama masa ‘sebelum’ dan ‘setelah’, untuk 
menyusun seperangkat data ‘panel’ pada tingkat 
rumah tangga. Data panel memuat pengamatan 
atas banyak variabel pengamatan selama jangka 
waktu lama untuk satuan pengamatan yang sama. 
Namun, apabila tidak memungkinkan untuk 
meneliti rumah tangga yang sama pada kedua masa 
tersebut, pilihan lain ialah menetapkan sampel 
desa atau rumah tangga yang baru secara acak 
pada masa kedua untuk membuat seperangkat data 
gabungan lintas-bagian (Wooldridge 2002).

Analisis
Data BACI dapat dianalisis dengan menggunakan 
beragam metode perbedaan-dalam-perbedaan. 
Langkah pertama biasanya merupakan pemadanan 
untuk menetapkan subsampel pembanding yang 
paling dapat dibandingkan dengan sampel yang 
mendapat perlakuan (lihat Lembar Kerja 7). Sampel 
yang sepadan kemudian dapat dianalisis dengan 
menggunakan uji selisih rata-rata sederhana 
atau regresi multivarian dengan kovarian untuk 
mengendalikan perbedaan dalam variabel perancu. 
Apabila kemudian timbul bias dalam pemilihan 
(karena Anda tidak berhasil memadankan variabel-
variabel pokok antara daerah pembanding dan 
daerah kegiatan atau pemadanan yang Anda 
lakukan tidak berjalan sesuai rencana), Anda dapat 
menggunakan ‘rancangan kelompok perbandingan 
yang tidak setara’ untuk mengendalikan 
perbedaan sistematis di kelompok pembanding 
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dan kegiatan (Shadish dkk. 2002). Apabila tidak 
memiliki data panel, Anda dapat menggunakan 
metode ‘perbedaan-dalam-perbedaan bersyarat’ 
untuk mengendalikan perbedaan sistematis di 
kelompok ‘sebelum’ dan ‘setelah’ proyek. Jagger 

Langkah 4
Penyebarluasan 

hasil pembelajaran

Langkah 1
Penetapan Indikator

Langkah 2
Pengumpulan data

Langkah 3
Analisis

Proses – Dampak

Pendekatan BACI

Pembanding

Kegiatan proyek

Sebelum Sesudah
Variabel 
hasil

Variabel 
hasil

Variabel hasil 
dan proses

Variabel hasil 
dan proses

• Kegiatan yang akan dievaluasi
• Indikator proses pengamatan
• Hasil khusus sasaran
• Indikator hasil pengamatan
• Identitas kelompok 

pembanding

Gambar 1. Merancang dan melaksanakan BACI (disesuaikan dari Jagger dkk. 2009)

(2008) menerapkan kedua metode ini untuk 
mengevaluasi dampak reformasi desentralisasi 
Uganda bagi pendapatan dari hutan untuk berbagai 
kelompok pendapatan.



Pendahuluan
Apabila pengacakan dan pendekatan Sebelum–
Setelah/Pembanding–Kegiatan (BACI) tidak laik, 
perbandingan Pembanding-Kegiatan (CI) atau 
Sebelum-Setelah (BA) yang sepadan, dengan 
memperhitungkan prakiraan kontrafaktual, 
merupakan pilihan rancangan penelitian terbaik 
berikutnya. Lembar kerja ini membahas alasan 
penerapan pendekatan CI dan BA yang telah 
dimodifikasi dan cara melaksanakan rancangan 
penelitian ini. 

Mengatasi ’Kontrafaktual Palsu’: 
Pendekatan CI dan BA yang Telah 
Dimodifikasi 
Sekadar membandingkan keadaan setelah proyek 
dengan sebelum proyek atau dengan keadaan di 
daerah lain dan kemudian menganggap bahwa 
setiap perbedaan hasil yang teramati disebabkan 
oleh proyek biasanya memberikan hasil yang 
kurang memuaskan dalam menyingkirkan 
penjelasan tandingan mengenai hasil-hasil 
kesejahteraan yang teramati. Karena alasan 
ini, perbandingan sederhana sebelum-setelah 
dan dengan-tanpa proyek sering disebut 
dengan ‘kontrafaktual palsu’. Kendati demikian, 
pengumpulan data hanya dari daerah proyek 
pada dua kejadian (seperti pada BA) atau dari 
banyak daerah, tetapi hanya pada satu kejadian 
(seperti pada CI) memiliki keunggulan karena 
menghemat sumber daya dibandingkan dengan 
BACI. Untungnya, kecermatan pendekatan ini 
memungkinkan untuk ditingkatkan dengan 
menambah beberapa langkah penting. Kami 
menyebutnya dengan pendekatan CI dan BA ‘yang 

Lembar Kerja 5

Pendekatan-pendekatan untuk Pembanding-Kegiatan 
dan Sebelum-Setelah Proyek yang Telah Dimodifikasi

telah dimodifikasi’ untuk menekankan bahwa 
keduanya bukan sekadar perbandingan sederhana 
hasil proyek dengan keadaan sebelum proyek 
atau di daerah pembanding yang tidak sepadan. 
Pendekatan yang telah dimodifikasi ini dapat 
menjadi pilihan yang baik dalam menghadapi 
kendala anggaran biaya atau kenyataan bahwa 
perencanaan evaluasi dampak secara ketat mungkin 
tidak dilakukan hingga proyek dimulai.

Memodifikasi rancangan penelitian CI sehingga 
daerah pembanding dan kegiatan menjadi sepadan 
dapat mengatasi beberapa kelemahan dalam 
pendekatan CI secara umum. Memadankan 
daerah pembanding dan kegiatan dalam berbagai 
ciri yang dapat diamati yang mempengaruhi 
keikutsertaan dalam kegiatan maupun hasil sasaran 
dapat menambah kecermatan perkiraan dampak. 
Misalnya, Andam dkk. (2008) mengevaluasi 
dampak kawasan lindung di Kosta Rika bagi 
deforestasi dan menemukan bahwa apabila metode 
pemadanan tidak digunakan, maka perbandingan 
sederhana pembanding-kegiatan menghasilkan 
perkiraan yang berlebihan tentang besarnya 
deforestasi yang dicegah oleh keberadaan taman 
nasional tersebut sebanyak 65%. Akan tetapi, 
mungkin masih terdapat perbedaan sistematis dan 
tidak teramati bahkan antara daerah pembanding 
dan kegiatan yang sepadan yang merancukan 
penetapan dampak. Pedoman mengenai metode 
pemadanan dicantumkan pada Lembar Kerja 7.

Sebagian permasalahan dalam perbandingan 
sederhana sebelum-setelah kegiatan dapat diatasi 
dengan menerapkan pemikiran kontrafaktual 
dan mengupayakan pembuatan perkiraan 
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kasar mengenai apa yang terjadi tanpa proyek. 
Pendekatan yang telah dimodifikasi tersebut dapat 
dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

Langkah 1 Kumpulkan data yang 
menggambarkan keadaan awal di 
daerah proyek.

Langkah 2 Gunakan data ‘sebelum’ 
dan sumber lainnya untuk 
memperkirakan apa yang terjadi 
tanpa proyek.

Langkah 3 Kumpulkan data ‘setelah’ kegiatan 
untuk putaran kedua.

Langkah 4 Bandingkan perubahan yang 
teramati antara keadaan ‘sebelum’ 
dan ‘setelah’ dengan prakiraan 
perubahan pada Langkah 2. 

Pada Langkah 2, kontrafaktual dapat diperkirakan 
sebelum kegiatan dengan mengekstrapolasi tren 
dari masa sebelumnya untuk masa mendatang 
atau memprakirakan tren masa mendatang dengan 

menggunakan model statistik atau pendapat para 
pakar setempat—termasuk pengguna sumber daya 
setempat. Perhatikan bahwa pendekatan prakiraan 
sebelum kegiatan paling mirip dengan bagaimana 
kontrafaktual deforestasi/degradasi (yaitu ‘tingkat 
acuan’ atau ‘data dasar’) yang ditetapkan dalam 
REDD+. Akan tetapi, pendekatan ini mungkin 
tidak mampu mengatasi masalah keabsahan 
asumsi yang mendasari prakiraan kontrafaktual. 
Apabila asumsi ini tidak cermat, maka pendekatan 
tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan 
pengujian asumsi ini kemungkinan mensyaratkan 
data pengamatan dari daerah pembanding atau 
daerah acuan. Namun, apabila prakiraan sebelum 
kegiatan dimodifikasi selama masa ‘setelah’ dengan 
menggunakan data sekunder yang sesuai mengenai 
kemungkinan penjelasan tandingan dalam 
perubahan kesejahteraan (misalnya, devaluasi mata 
uang, kekeringan), maka hal ini dapat membantu 
menambah kecermatan perkiraan tanpa proyek. 
Hal ini serupa lagi dengan pendekatan yang dipakai 
pada tingkat acuan deforestasi/degradasi, yang 

Kotak 1. Evaluasi Dampak Sosial Menurut Standar Perserikatan untuk Iklim, Masyarakat dan 
Keanekaragaman Hayati

Standar Perserikatan untuk Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (CCBA) mensyaratkan proyek-
proyek karbon hutan untuk menunjukkan dampak sosial yang secara keseluruhan menguntungkan 
masyarakat setempat. Guna mewujudkannya, proyek-proyek ini disyaratkan untuk: (1) menjelaskan keadaan 
sosial ekonomi masyarakat ketika proyek dimulai; (2) memperkirakan skenario sosial ekonomi ‘tanpa 
proyek’; (3) menjelaskan bagaimana proyek diharapkan dapat memperbaiki keadaan sosial ekonomi; (4) 
menetapkan sistem pemantauan dampak sosial; dan (5) memperkirakan keadaan sosial ekonomi setelah 
proyek. Hingga sekarang, CCBA belum memberikan pedoman khusus kepada pemrakarsa proyek mengenai 
cara melaksanakan lima langkah ini dan memberi bukti dampak sosial proyek yang secara keseluruhan 
menguntungkan sewaktu pengesahan proyek. Guna mengisi kesenjangan ini, CCBA dan para mitranya baru-
baru ini menyusun Buku Pegangan Evaluasi Dampak Sosial untuk Proyek-proyek Karbon Berbasis Lahan 
(untuk selanjutnya, disebut dengan ‘Buku Pegangan’). Versi pertama Buku Pegangan ini (Richards dan Panfil 
2010) sekarang sedang diuji di lapangan dan versi revisinya diharapkan diterbitkan tahun 2011.

Buku Pegangan ini menjelaskan metode-metode untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar 
CCB, walaupun patut dicatat bahwa metode dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut 
sangat beragam. Menyeimbangkan antara biaya pemantauan dan evaluasi di satu sisi dan menunjukkan 
penyebab secara ketat di sisi lain jelas penting untuk mempertahankan agar standar CCB dapat dicapai 
dan digunakan secara luas dan Buku Pegangan ini juga mengarahkan pada metode-metode yang selaras 
untuk mempertahankan keseimbangan ini. Buku Pegangan juga menegaskan pentingnya menyusun 
teori perubahan yang baik (mengapa proyek dapat berdampak positif dan negatif ) dan kemudian 
menitikberatkan upaya pengumpulan data pada berbagai tautan utama dalam rantai sebab-akibat ini 
sebagai cara untuk mewujudkan penilaian dampak sosial yang hemat biaya. Buku Pegangan ini juga 
mengakui bahwa penyusunan skenario sosial ‘tanpa proyek’ sebagai kunci untuk menetapkan penyebab 
dan secara umum, menganjurkan metode partisipatif yang meminta agar pemangku kepentingan 
memprakirakan keadaan sosial apabila tanpa proyek.
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semestinya ‘dicocokkan’ secara berkala seiring 
dengan model dan perkiraan karbon yang semakin 
disempurnakan.

Perserikatan untuk Iklim, Masyarakat dan 
Keanekaragaman Hayati (CCBA) saat ini sedang 
menyusun pedoman bagi pemrakarsa proyek 
pengukuran dampak sosial dengan menggunakan 

pendekatan BA yang telah dimodifikasi (Richards 
dan Panfil 2010). Secara khusus, pendekatan 
ini mencakup prakiraan kontrafaktual sebelum 
kegiatan dan pengumpulan data ‘sebelum’ dan 
‘setelah’ atas seperangkat indikator yang terkait 
dengan model sebab-akibat proyek atau teori 
perubahan. Kotak 1 menguraikan pendekatan ini 
lebih lanjut.



Lembar Kerja 6

Menyusun-Ulang ‘Sebelum’ Kegiatan dengan Data 
Hasil Mengingat Masa Lalu

Pendahuluan
Evaluasi sering diawali tepat segera setelah proyek 
dimulai sehingga cukup menantang untuk menilai 
dan menetapkan penyebab perubahan. Proyek 
REDD+ yang baru kemungkinan mengumpulkan 
sebagian informasi dasar untuk memenuhi 
persyaratan sertifikasi dan perlu merancang dan 
mengarsipkan data tersebut untuk menyediakan 
data dasar bagi evaluasi pada waktu kemudian. 
Kendati demikian, pemrakarsa proyek REDD+ 
mungkin masih melakukan evaluasi setelah 
kegiatan dalam upaya konservasi hutan sebelumnya 
yang telah menguji berbagai calon strategi guna 
mengurangi deforestasi dan degradasi.

Ketika mengevaluasi proyek tanpa data dasar, 
keputusan dasar yang akan ditetapkan mengenai 
rancangan penelitian ialah apakah mengumpulkan 
data mengenai daerah proyek atau rumah tangga 
(untuk selanjutnya disebut dengan ‘satuan’) 
yang tidak terpengaruh oleh proyek. Ketika data 
mengenai pembanding dikumpulkan (rancangan 
penelitian pembanding-kegiatan), pemadanan 
sering dilakukan untuk memilih dan membobotkan 
sampel dari pembanding tersebut agar dapat 
membandingkan dengan satuan kegiatan yang 
dipengaruhi oleh proyek. Sebagaimana diuraikan 
pada Lembar Kerja 7, satuan kegiatan dan 
pembanding seharusnya sepadan dalam hal faktor-
faktor yang mendorong keikutsertaan dalam proyek 
maupun hasil-hasil yang diinginkan, tetapi yang 
tidak dipengaruhi oleh proyek. Keduanya dapat saja 
memiliki ciri-ciri tetap yang tidak berubah (seperti 
rata-rata lereng lahan di daerah permukiman 
masyarakat, atau asal etnis kepala rumah tangga) 
atau ciri yang telah ditetapkan sebelumnya (seperti 
tutupan hutan di sekitar permukiman masyarakat, 

atau kekayaan rumah tangga sebelum proyek). Ciri-
ciri yang telah ditetapkan sebelumnya masih perlu 
disusun ulang.

Apabila pengumpulan data mengenai satuan 
pembanding tidak laik, baik karena kendala 
biaya atau kurangnya satuan-satuan yang dapat 
dibandingkan, maka rancangan penelitian terakhir 
yang tersedia ialah apa yang kita sebut dengan 
‘menggali ingatan masa lalu’. Rancangan ini hanya 
mencakup pengumpulan data ‘setelah’ dan hanya 
di daerah ‘kegiatan’ dan menetapkan hal-hal yang 
dianggap disebabkan oleh proyek melalui data 
hasil mengingat masa lalu mengenai hasil (tahap-
tahap sebelum proyek atau sejumlah perubahan 
yang muncul sejak proyek dimulai) atau meminta 
responden secara langsung mengenai persepsi 
mereka tentang dampak yang dirasakan dalam 
(bandingkan dengan metode ‘perbandingan 
spontan’ hal-hal yang dianggap disebabkan oleh 
proyek dalam Schreckenberg dkk. 2010).

Sumber-sumber data dengan menggali masa lalu 
dapat mencakup data pengindraan jauh, statistik 
pemerintah atau meminta pendapat secara 
langsung melalui instrumen penelitian. Masing-
masing pendekatan ini memiliki tantangan yang 
berbeda dalam hal tingkat atau satuan analisis 
(misalnya, statistik pemerintah kemungkinan 
besar tidak menyajikan sampai tingkat masyarakat 
atau rumah tangga) dan indikator hasil (misalnya, 
mengingat-ingat pendapatan atau konsumsi 
biasanya lebih sulit dibandingkan dengan 
mengingat-ingat harta tersendiri). Pertanyaan 
metodologis yang umumnya diajukan tanpa 
mengindahkan sumber datanya ialah kerangka 
waktu yang tepat: kapankah ‘sebelum’ kegiatan itu? 
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Jangka Waktu
Idealnya, data hasil mengingat masa lalu—
untuk memadankan atau memperkirakan 
dampak—seharusnya mewakili jangka waktu 
tepat sebelum proyek diumumkan atau proyek 
mulai mempengaruhi perilaku. Menggunakan 
data setelah proyek dimulai untuk menentukan 
data dasar kemungkinan mengabaikan pengaruh 
dari proyek tersebut (dengan metode menggali 
ingatan masa lalu) dan dapat menimbulkan bias 
dalam pemilihan pembanding (dengan metode 
pembanding-kegiatan). Di sisi lain, menggunakan 
data yang jauh sebelum proyek dimulai juga akan 
menghasilkan perkiraan yang kurang tepat—sekali 
pun tidak memberi kesempatan terjadinya bias. 
Sebagaimana dibahas di bawah ini, pertimbangan 
lain dalam memilih masa untuk mendapatkan 
data hasil menggali masa lalu ialah bahwa 
peristiwa besar (misalnya kekeringan, pemilihan 
umum) dapat menambah kecermatan dalam 
mengingat kembali.

Dengan pengindraan jauh atau data pemerintah, 
data dari dua kejadian sebelum proyek bersama 
pengamatan ketiga setelah proyek dapat sangat 
bermanfaat. Dalam rancangan dengan menggali 
ingatan masa lalu, cara ini memungkinkan tren 
mengenai apakah proyek mengubah tren hasil-
hasilnya juga dapat diteliti. Dalam rancangan 
pembanding-kegiatan, keabsahan kelompok 
pembanding dapat dinilai dengan menguji apakah 
terdapat perbedaan nyata dalam hasil sebelumnya 
di antara kelompok kegiatan dan pembanding 
(pada dasarnya, sebagai uji pemalsuan, karena 
hasil sekarang seharusnya tidak dipengaruhi oleh 
perlakuan pada masa mendatang). 

Data Sekunder atau Pengindraan Jauh
Pengindraan jauh dan data sekunder umum 
digunakan untuk menentukan tingkat variabel 
hasil ‘sebelum’ proyek, untuk perbandingan 
langsung dengan hasil setelah proyek berlangsung 
maupun untuk pemadanan guna memilih dan 
membobotkan kelompok perbandingan terbaik. 
Misalnya, Andam dkk. (2010), Joppa dan Pfaff 
(2009), Nelson dan Chomitz (2009) dan Soares-
Filho dkk. (2010) menggunakan pengindraan jauh 
dan data sekunder masa sebelumnya untuk menilai 
dampak kawasan lindung terhadap tutupan hutan. 

Penggunaan data sekunder untuk mengevaluasi 
proyek REDD+ kemungkinan terkendala oleh tidak 
sepadannya skala atau satuan, misalnya masyarakat 
yang dipertimbangkan oleh proyek mungkin 
tidak tersedia rapi dalam hasil sensus atau satuan 
administratif lainnya yang digunakan oleh badan 
pemerintahan. Penggunaan pengindraan jauh juga 
dibatasi oleh skala dan biaya (memperoleh dan 
mengolahnya), jangka waktu (dibandingkan dengan 
ketika citra pengindraan jauh telah diarsipkan) dan 
tutupan awan. Pertimbangan penting lainnya ialah 
bahwa memperoleh citra dari sensor yang sama 
yang dikelompokkan dengan menggunakan metode 
yang sama untuk ‘sebelum’ dan ‘setelah’ dapat 
sangat meningkatkan kualitas analisis. 

Kuesioner bagi Rumah Tangga untuk 
Mengingat Kembali 
Meminta rumah tangga untuk mengingat kembali 
kepemilikan harta, penggunaan lahan atau 
kegiatan ekonomi mereka lainnya pada masa 
sebelumnya merupakan praktik umum dalam 
penelitian dinamika lahan pertanian dan rumah 
tangga di perdesaan negara-negara berkembang 
(misalnya, Mertens dkk. 2000, Takasaki dkk. 2000, 
Walker dkk. 2000, McCracken dkk. 2002, Moran 
dkk. 2003). Data hasil mengingat masa lalu telah 
digunakan untuk menilai dampak krisis keuangan 
(Sunderlin dkk. 2001), reformasi kebijakan 
(Pradhan dan Rawlings 2002, Uchida dkk. 2009), 
kawasan lindung (Schreckenberg dkk. 2010) dan 
peristiwa khas rumah tangga, misalnya migrasi 
(Zhao 2003, Boucher dkk. 2005). Meskipun lazim 
digunakan, ‘praktik terbaik’ dan kecermatan 
data hasil mengingat masa lalu jarang dinilai 
dalam kuesioner rumah tangga di negara-negara 
berkembang. Tentu saja ada pengecualian, seperti 
Beckett dkk. (2001) mengenai riwayat perkawinan 
dan kesuburan perempuan di Malaysia dan Glewwe 
dkk. (2004) mengenai dampak masukan sekolah 
terhadap angka ujian di Kenya.

Dalam kuesioner rumah tangga, responden 
umumnya diminta untuk mengingatkan perihal 
masa yang dikehendaki dengan menyebutkan 
sejumlah peristiwa (bencana alam, pemilihan 
umum, Piala Dunia dan lain lain) yang tidak terkait 
langsung dengan proyek yang sedang dinilai. 
Namun penelitian menegaskan bahwa setiap orang 
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menggunakan jenis informasi yang berbeda untuk 
menyusun ingatannya. Dengan demikian, belum 
jelas mengenai apa jenis peristiwa atau pengingat 
lain yang paling memungkinkan memberi 
petunjuk secara tepat (Sudman dkk. 1995). 
Belum jelas pula apakah jangka waktu yang agak 
pendek untuk mengingat kembali menghasilkan 
ingatan yang lebih cermat. Sudman dan Bradburn 
(1973) melaporkan bahwa responden cenderung 
menyatakan tentang hal atau peristiwa secara 
berlebihan apabila masa untuk mengingatnya 
singkat dan cenderung untuk melupakan hal atau 
peristiwa apabila masa untuk mengingatnya lama. 
Mathiowetz dan Duncan (1988) menemukan 
bahwa lamanya masa untuk mengingat kurang 
penting dibandingkan dengan pentingnya peristiwa 
tersebut (dalam hal ini lamanya masa menganggur).

Faktor yang dijumpai secara konsisten dan 
mempengaruhi ingatan ialah besarnya atau 
menonjolnya peristiwa atau hal yang diingat. 
Misalnya, harta yang agak umum dan kurang 
bernilai (Mullan dkk. 2010), biaya perbaikan yang 
murah (Neter dan Waksberg 1964) dan penyakit 
ringan (Bernard dkk. 1985) lebih mungkin 
terlupakan. Dalam membandingkan panel sembilan 
tahun dan data ingatan mengenai harta, Mullan 
dkk. (2010) menemukan bahwa rumah tangga yang 
agak miskin lebih cermat mengingat kepemilikan 
harta mereka sebelumnya, mungkin karena harta 
yang sama dianggap agak lebih penting bagi rumah 
tangga yang agak miskin. 

Mullan dkk. (2010) juga menemukan bahwa 
mewawancarai lebih dari satu orang dalam rumah 
tangga menyebabkan harta yang terlupakan lebih 

sedikit, tetapi menambah jumlah harta yang keliru 
diingat oleh responden (yaitu melaporkan memiliki 
sesuatu sembilan tahun sebelumnya sedangkan 
data mutakhir dari panel menyebutkan bahwa 
mereka tidak memilikinya). Dengan demikian, 
peneliti menyimpulkan bahwa meskipun data hasil 
menggali masa lalu memberikan ukuran kira-kira 
kekayaan rumah tangga sebelumnya, cukup banyak 
kekaburan di dalam data itu sendiri, khususnya 
dalam hal harta kurang bernilai dan rumah tangga 
yang agak kaya. 

Metode Lainnya
Data hasil menggali masa lalu juga dikumpulkan 
melalui kelompok dan/atau instrumen penelitian 
partisipatif. Data ini dapat bermanfaat sebagai 
bahan triangulasi yang sudah jadi (untuk 
pemeriksaan-silang) di antara anggota kelompok 
guna menambah kecermatannya. Schreckenberg 
dkk. (2010) menguraikan kedua metode tersebut, 
yang disebut dengan ‘Perubahan paling nyata’ 
dan ‘Penilaian partisipatif terukur’. Pendekatan 
ketiga yang mengandalkan ingatan kelompok 
ialah ‘penilaian partisipatif mengenai kemiskinan’, 
yang meliputi diskusi kelompok fokus untuk 
menghasilkan riwayat masyarakat sejak masa silam 
dan analisis tren waktu dengan pemberian angka 
matriks (McGee 2000). Cara ini memungkinkan 
pemeriksaan-silang di antara masyarakat dan 
jangka waktu yang berubah-ubah ditentukan 
oleh responden. Meskipun dapat memberikan 
hasil yang lebih cermat, cara ini kurang cocok 
untuk membandingkan perubahan hasil di antara 
responden, atau untuk memadankan peserta dan 
bukan-peserta proyek.
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Memadankan Intervensi dan Kendali Lokasi/ 
Rumah Tangga

Pendahuluan
Untuk membandingkan hasil kesejahteraan 
dan penggunaan lahan di daerah kegiatan dan 
pembanding dan untuk menghasilkan kesimpulan 
yang mantap mengenai apakah adanya perbedaan 
di antara mereka disebabkan oleh kegiatan 
dan bukan oleh faktor atau sekumpulan faktor 
lainnya, daerah pembanding dan kegiatan harus 
semirip mungkin. Jika tidak demikian, bias 
dalam pemilihan akan merancukan penafsiran 
dampak. Memadankan daerah dengan ciri-
ciri yang dapat mempengaruhi penempatan/
keikutsertaan dalam kegiatan (misalnya, jarak 
ke jalan raya atau modal sosial) dan sasaran 
hasilnya (misalnya, kesejahteraan) merupakan 
strategi yang tepat untuk memperkecil masalah 
bias dalam pemilihan. Mengendalikan bias dalam 
pemilihan sungguh penting untuk kegiatan 
yang berpatokan pada kinerja, seperti REDD+, 
karena daerah yang terpilih secara tepat untuk 
proyek REDD+ dipandang berbeda dan lebih 
mungkin berhasil dibandingkan dengan daerah 
yang berpotensi lainnya. Lebih lanjut, dalam 
proyek REDD+, peluang rumah tangga untuk 
ikut serta secara sukarela (misalnya, dalam skema 
imbal jasa lingkungan (PES)) juga kemungkinan 
sebagian ditentukan oleh ciri-ciri rumah tangga 
yang mempengaruhi hasil penggunaan lahan 
dan kesejahteraan. Lembar kerja ini meninjau 
beragam jenis pemadanan dan cara melaksanakan 
metode ini. Secara keseluruhan, kita menyebutkan 
mengenai memadankan ‘daerah’ proyek, tetapi 
pemadanan dapat dilakukan pada tingkat analisis 
mana pun, termasuk desa atau rumah tangga. 

Kapan Memadankan
Daerah dapat dipadankan sebelum dan setelah 
penelitian lapangan yang mendalam (misalnya, 

kuesioner rumah tangga). Dalam keadaan ideal, 
pemadanan dilakukan sebelum dan setelah 
kegiatan (lihat Gambar 1). Hal ini mencakup: (1) 
memilih daerah pembanding dengan berpatokan 
pada sejauh mana daerah kegiatan sepadan dengan 
ciri pokoknya (prapemeriksaan kesepadanan); (2) 
mengadakan penelitian di daerah pembanding 
dan daerah kegiatan sebelum kegiatan dimulai; (3) 
menyempurnakan pemadanan dengan berpatokan 
pada data yang dikumpulkan selama penelitian 
lapangan (pascapemeriksaan kesepadanan); dan 
(4) melakukan penelitian di daerah pembanding 
dan daerah kegiatan setelah kegiatan dimulai. 
Dalam beberapa hal, data yang banyak sekali 
mungkin tersedia sebelum penelitian lapangan 
sehingga hanya perlu dilakukan prapemeriksaan 
kesepadanan. Dalam hal lain, mungkin hanya 
pascapemeriksaan kesepadanan yang dilakukan. 
Kotak 1 menggambarkan hal yang lebih 

Sebelum

Pengumpulan data

Prapemadanan 

Pengumpulan data

Pascapemadanan

Uji

Setelah

Gambar 1. Jadwal waktu pengumpulan data 
dan pemadanan
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umum yaitu informasi yang tersedia di tingkat 
desa sebelum penelitian lapangan dilakukan 
sangat terbatas. 

Jenis Pemadanan
Pemadanan umumnya mengacu pada metode 
statistik untuk pemadanan kovarian dan 
pemadanan angka kecenderungan. Metode ini 
dapat dilaksanakan selama prapemadanan atau 
pascapemadanan, asalkan persyaratan data 
dapat dipenuhi pada tahap tersebut. Untuk 
prapemadanan sampel yang jumlahnya sedikit, 
proses statistik ini dapat dikira-kira dengan 
‘pemadanan langsung’. Apa pun metodenya, 
tujuannya ialah untuk memilih sampel satuan 
kegiatan dan pembanding yang memiliki sebaran 
ciri yang serupa (yaitu yang seimbang).

Pemadanan Langsung 

Pemadanan langsung merupakan jenis pemadanan 
paling sederhana (dan paling tidak tepat). Dengan 
metode ini, satuan-satuan dipadankan secara 
naluriah, baik dengan mempertimbangkan ciri 
keseluruhan (menyeluruh) atau berdasarkan 
pemadanan variabel-variabel yang terpilih melalui 
penilaian menurut informasi dan sering diukur 
dengan perkiraan saja. Kuncinya ialah bahwa 
variabel-variabel yang dipadankan ini, atau ciri 
keseluruhan satuan, sesuai untuk ditempatkan/
diikutsertakan dalam kegiatan dan hasil yang 
menjadi sasaran. Dalam bentuknya yang paling 
mendasar, pemadanan langsung dapat dilakukan 
cukup dengan menanyai orang-orang di daerah 
kegiatan perihal desa-desa mana yang paling mirip 
dengan desa mereka. Pemadanan langsung juga 
dapat dijelaskan melalui tinjauan kepustakaan dan 

Kotak 1. Prapemeriksaan Kesepadanan untuk Pemilihan Sampel dalam GCS-REDD CIFOR

Di setiap daerah proyek REDD+ yang merupakan bagian dari GCS-REDD CIFOR, survei di tingkat rumah 
tangga dan desa diselenggarakan di empat desa kegiatan dan empat desa pembanding. Desa-desa ini 
dipilih berdasarkan penilaian awal terhadap ciri pokok desa dan pemadanan secara statistik. Penilaian dan 
pemadanan menitikberatkan pada ciri-ciri yang diharapkan mempengaruhi keikutsertaan desa kegiatan 
dalam proyek REDD+ dan hasil yang menjadi sasaran (kesejahteraan manusia dan hilangnya hutan). Rincian 
langkah-langkah ialah sebagai berikut.

1. Tentukan hingga enam belas calon desa kegiatan. Dalam proyek yang mencakup wilayah yang luas, 
tentukan sekelompok desa tempat kegiatan proyek direncanakan dan yang memiliki tingkat deforestasi 
terkini sebesar rata-rata atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata di daerah proyek tersebut. 

2. Tentukan hingga enam belas calon desa pembanding, cukup memiliki keserupaan keadaan biofisik 
dan pasar, tetapi terletak cukup jauh sehingga diharapkan tidak terpengaruh oleh tumpahan atau 
kebocoran langsung dari proyek.

3. Kumpulkan data mengenai 22 ciri pokok yang dianggap mempengaruhi penempatan proyek 
maupun hasil berupa penggunaan lahan dan kesejahteraan, dengan berdasarkan pada data sekunder, 
narasumber utama dan kunjungan ke desa-desa. Ciri-ciri yang dianggap paling berpengaruh dalam 
pemadanan ialah: (1) tekanan deforestasi; (2) keberadaan LSM; (3) penguasaan hutan; (4) jumlah 
organisasi perdesaan; (5) penduduk; (6) tutupan hutan di desa; (7) ketergantungan pada hutan; dan (8) 
jarak ke jalan besar. 

4. Padankan desa perlakuan dan desa pembanding dengan menggunakan pemadanan kovarian (dengan 
berpatokan pada ukuran jarak Mahalanobis) yang diterapkan di semua daerah proyek di negara 
tertentu dan semua ciri dengan data lengkap dan keragaman di antara proyek-proyek.

GCS-REDD memilih untuk memadankan di tingkat negara, menetapkan beberapa desa perlakuan dan 
desa pembanding terbaik, daripada pemadanan desa satu per satu di tingkat proyek. Pendekatan ini 
memperbesar jumlah sampel untuk pemadanan dan juga memastikan bahwa apabila sebuah desa keluar 
dari lingkup penelitian (yaitu tidak lagi menjadi desa kegiatan/pembanding), maka pasangan lainnya tetap 
sebagai sampel.
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data sekunder yang tersedia mengenai pemadanan 
variabel (misalnya, kepadatan penduduk, jarak ke 
jalan raya, potensi agroekologi). Meskipun pada 
dasarnya pendekatan ini serupa dengan jenis-jenis 
pemadanan lain, ada risiko bias pada diri peneliti. 

Angka Kecenderungan dan Pemadanan 
Kovarian

Pemadanan kovarian dapat dipandang sebagai 
padanan statistik untuk pemadanan langsung. 
Pemadanan kovarian mencakup pemadanan 
satuan pembanding dan kegiatan dengan ‘jarak’ 
antarvariabel yang dapat mempengaruhi hasil 
yang menjadi sasaran sehingga merancukan 
(kovarian). Terdapat beberapa ukuran untuk 
mengukur dan memperkecil jarak tersebut. 
Pemadanan angka kecenderungan (PSM) mungkin 
merupakan metode yang paling lazim digunakan 
dalam evaluasi dampak. Angka kecenderungan 
ditentukan dengan menggunakan model statistik 
yang menghitung peluang menerima kegiatan 
(misalnya, REDD+), berdasarkan ciri-ciri yang 
teramati. Setiap satuan (apakah berupa kawasan 
hutan, desa atau rumah tangga) diberi angka 
kecenderungan masing-masing. Sebaran angka 
kecenderungan satuan pembanding maupun 
angka kecenderungan satuan kegiatan kemudian 
dipetakan untuk menetapkan daerah yang tumpang 
tindih (dikenal dengan ‘dukungan bersama’). 
Pemadanan mungkin dibatasi di daerah dukungan 
bersama ini. Misalnya, setiap satuan kegiatan dapat 
dipadankan dengan satuan pembanding yang 
memiliki angka kecenderungan terdekat, yang 
disebut dengan tetangga terdekatnya. Hal ini dapat 
dilakukan dengan atau tanpa penggantian dan 
dengan atau tanpa memakai ‘jangka’ yang mengatur 
jarak terjauh yang diizinkan antartetangga. Ada 
pula berbagai metode lain yang secara statistik 
membangun satuan pembanding untuk setiap 
satuan kegiatan (atau setidaknya setiap satuan 
kegiatan dalam dukungan bersama). 
PSM biasanya mensyaratkan calon satuan 
pembanding dalam jumlah besar, maupun data 
mengenai banyak faktor yang dapat mempengaruhi 
penempatan/keikutsertaan dalam kegiatan 
dan hasil yang menjadi sasaran. Tujuannya 
ialah untuk menetapkan sebagian kecil satuan 
pembanding dan kegiatan yang terlihat sama 
dalam semua hal. Ada beragam ukuran untuk 

menilai keseimbangan. Pendekatan paling dasar 
ialah penelaahan histogram dan petak kepadatan 
dari angka kecenderungan. Cara ini sebaiknya 
dilakukan terlebih dahulu terhadap sampel utuh 
(belum sepadan). Hasil dari pemeriksaan ini dapat 
menunjukkan bahwa sebagian dari satuan kegiatan 
memperlihatkan sangat sedikit tumpang tindih 
dengan satuan pembanding; bahwa, sebagian dari 
satuan kegiatan sedemikian khasnya sehingga 
tidak ditemukan pembanding yang memadai. Hal 
ini merupakan kenyataan penting untuk dihadapi. 
Ciri-ciri satuan yang terpaksa harus dikeluarkan 
dari analisis tersebut perlu dipertimbangkan dalam 
penafsiran hasil. 

Analisis dan Peringatan

Pemadanan merupakan cara untuk menetapkan 
batasan sampel desa dan/atau rumah tangga. 
Ini meliputi penentuan satuan kegiatan dan 
pembanding mana yang dicakup (dukungan 
bersama) dan bobot untuk dipakai di setiap 
satuan pembanding. Setelah pemadanan, apa 
pun jenis metode dapat diterapkan untuk menilai 
dampak. Rutinitas pemadanan dalam kebanyakan 
program statistik menghitung perbedaan rata-
rata hasil yang disebabkan oleh proyek tersebut 
(misalnya, ‘rata-rata pengaruh perlakuan terhadap 
yang mendapat perlakuan’, atau ATT). Perkiraan 
dampak ini dapat ditiadakan penyimpangannya) 
dengan menggunakan metode regresi, atau model 
regresi multivarian dapat diperkirakan dengan 
menggunakan sampel yang sepadan. Pemadanan 
yang dipadukan dengan regresi dianggap secara 
luas sebagai cara mantap untuk memperkirakan 
dampak sebab-akibat.

Ketika semua faktor utama yang menentukan 
penempatan/keikutsertaan dalam REDD+ dan hasil 
yang menjadi sasaran dapat diamati (diketahui 
dan diukur oleh peneliti), pemadanan bekerja 
dengan baik dalam menyaring pengaruh variabel-
variabel yang dapat merancukannya. Namun jika 
ada berbagai ciri yang tidak teramati (yang tidak 
diketahui dan tidak dapat diukur secara mudah 
oleh peneliti) yang mempengaruhi penempatan/
keikutsertaan dalam REDD+ dan hasilnya, maka 
ini dapat menghadapi risiko keabsahan hasil yang 
diperoleh melalui pemadanan. Motivasi atau 
keberadaan pemimpin masyarakat yang dinamis, 
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misalnya, dapat menjadi ciri penting yang tidak 
teramati. Persoalan ini dapat dipecahkan sebagian 
apabila tersedia data mengenai hasil sebelum dan 
setelah kegiatan. 

Tumpahan

Masalah tumpahan (yaitu kebocoran) patut untuk 
menjadi bahan pembahasan terakhir. Kebocoran 
merupakan masalah yang dipahami dengan baik 
dalam deforestasi dan degradasi hutan. Proyek-
proyek REDD+ harus memperlihatkan bahwa 
mengurangi deforestasi dan degradasi di daerah 
proyek tidak mengakibatkan kebocoran (yaitu 
deforestasi atau degradasi hutan berpindah ke 
luar daerah proyek). Ada kemungkinan terjadi 
kebocoran kesejahteraan dan kebocoran dalam 
hal kehilangan hutan dari daerah REDD+ ke 
daerah lainnya. Misalnya, kehilangan pekerjaan 
yang terkait dengan penebangan hutan di daerah 
REDD+ dapat berpindah ke daerah lainnya 
(bersama dengan degradasinya). Hal ini jelas 
menunjukkan bahwa terdapat risiko karena 
REDD+ juga akan mempengaruhi daerah 

pembanding yang sepadan. Di satu sisi, hal ini 
dapat merumitkan penafsiran atas perbandingan 
antara daerah pembanding dan daerah kegiatan. 
Di sisi lain, menetapkan tumpahan berupa 
kesejahteraan dan kehilangan hutan merupakan 
bagian cerita yang penting sehingga diharapkan 
dapat dikemukakan. Pemrakarsa proyek perlu 
menetapkan batas kebocoran untuk deforestasi 
dan degradasi hutan, yaitu di sebagian daerah 
yang menyangga daerah proyek tempat kebocoran 
diduga akan terjadi. Pertimbangan serupa perlu 
diberikan juga untuk menetapkan batas kebocoran 
kesejahteraan. Bila memungkinkan, daerah di luar 
batas kebocoran dapat menjadi pembanding, tetapi 
data juga perlu dikumpulkan dari daerah-daerah 
di dalam batas kebocoran untuk menilai tumpahan 
dan kebocoran. 

Sumber Statistik

•	  Perintah STATA untuk pemadanan: ‘pscore.ado’; 
lihat Khandker dkk. (2010) untuk selengkapnya

•	  Kode R untuk pemadanan: lihat http://sekhon.
berkeley.edu/matching/ 
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Memetakan Jalur Sebab-Akibat dari Kegiatan Sampai 
ke Hasil

Pendahuluan
Untuk memahami jalur sebab-akibat antara 
kegiatan dan hasil REDD+ diperlukan pemetaan 
rantai sebab-akibat proyek atau ‘teori perubahan’. 
Ada beberapa langkah dalam proses ini, di 
antaranya: memahami konteks; mencirikan 
kegiatan REDD+ dan pelaksanaannya; menyusun 
hipotesis yang dapat diuji; menetapkan data yang 
dibutuhkan; dan menguji hipotesis. Hasil uji 
hipotesis seharusnya menjelaskan peninjauan-
ulang data yang dibutuhkan dan asumsi awal 
mengenai keadaan daerah dan pelaksanaannya. 
Peta rantai sebab-akibat menjadi lebih mantap 
jika didasarkan pada kepustakaan ilmiah maupun 
data yang dikumpulkan dari banyak sumber 
berkali-kali setiap selang waktu. Kami menekankan 
bahwa metode partisipatif dan wawancara dengan 
narasumber utama dapat sangat membantu dalam 
melacak pelaksanaan apabila upaya pengumpulan 
data yang lebih teliti memang diperlukan. 

Contoh: Kegiatan REDD+ di Lima Desa 
yang Berdampingan dengan Kawasan 
Lindung di Uganda
Lembar kerja ini merupakan pedoman untuk 
menyusun peta jalur sebab-akibat yang 
menghubungkan kegiatan REDD+ dengan 
hasil kesejahteraan sosial yang teramati. 
Kami menggunakan contoh hipotetis untuk 
menggambarkan proses ini. Melalui contoh ini, 
kami menunjukkan kisaran faktor sosial, ekonomi, 
kelembagaan dan biofisik yang perlu ditelaah 
untuk menyusun peta jalur sebab-akibat yang 
cermat antara kegiatan dan kesejahteraan sosial 
yang dihasilkannya. Informasi yang diperlukan 
untuk menjalankan tugas ini dapat diperoleh dari 
laporan proyek, kepustakaan tidak konvensional 

dan narasumber utama dan dengan mengumpulkan 
data primer di daerah proyek REDD+.

Langkah 1: Memahami Konteks Daerah 
Proyek

Penggerak setempat berlangsungnya deforestasi 
dan degradasi di lokasi proyek ialah tebang dan 
bakar untuk ladang petani kecil dan pembalakan 
liar atas pohon kayu tropis mahal oleh pembalak 
tradisional. Tidak ada pemilik lahan luas atau 
komersial di daerah tersebut yang mempengaruhi 
perubahan penggunaan lahan. Di setiap desa dan 
desa-desa yang berbatasan langsung dengan taman 
nasional terdapat hutan kemasyarakatan yang 
dikelola untuk pariwisata dan keanekaragaman 
hayati. Sejak taman nasional tersebut ditetapkan, 
sudah ada cerita tentang penyerobotan hutan 
dan degradasi, khususnya di zona penyangga 
di sekeliling taman nasional. Untuk mengambil 
hasil hutan apa pun dari dalam taman nasional, 
diperlukan izin dari Badan Suaka Margasatwa 
Uganda; pengambilan hasil hutan untuk dijual 
sama sekali tidak diizinkan. Penguasaan lahan 
berdasarkan adat; pemilik lahan memiliki 
jaminan penguasaan lahan pertanian yang 
cukup kuat. Tidak ada hak hukum atas pohon 
atau karbon yang ditegaskan dalam undang-
undang Uganda. Hak informal ditetapkan oleh 
hukum adat, yang pengakuan atas sumber daya 
di dalamnya sering tumpang tindih. Pemantauan 
dan penegakan hukum atas penggunaan hutan 
sangat terbatas karena keterbatasan sumber daya 
badan pemerintahan dan organisasi konservasi 
yang beroperasi di daerah tersebut. Pemilik lahan 
kecil memperoleh sebagian besar mata pencarian 
mereka dari pertanian dan memelihara ternak kecil 
dan mengambil hasil hutan, baik untuk keperluan 
keluarga maupun dijual. Pariwisata memberikan 
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pendapatan kepada desa melalui pola bagi-hasil 
tingkat desa. Pendatang masuk dalam jumlah besar 
dari Rwanda dan Republik Demokrasi Kongo 
karena sengketa dan keterbatasan kesempatan 
ekonomi di negara-negara tersebut. Cukup banyak 
rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan 
yang tidak memiliki lahan di kalangan masyarakat 
tersebut. Ada sebuah kelompok usaha-bersama 
yang tidak berjalan lagi di salah satu desa kegiatan. 
Kepadatan penduduk sangat tinggi (>250 jiwa 
per kilometer persegi); akses ke pasar buruk; dan 
potensi pertanian terbatas karena kerusakan tanah 
dan lereng terjal di wilayah tersebut.

Langkah 2: Mencirikan Kegiatan

Pemrakarsa REDD+ di daerah ini ialah sebuah 
LSM konservasi internasional yang telah bekerja 
di sana selama lebih dari 10 tahun. Pemrakarsa 
ini telah mengumpulkan data mengenai 
keanekaragaman hayati dan deforestasi dan telah 
melatih sejumlah anggota masyarakat untuk ikut 
serta dalam pemantauan dan penegakan hukum 
di dalam batas taman nasional, meskipun sejauh 
mana mereka melaporkan kegiatan liar perlu 
dipertanyakan. Kegiatan REDD+, yang didanai oleh 
hibah lima tahun dari lembaga pendana bilateral, 
memiliki tiga kegiatan utama yang dirancang 
untuk mengurangi deforestasi di daerah proyek: 
Kegiatan A, penanaman pohon untuk memberi 
garis batas taman nasional yang memadukan 
sistem taungya (yaitu pemilik lahan yang hidup 
berbatasan dengan taman nasional diizinkan 
untuk melakukan budidaya di zona penyangga di 
salah satu sisi batas tersebut sebagai imbal-balik 
atas perawatan pohon dan pemantauan batas agar 
tidak diserobot oleh peladang tebang-dan-bakar); 
Kegiatan B, menyediakan pekerjaan paruh-waktu 
bagi lima orang dari setiap desa untuk bekerja 
sebagai jagawana yang memantau pembukaan 
hutan kemasyarakatan dan hutan lindung; Kegiatan 
C, menetapkan dana karbon masyarakat; sebagai 
imbal-balik atas berkurangnya deforestasi yang 
telah diperiksa kebenarannya di daerah proyek 
dana akan dibayarkan setiap tahun kepada dana 
karbon masyarakat yang dikelola oleh pemrakarsa 
proyek. Para tokoh desa harus menyerahkan 
proposal untuk mendapatkan dana untuk proyek-
proyek keperluan masyarakat (misalnya, membuka 
penggilingan beras, membeli kebutuhan untuk 

sekolah setempat, membuka pembibitan tanaman 
buah-buahan).

Langkah 3: Menyusun Hipotesis yang 
Dapat Diuji

Sejumlah hipotesis muncul dari pertanyaan 
semacam ‘apa dampak sosial proyek REDD+?’ 
Hipotesis merupakan proposal ilmiah yang wajar 
atau dugaan logis mengenai hubungan yang 
diharapkan di antara dua variabel. Hipotesis 
memiliki dua persyaratan: harus sesuai dengan 
kenyataan yang dikenal dan harus teruji (dapatkah 
variabel diukur secara langsung atau apakah Anda 
memerlukan variabel pewakil (proksi)? Dapatkah 
Anda memperoleh data yang diperlukan untuk 
menguji hipotesis dengan waktu dan sumber daya 
yang tersedia? Adakah cukup keragaman dalam 
data untuk menguji hipotesis tersebut?). Ketika 
menyusun hipotesis, perlu memperjelas apakah 
kegiatan REDD+ dilaksanakan sebagaimana 
diinginkan (yaitu apakah kegiatan lapangan 
mencerminkan kegiatan yang direncanakan?) 
(Tabel 1). 

Langkah 4: Memetakan Data yang 
Dibutuhkan

Pertanyaan penting mengenai data yang 
dibutuhkan ialah sebagai berikut. 
1. Secara khusus, data apa yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis (yaitu indikator atau variabel 
apa yang dibutuhkan)?

2. Pada skala apa kita berpeluang melihat 
keragaman indikator atau variabel?

3. Apakah indikatornya paling tepat kualitatif 
atau kuantitatif? (Tabel 2; lihat juga Lembar 
Kerja 10.) 

Ketika mempertimbangkan data yang dibutuhkan, 
keputusan penting yang harus ditetapkan 
adalah mengenai kapan data akan dikumpulkan 
(sebelum dan setelah kegiatan) dan apakah data 
akan dikumpulkan di daerah pembanding dan 
daerah kegiatan. 

Langkah 5: Menguji Hipotesis

Data kualitatif dapat digunakan untuk menyusun 
penjelasan mengenai hubungan antarvariabel yang 
diusulkan dalam hipotesis. Dengan jumlah sampel 
data kuantitatif yang cukup banyak (yaitu N ≥ 80), 
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Tabel 1. Memetakan rantai sebab-akibat dengan menghubungkan pelaksanaan dengan  
hasil-hasilnya

Perlakuan proyek

A. Penanaman pembatas 
kawasan dan taungya

B. Mempekerjakan di luar 
pertanian sebagai jagawana

C. Dana karbon masyarakat

Masukan Dana untuk membayar 
bibit penanaman pohon 
pembatas; sumber daya untuk 
layanan penyuluhan hutan; 
pencadangan lahan untuk 
taungya

Dana untuk membayar 
gaji jagawana paruh-
waktu; pelatihan mengenai 
pemantauan dan 
penegakan hukum

Proses terbuka untuk 
penyerahan dan peninjauan 
permohonan; bantuan 
penyusunan proposal; 
pelatihan dan keikutsertaan 
masyarakat dalam 
pemantauan, pelaporan dan 
verifikasi (MRV); dana untuk 
proyek masyarakat 

Kegiatan REDD+ 
(berdasarkan 
dokumen 
rancangan proyek 
(PDD))

Menanam pohon pembatas; 
menetapkan sistem 
taungya (yaitu pemilik lahan 
membudidayakan tanaman di 
lahan yang disediakan)

Mempekerjakan jagawana 
melalui kontrak setahun 
yang dapat diperpanjang 
kembali; memperkuat 
penegakan hukum dalam 
batas kawasan lindung

Membentuk dana karbon 
masyarakat untuk proyek 
pembangunan masyarakat, 
misalnya membangun pusat 
kesehatan masyarakat

Kegiatan REDD+ 
sebagaimana 
dilaksanakan

Pohon pembatas ditanam 
dengan tingkat hidup 80% 
(yaitu batas ditandai dengan 
jelas); lahan ditanami oleh 
penduduk yang berbatasan 
dengan taman nasional

Jagawana dipekerjakan (5 
orang per desa, dengan 
jumlah 25 orang), tetapi 
kebanyakan jagawana 
enggan menegakkan 
pembatasan untuk 
memasuki taman nasional 
karena takut dengan 
pembalasan dari anggota 
masyarakat

Dana karbon masyarakat 
lamban dimulai; metode 
MRV belum sepenuhnya 
mantap; tidak ada verifikasi 
berkurangnya emisi

Keluaran Berkurangnya degradasi 
hutan di hutan dalam 2 km 
penyangga dari perbatasan 
taman nasional; peningkatan 
pendapatan pertanian

Kesempatan kerja di 
luar pertanian untuk 
rumah tangga perdesaan; 
degradasi hutan sedikit 
berkurang

Berkurangnya deforestasi 
dan degradasi dalam 
menyiapkan peningkatan 
kesejahteraan sosial dari 
proyek pembangunan 
masyarakat

Hasil 
kesejahteraan 
sosial yang 
diharapkan

Bertambahnya rata-rata 
pendapatan rumah tangga di 
desa kegiatan; manfaat dari 
taungya yang diharapkan 
dapat melebihi hilangnya 
peluang untuk memasuki 
hutan

Bertambahnya pendapatan 
keseluruhan rumah tangga; 
sedikit berkurangnya 
pendapatan dari hutan 
akibat berkurangnya 
peluang untuk memasuki 
taman nasional 

Berkurangnya biaya 
pemeriksaan kesehatan dan 
pengobatan; bertambahnya 
produktivitas tenaga kerja 
karena waktu sakit atau 
waktu untuk merawat orang 
sakit berkurang 

Hipotesis yang 
dapat diuji yang 
menghubungkan 
kegiatan dengan 
perlakuan dan 
hasil

(i) Petani yang terlibat dalam 
taungya memiliki lahan lebih 
luas dan dapat menghasilkan 
lebih banyak pangan (baik 
untuk konsumsi rumah tangga 
maupun untuk dijual). (ii) 
Degradasi hutan berkurang 
dikarenakan adanya 
penetapan batas taman 
nasional sehingga pendapatan 
dari hutan berkurang.

 (i) Pendapatan dari hutan 
berkurang dikarenakan 
meningkatnya pemantauan 
dan penegakan hukum. 
(ii) Rumah tangga yang 
memiliki ikatan sosial 
dengan jagawana pernah 
mengalami kenaikan 
pendapatan dari hutan 
(yaitu hipotesis perebutan 
oleh tokoh masyarakat).

(i) Rumah tangga yang 
memanfaatkan pusat 
kesehatan masyarakat 
memiliki produktivitas 
tenaga kerja lebih tinggi. 
(ii) Keberadaan pusat 
kesehatan masyarakat telah 
mengurangi biaya kesehatan.
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analisis korelasi atau regresi dapat digunakan 
untuk menguji hubungan antarvariabel. Apabila 
temuan tidak diduga, penjajakan lebih lanjut 
terhadap masukan, kegiatan dan keluaran harus 
dilakukan terutama dalam hal pelaksanaan dan 
bagaimana keterkaitannya dengan hasil. Ingat 
bahwa pertanyaan awal yang mendorong hipotesis 

ini ialah: apa dampak kegiatan REDD+ bagi 
kesejahteraan sosial? Untuk memahami sepenuhnya 
proses sebab-akibat yang berlangsung antara 
kegiatan dan hasil dengan berkembangnya proyek 
REDD+ seiring waktu, data untuk memetakan 
rantai sebab-akibat perlu diperbarui dan 
disempurnakan. 

Tabel 2. Data kualitatif dan kuantitatif yang membutuhkan tes hipotesis

Perlakuan proyek

A. Penanaman pembatas 
dan taungya

B. Mempekerjakan di luar 
pertanian  sebagai jagawana

C. Dana karbon masyarakat

Hipotesis (i) dan (ii) Hipotesis (i) dan (ii) Hipotesis (i) dan (ii)

Data kualitatif Data 
kuantitatif

Data kualitatif Data 
kuantitatif

Data kualitatif Data 
kuantitatif

Data 
tingkat 
rumah 
tangga

Persepsi 
manfaat dan 
biaya taungya

Partisipasi di 
taungya; data 
portofolio 
pendapatan 
(terutama 
bagian 
pertanian dan 
kehutanan); 
waktu yang 
dipakai 
oleh rumah 
tangga untuk 
pemantauan

Persepsi 
keefektifan 
jagawana

Data 
portofolio 
pendapatan 
(terutama di 
luar bagian 
pertanian dan 
kehutanan); 
interaksi 
dengan 
jagawana

Persepsi 
kesehatan dan 
kesejahteraan 
anggota 
rumah tangga

Jumlah hari 
karena sakit; 
pengeluaran 
untuk 
kesehatan 
yang terkait; 
produktivitas 
tenaga dalam 
rumah tangga; 
akses terhadap 
pelayanan 
kesehatan

Desa Persepsi  
taungya

Jumlah 
pelanggaran 
di kawasan 
penyangga 

Pengalaman 
masa lalu 
dan masa 
kini dengan 
mereka yang 
tertangkap 

Jumlah 
pelanggaran 
yang dicatat 
oleh Jagawana 

Preferensi 
untuk 
mendirikan 
penyedia 
pelayanan  
kesehatan  
melawan 
pengobatan 
tradisional

Jumlah 
kunjungan 
ke pusat 
kesehatan 
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Analisis Sebaran Dampak

Pendahuluan
Memahami apakah kegiatan REDD+ menghasilkan 
dampak yang berbeda untuk kelompok yang 
berbeda itu penting untuk memahami segi 
keadilan dan manfaat lingkungan REDD+ dan 
siapa yang memperoleh manfaat dan yang tidak 
dari proyek REDD+. Misalnya, apakah dampaknya 
berbeda menurut kelompok sosial ekonomi, 
gender atau kelompok etnis? Analisis sebaran 
menyediakan beragam metode dan alat bantu 
untuk memperkirakan keragaman dampak di 
antara kelompok-kelompok dan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Perubahan kemampuan rumah tangga di perdesaan 
untuk memasuki hutan, atau untuk mengambil 
hasil hutan tertentu, mungkin menimbulkan 
dampak besar bagi penduduk perdesaan yang 
pendapatannya atau konsumsi dari hutan 
cukup tinggi sebelum ada kegiatan. Penelitian 
yang dilaksanakan dalam kurun waktu 10-15 
tahun terakhir menunjukkan bukti kuat bahwa 
rumah tangga yang miskin dan rentan memiliki 
ketergantungan yang tinggi pada hasil hutan untuk 
keperluan sehari-hari, sedangkan rumah tangga 
yang agak kaya memiliki modal finansial dan 
sosial untuk memanfaatkan pasar bagi hasil hutan 
bernilai tinggi (Cavendish 2000, Arnold 2002, 
Bush dkk. 2004, Fisher 2004, Vedeld dkk. 2004, 
Narain dkk. 2005, Chomitz dkk. 2007). Kita juga 
mengetahui bahwa kelompok miskin bergantung 
pada hutan sebagai jaring pengaman ketika krisis 
dan membantu kebutuhan konsumsi rumah tangga 
perdesaan sehari-hari (Pattanyak dan Sills 2001, 
Angelsen dan Wunder 2003). Kita juga mengetahui 
bahwa pendapatan dari hutan dan lingkungan 
memiliki pengaruh pemerataan di kalangan 
masyarakat perdesaan. Perkiraan standar dari 
ketidakmerataan pendapatan yang menggunakan 

data profil pendapatan terinci dengan dan 
tanpa pendapatan dari hutan dan lingkungan 
jelas menunjukkan bahwa kemudahan untuk 
memperoleh hasil hutan menjadikan pendapatan 
rumah tangga lebih merata dibandingkan dengan 
tanpa adanya pendapatan dari hutan (Lopez-
Feldman dkk. 2007, Cavendish and Campbell 2008, 
Jagger sedang dalam penerbitan). Bukti dari kajian 
empiris ini memberikan alasan yang tepat bagi 
kita untuk menjajaki dampak yang berbeda dari 
kegiatan REDD+ (Kotak 1). 

Analisis sebaran dapat dilakukan dengan banyak 
cara, termasuk perhitungan kualitatif mengenai 
bagaimana kegiatan proyek mempengaruhi 
kelompok tertentu, statistik deskriptif yang 
menguraikan dampak menurut kelompok, 
mengukur kemiskinan atau ketidakmerataan dalam 
subkelompok dan dengan memasukkan variabel 
interaksi yang menunjukkan subpopulasi yang 
tepat dalam analisis regresi multivarian (misalnya, 
meneliti pengaruhnya terhadap kelompok miskin 
dan perempuan, atau bagaimana kemiskinan dan 
gender saling berhubungan dan mempengaruhi 
dampak kegiatan). 

Kelompok Fokus 
Kelompok fokus dan wawancara dengan 
narasumber utama penting untuk menetapkan 
kelompok yang mungkin mengalami dampak 
kesejahteraan yang berbeda dari kegiatan REDD+. 
Informasi kualitatif mengenai kelompok yang 
terpinggirkan secara sosial atau ekonomi dapat 
dikumpulkan di berbagai tahap selama proses 
pemantauan dan evaluasi. Menyelenggarakan 
kelompok fokus sebelum kegiatan REDD+ 
dimulai memberikan informasi penting mengenai 
ketergantungan pada hutan dan kelompok rentan 
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Kotak 1.GCS-REDD dan Dampak Sebaran

Kami memiliki bukti kuat bahwa kemudahan untuk memperoleh beragam hasil hutan sangat penting 
bagi mata pencarian kelompok miskin, perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya di perdesaan. 
Jika pelaksanaan proyek REDD+ menyebabkan perubahan jarak tempuh kaum perempuan untuk 
mengumpulkan kayu bakar, atau untuk memperoleh tumbuhan obat, tanaman pangan liar, bahan kerajinan 
tangan dan hasil hutan lainnya yang penting bagi kelompok miskin atau rentan, maka mata pencarian 
mereka akan terancam. 

GCS-REDD menggunakan beragam metode untuk memahami pengaruh kegiatan REDD+ bagi penduduk 
miskin dan rentan. Misalnya, kelompok-kelompok fokus di tingkat desa dengan perempuan mewakili 
seluruh penduduk yang ada di suatu desa sedang dilaksanakan untuk memahami cara-cara kaum 
perempuan memanfaatkan dan mengelola hutan, peran kaum perempuan dalam melaksanakan proyek 
REDD+, bagaimana pengaruh proyek bagi kaum perempuan dan sumber pengetahuan kaum perempuan 
mengenai REDD+ (lihat Kuesioner Perempuan - Lampiran C). 

Di tingkat rumah tangga, GCS-REDD mengumpulkan data untuk sampel yang mewakili rumah tangga di 
setiap desa (Kuesioner Rumah Tangga - Lampiran C). Dengan memperkirakan hasil berupa kesejahteraan 
bagi subkelompok seperti antara pendatang dan. penduduk lama, kita dapat menguji hipotesis bahwa 
pendatang baru terpengaruh oleh kegiatan REDD+ secara berbeda. Teknik statistik yang lebih canggih 
mencakup variabel-variabel interaksi; Misalnya, memadukan variabel perlakuan dengan variabel yang 
menunjukkan apakah rumah tangga yang baru pindah memungkinkan kita untuk memperkirakan 
pengaruh reformasi terhadap rumah tangga pendatang sementara kovarian lainnya dikendalikan.

Kotak 2. Penguraian Gini untuk Mengukur Ketidakmerataan Pendapatan

Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan dalam sebaran pendapatan. Guna lebih memahami 
peran pendapatan yang bersumber dari lingkungan sebagai penentu ketidakmerataan pendapatan, 
koefisien Gini dapat diuraikan menurut sumber pendapatan untuk menghitung dampak yang ditimbulkan 
oleh perubahan kecil dalam pendapatan dari hutan dan lingkungan terhadap ketidakmerataan (untuk 
contoh ini, lihat Jagger, sedang dalam penerbitan dan Lopez-Feldman dkk. 2007). Menurut Lerman dan 
Yitzhaki (2007), koefisien Gini untuk ketidakmerataan keseluruhan pendapatan, G, dapat diwakili dengan

Di mana Sk mewakili bagian komponen k dalam keseluruhan pendapatan, Gk ialah sumber Gini, yang 
terkait dengan sebaran pendapatan dari sumber k dan Rk ialah korelasi Gini antara pendapatan dari 
sumber k dan sebaran keseluruhan pendapatan. Penguraian Gini menjelaskan bagaimana pentingnya 
suatu sumber pendapatan bagi pendapatan keseluruhan (Sk), bagaimana sumber pendapatan tersebar 
secara merata ataukah tidak merata (Gk) dan bagaimana saling keterkaitan antara sumber pendapatan dan 
sebaran pendapatan secara keseluruhan (Rk). Istilah terakhir, Rk menunjukkan sejauh mana pendapatan dari 
lingkungan membantu atau tidak membantu kelompok miskin. Untuk informasi selengkapnya mengenai 
penguraian Gini dan untuk mendapatkan pengaruh tidak penting dengan menggunakan perintah 
‘descongini’ menurut STATA, lihat Lopez-Feldman (2006).

lainnya dan memastikan bahwa data ‘sebelum’ 
dan ‘setelah’ kegiatan yang tepat dikumpulkan 
untuk menilai keragaman dampak kesejahteraan. 

Kelompok fokus juga dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data hasil menggali masa lalu; 
peserta dapat memberikan perhitungan kualitatif 
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mengenai bagaimana kelompok rentan telah 
terkena pengaruh sejak proyek dilaksanakan. 
Kelompok fokus penting untuk memahami proses 
yang menyebabkan kegiatan berpengaruh pada 
kelompok miskin dan rentan. Diskusi kelompok 
menghasilkan data yang mengungkapkan beberapa 
mekanisme yang mendasari dampak berbeda yang 
teramati dalam perkiraan kuantitatif perubahan 
tingkat kesejahteraan. 

Metode Gabungan dan 
Sebaran Dampak
Banyak kepustakaan mengenai proyek karbon 
awal dan mengenai dampak proyek konservasi dan 
pembangunan secara umum, bersifat kualitatif 
(Caplow dkk. sedang dalam penerbitan). Data 
yang dihasilkan melalui diskusi kelompok fokus 
dan wawancara dengan narasumber utama penting 
untuk menyediakan informasi penting mengenai 
siapa saja kelompok yang rentan, tetapi juga 
gambaran awal mengenai bagaimana pengaruhnya 
terhadap kelompok. Analisis kuantitatif merupakan 
pelengkap yang menentukan untuk penjelasan 
tentang rumah tangga yang melepaskan diri dari 
kemiskinan, perebutan oleh tokoh masyarakat 
dan kelompok rentan yang tetap terperangkap 
dalam kemiskinan. Dengan menggunakan statistik 
deskriptif, analisis regresi multivarian dapat 
dilakukan untuk memperkirakan keanekaragaman 
dampak dan memperkirakan pengaruh kegiatan 
terhadap ketidakmerataan sehingga membantu 
kita lebih yakin dan dengan tingkat ketepatan 
yang lebih tinggi dalam menjelaskan besarnya 
sebaran dampak. 

Menguraikan Hasil-Hasil Kesejahteraan
Ada beberapa cara untuk menguraikan data 
hasil kesejahteraan di tingkat rumah tangga 
untuk menunjukkan keragaman pengaruh 
kegiatan REDD+ bagi kelompok rentan, dengan 
memperhitungkan pendapatan triwulanan, 
kelompok etnis, gender dan status sebagai 
pendatang. Membuat tabel rata-rata hasil 
kesejahteraan yang diuraikan menurut kelompok 
merupakan cara sederhana untuk menguji hipotesis 
mengenai perbedaan nyata yang dialami oleh 
berbagai subkelompok dalam sampel. Misalnya, 
menguraikan data hasil kesejahteraan menurut 
rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan 

dan laki-laki merupakan cara yang mantap untuk 
menentukan perbedaan pengaruh kegiatan yang 
dinikmati oleh kaum perempuan dan laki-laki.

Menilai Keanekaragaman Dampak 
Melalui Regresi Multivarian
Meskipun statistik deskriptif dan uji selisih rata-rata 
cukup menjelaskan, analisis regresi multivarian—
yang memperhitungkan kovarian dan perancu 
yang mungkin mempengaruhi hasil—memberi 
gambaran yang lebih mantap mengenai pengaruh 
kegiatan REDD+ bagi kelompok miskin dan rentan. 
Ada dua cara untuk membuat analisis regresi. Cara 
yang pertama ialah dengan memisahkan sampel 
pewakil rumah tangga dengan menggunakan 
variabel yang mewakili kelompok rentan. Dengan 
membuat regresi yang terpisah untuk subkelompok, 
Anda dapat memperkirakan pengaruh kegiatan 
bagi kesejahteraan kelompok rentan (lihat Jagger 
2008 tentang contoh metode ini yang diterapkan 
pada dampak reformasi sektor hutan Uganda) bagi 
kesejahteraan dari sosial. Metode alternatif untuk 
memperkirakan pengaruh kegiatan REDD+ ialah 
dengan membuat interaksi baru (yaitu sebuah 
variabel baru) yang memadukan keikutsertaan 
dalam kegiatan (yaitu dalam kelompok kegiatan 
(CI), dalam kelompok setelah kegiatan (BA) atau 
kelompok keduanya setelah/kegiatan (BACI)) 
dan variabel yang menjelaskan penduduk rentan 
(Plewis 2002, Khandker dkk. 2010). Misalnya, 
rancangan penelitian BACI atau CI, dapat 
digunakan untuk memahami bagaimana kegiatan 
REDD+ telah mempengaruhi rumah tangga yang 
dikepalai oleh perempuan, membuat variabel 
rekaan baru REDDFhead yang diberi kode 0 jika 
rumah tangga berada di luar kelompok perlakuan 
dan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan 
kode 1 jika rumah tangga berada di dalam daerah 
proyek REDD+ dan dikepalai oleh perempuan. 
Pendekatan ini akan memungkinkan Anda untuk 
memperkirakan keanekaragaman dampak secara 
tegas bagi kelompok rentan dalam sampel Anda. 

Ukuran Ketidakmerataan untuk 
Menggambarkan Dampak 
Kesejahteraan bagi Seluruh Sampel 
atau Subkelompok
Dari beberapa ukuran ketidakmerataan pendapatan 
atau kesejahteraan, koefisien Gini —ukuran sebaran 
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statistik— adalah yang paling lazim digunakan 
untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan 
(Kotak 2). Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, 
dengan koefisien yang makin tinggi menunjukkan 
tingkat ketidakmerataan pendapatan yang makin 
besar. Peran penting pendapatan dari hutan dan 
lingkungan dalam membantu mempercepat 
pemerataan pendapatan masyarakat menunjukkan 

bahwa perbandingan koefisien Gini dapat 
digunakan untuk memperkirakan daerah kegiatan 
dan pembandingnya, dengan data ‘sebelum’ dan 
‘setelah’ atau dengan data BACI. Koefisien Gini 
dapat menunjukkan apakah kegiatan REDD+ telah 
memberi pengaruh pemerataan bagi rumah tangga 
di perdesaan.
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Variabel

Pendahuluan
Model sebab-akibat dan teori perubahan yang 
penting untuk memahami variabel apa yang 
perlu dipertimbangkan dalam analisis Anda. 
Pada umumnya, model menunjukkan empat jenis 
variabel yang penting untuk pembelajaran dari 
proyek-proyek REDD+ angkatan pertama: (1) 
variabel hasil; (2) variabel penjelas; (3) perancu; 
dan (4) variabel proses. Model sebab-akibat tidak 
hanya menetapkan variabel yang sesuai, tetapi 
juga memprakirakan hubungan timbal-balik di 
antara mereka. Sebelum mengumpulkan data 
untuk menentukan variabel yang diperlukan guna 
menguji hipotesis yang melandasi model sebab-
akibat, persoalan skala. Sebagian besar kegiatan 
REDD+ mensyaratkan variabel yang mewakili 
kejadian yang terjadi pada berbagai tingkatan, 
termasuk tingkat daerah, desa, rumah tangga 
dan mungkin di dalam rumah tangga. Apabila 
variabel terdiri dari data yang dikumpulkan 
pada berbagai skala, variabel ini disebut dengan 
multiskala atau variabel gabungan. Skala dan 
keragaman merupakan konsep yang berkaitan erat. 
Pertanyaan pokoknya ialah: pada skala bagaimana 
Anda berharap dapat melihat keragaman dalam 
data? Misalnya, pertimbangkan penggunaan 
listrik. Apabila Anda mengumpulkan data di 
daerah dengan desa yang memiliki dan tanpa 
memiliki sambungan listrik, maka keragaman 
dalam data akan tampak di tingkat desa. Karena itu 
mengumpulkan data di tingkat rumah tangga tidak 
akan menghasilkan keragaman apa pun di desa 
tertentu (Kotak 1). 

Variabel Hasil
Mengumpulkan data mengenai hasil yang 
menjadi sasaran kegiatan sangat penting dalam 
pembelajaran proyek-proyek REDD+. Variabel hasil 

perlu ditentukan secara jelas sehingga menjelaskan 
secara cermat dan tepat hasil yang kita maksud dan 
perlu dikumpulkan pada skala yang tepat. Apabila 
kegiatan REDD+ diarahkan pada tingkat rumah 
tangga, maka yang paling tepat ialah variabel yang 
mencerminkan ukuran rumah tangga dalam hal 
pendapatan, konsumsi, pengeluaran, pencurahan 
waktu, kondisi kesehatan dan indikator umum 
kesejahteraan sosial lainnya (lihat Lembar Kerja 2). 
Variabel ini merekam bentuk kesejahteraan yang 
berbeda, yang pengaruhnya berbeda untuk anggota 
keluarga yang berbeda (misalnya, perempuan dan 
laki-laki; dewasa dan anak-anak). Jika kegiatan 
berlangsung di tingkat desa, maka informasi yang 
mencerminkan kesejahteraan di tingkat desa 
dianggap tepat, meskipun sebagaimana dijelaskan 
di atas, hal ini dapat diwakili oleh gabungan 
desa dan sekumpulan atau rata-rata indikator 
rumah tangga. Variabel hasil terbaik mencakup 
pengukuran langsung, misalnya mengukur jumlah 
hasil hutan yang diambil oleh rumah tangga dan 
dengan menggunakan data harga setempat dan 
biaya yang ditanggung oleh rumah tangga tersebut 
guna memperkirakan pendapatan bersih dari hasil 
hutan. Jika pengukuran langsung terlalu mahal 
atau menghabiskan waktu, maka ukuran pewakil 
(proksi) dapat digunakan, misalnya variabel 
skala Likert yang menggambarkan ketersediaan 
hasil hutan tertentu seperti kayu bakar di daerah 
proyek. Persepsi pengguna hutan, petugas 
kehutanan dan pemangku kepentingan setempat 
lainnya yang terkait juga dapat digunakan untuk 
menyusun variabel yang mencerminkan hasil 
kegiatan REDD+. 

Dengan data mengenai hasil, rata-rata perubahan 
kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan 
menghitung perbedaan antarkelompok, 
yang ditentukan oleh rancangan percobaan, 
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Kotak 1. Pendekatan Survei Mana yang Anda Pilih? 

Setelah Anda merasa yakin mengenai data apa yang Anda butuhkan, pertanyaan selanjutnya adalah metode 
apa yang sesuai untuk mengumpulkan jenis data tertentu. Kami mengusulkan dua pertanyaan pokok 
berikut sebagai cara yang paling tepat untuk menentukan pendekatan pengumpulan data.

1. Apakah variabel ini kemungkinan beragam di desa/masyarakat? Apabila ya, maka informasi perlu 
dikumpulkan di tingkat rumah tangga. Apabila tidak, maka dapat dikumpulkan di tingkat desa.

2. Dapatkah saya memperoleh angka kuantitatif untuk variabel ini, atau yang lebih baik: perlukah saya 
memperoleh angka kuantitatif yang mewakili untuk variabel ini? Apabila jawaban untuk keduanya ialah 
ya, maka masukkan pertanyaan ke dalam survei rumah tangga. Apabila tidak, maka pilih narasumber 
utama atau diskusi kelompok/desa fokus. 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan Anda mengelompokkan informasi yang Anda 
kumpulkan dalam 1 dari 4 kemungkinan kategori (Tabel 1). 

Tabel 1. Matriks untuk menetapkan pendekatan survei

Apakah variabel beragam di desa?

Ya Tidak

Apakah angka kuantitatif yang 
mewakili dapat diperoleh dan 
diperlukan?

Ya Survei rumah tangga 
terstruktur Survei desa terstruktur

Tidak
Narasumber utama, 
kelompok fokus

Pertemuan desa

 
Setelah proses untuk menentukan skala data yang perlu dikumpulkan ini dan apakah Anda memerlukan 
data kuantitatif sangat penting untuk pengumpulan data yang paling cermat dan tepat; langkah ini juga 
penting untuk memperkecil beban responden yang ikut serta dalam survei Anda.

Disesuaikan dari Jagger dan Angelsen 2011

pengambilan sampel dan/atau pemadanan. 
Sebagaimana ditunjukkan pada di Tabel 2, 
perhitungan khususnya akan bergantung pada 
rancangan penelitian. 

Variabel Penjelas 
Analisis dasar atas variabel hasil memungkinkan 
Anda menjelaskan informasi penting walaupun 
tidak lengkap mengenai hubungan antara proyek 
REDD+ dan perubahan kesejahteraan sosial yang 
teramati. Namun, banyak variabel penjelas atau 
independen lain dapat mempengaruhi perubahan 
variabel hasil. Dengan mengumpulkan data 
mengenai faktor dari luar (yang tidak dipengaruhi 
oleh proyek) pada berbagai skala, kita dapat 
memeriksa dampaknya terhadap hasil. Di tingkat 
rumah tangga, seperangkat variabel standar yang 
umumnya diterima sebagai penentu kesejahteraan 

rumah tangga meliputi dukungan lahan, modal 
manusia (misalnya, pendidikan, jumlah anggota 
keluarga, nisbah ketergantungan), modal keuangan, 
modal sosial, harta (termasuk ternak) dan jenis 
tempat tinggal. Sebagaimana jenis variabel lainnya, 
skala dalam mengumpulkan data untuk variabel 
penjelas juga perlu dipertimbangkan. Variabel 
pada urutan lebih tinggi, seperti kemudahan 
memperoleh pasar, kepadatan penduduk, 
potensi pertanian dan ketersediaan prasarana 
kesehatan dan pendidikan merupakan indikator 
keragaman yang baik di tingkat desa, yang dapat 
mempengaruhi hasil di lingkungan yang beragam. 
Dengan variabel hasil dan variabel penjelas terkait 
yang telah ditetapkan dengan terinci, termasuk 
variabel perlakuan untuk setiap satuan pengamatan, 
analisis regresi multivarian dapat digunakan 
untuk memperkirakan rata-rata pengaruh 
perlakuan (ATE). 
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Perancu
Model perilaku sederhana meliputi variabel hasil 
(yaitu variabel tidak bebas) yang dijelaskan dengan 
serangkaian variabel (yaitu variabel penjelas atau 
bebas), termasuk variabel sasaran dari perlakuan 
atau proyek. Variabel hasil memungkinkan kita 
mengemukakan perubahan yang teramati yang 
dihasilkan oleh proyek REDD+ dan variabel 
penjelas memungkinkan kita mengendalikan 
faktor-faktor selain kegiatan itu sendiri, yang 
mungkin mempengaruhi hasil. Sebagian variabel 
penjelas mungkin juga merupakan ‘perancu’ 
karena bukan hanya menjelaskan hasil, melainkan 
juga perlakuan itu sendiri. Variabel perancu 
merupakan tantangan berat bagi evaluasi dampak. 
Variabel ini merupakan faktor yang menjelaskan 
hasil secara langsung dan saling terkait dengan 
(tetapi tidak disebabkan oleh) perlakuan proyek 
REDD+. Variabel ini dapat menjadi penentu 
perlakuan atau keterkaitannya dapat disebabkan 
oleh pengaruh yang tidak teramati lainnya, 
yang mengarah pada keterkaitan antara variabel 
penjelas ini dan perlakuan. Variabel perancu 
menimbulkan permasalahan bagi pembelajaran 
proyek-proyek REDD+ karena meskipun 
menyimpulkan hubungan antara proyek REDD+ 
dan hasil pengamatan, dalam kenyataannya 
tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat 
antara kegiatan REDD+ dan hasil-hasilnya. 
Memikirkan penjelasan lain atas hasil yang 
Anda amati merupakan langkah penting dalam 
menentukan perancu.

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi perancu: 
dengan memasukkan secara cermat kelompok 
pembanding terpilih; dengan memasukkan perancu 
yang teramati dalam analisis regresi multivarian; 
apabila tidak teramati, dengan menggunakan 
variabel bantuan (yaitu variabel yang tidak masuk 
dalam persamaan penjelas dan saling terkait 
dengan variabel penjelas yang berasal dari dalam, 
bergantung pada kovarian lain); atau dengan 
menggunakan rancangan acak. 

Variabel Proses
Pembahasan variabel hasil, penjelas dan perancu 
tersebut telah menitikberatkan pada pengumpulan 
data sehingga memungkinkan Anda menjelaskan 
hasil yang teramati dan menyingkirkan penjelasan 
lain atas hasil hasil yang teramati. Variabel ini 
penting untuk mengetahui dampak setelah kegiatan 
proyek REDD+. Namun, tiga perangkat variabel 
ini tidak memungkinkan Anda menjelaskan 
secara lengkap mengenai alasan Anda mengamati 
hasil tertentu. Pertanyaan ‘mengapa’ ini penting 
untuk pembelajaran dari proyek-proyek REDD+. 
Menentukan dan memahami jalur sebab-
akibat bergantung pada analisis atas apa yang 
kita sebut dengan ‘variabel proses’. Variabel ini 
menggambarkan keadaan yang mempengaruhi 
pelaksanaan (lihat Lembar Kerja 8). Variabel proses 
umumnya ditetapkan dan diukur sebelum kegiatan 
sebagai bagian dari penyusunan teori perubahan 
yang menghubungkan kegiatan REDD+ dengan 
berbagai hasilnya. 

Tabel 2. Penghitungan rata-rata pengaruh proyek REDD+ bagi kesejahteraan sosial dengan 
menggunakan pendapatan

Rancangan penelitian Uraian Rumus (Y = pendapatan; t = perlakuan 
atau kegiatan; c = pembanding sepadan; 
1 = setelah; 0 = sebelum)

Pengacakan Pembanding proyek (Yt1–Yc1)

Sebelum–Setelah/
Pembanding–Kegiatan (BACI)

Perbedaan-dalam-perbedaan (Yt1–Yt0) – (Yc1–Yc0)

Sebelum–Setelah Setelah–Sebelum (Yt1–Yt0)

Pembanding–Kegiatan Kegiatan–Pembanding (Yt1–Yc1)

Menggali ingatan masa lalu Setelah disesuaikan (Yt1) x (perkiraan perubahan)



Lampiran B. Daftar Pustaka Beranotasi

Jumlah pedoman dan alat bantu evaluasi 
untuk menilai perubahan mata pencarian dan 
penggunaan lahan sangat banyak. Kami tidak 
meringkas kepustakaan itu di sini, tetapi lampiran 
ini bertujuan untuk melengkapi pedoman yang 
ada dan mengarahkan pembaca pada sekumpulan 
sumber yang secara bersama-sama dapat 
menjelaskan bagian tertentu dalam pembelajaran 
yang disorot dalam pedoman ini: memahami 
dampak REDD+ bagi penduduk setempat. 
Kumpulan aneka topik terkait ini mencakup 
identifikasi berbagai kekuatan yang menyebabkan 
deforestasi dan degradasi, yang menimbulkan 
kontrafaktual dan ciri-ciri untuk hasil-hasil 
sosial dan ekologis, yang mengukur perubahan 
kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan lahir-
batin maupun kawasan dan keadaan hutan 
dan memahami persepsi masyarakat tentang 
perubahan penggunaan lahan. Untuk itu lampiran 
ini memberikan kepada pembaca rujukan-
rujukan utama tentang: (1) rancangan penelitian, 
(2) penilaian hasil kesejahteraan lahir-batin dan 
kesejahteraan ekonomi, (3) penilaian tentang cara 
masyarakat menggunakan lahan dan persepsi 
mereka tentang perubahan penggunaan lahan, 
(4) penyebab deforestasi dan degradasi dan (5) 
penetapan tingkat emisi acuan/data dasar dan 
berbagai tindakan pengukuran karbon hutan 
lainnya dalam REDD+.

1. Metode Rancangan Penelitian

A. Pedoman Evaluasi Dampak 

Evaluasi berbiaya rendah: merancang evaluasi 
dampak dengan kendala anggaran biaya, waktu dan 
data (Bamberger dkk. 2004) 
Artikel ini menjelaskan cara menyederhanakan 
rancangan evaluasi ketika sumber daya dan data 
yang terbatas menghalangi penerapan pendekatan 
yang diinginkan. Artikel ini memberikan ikhtisar 
tujuh rancangan evaluasi, termasuk rancangan 
yang ‘mantap’ dan ‘kurang mantap’. Pertimbangan 
yang perlu menerangkan keputusan tentang 
pengurangan jumlah sampel, penurunan biaya 
pengumpulan data dan analisis dan reka-ulang 
data dasar dan data kelompok pembanding dibahas 
dalam artikel ini. Para penulis mengulas cara 
memadukan metode partisipatif, menerapkan 
pendekatan metode gabungan dan mengumpulkan 
data tentang topik-topik peka mengenai kelompok-
kelompok yang sulit didekati. Artikel ini juga 
memberi pedoman tentang cara menetapkan 
dan mengatasi ancaman terhadap keabsahan 
rancangan evaluasi.

Bamberger, M., Rugh, J., Church, M. dan Fort, L. 
2004 Shoestring evaluation: designing impact 
evaluations under budget, time, and data 
constraints. American Journal of Evaluation 
25(1): 5–37.
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Buku pegangan evaluasi: metodologi dan proses 
(IFAD 2009) 
Walaupun buku pegangan ini dibuat untuk 
staf evaluasi di Dana Internasional untuk 
Pengembangan Pertanian (IFAD; badan khusus 
PBB), sebagian pedoman dan pandangan tentang 
evaluasi di dalamnya mungkin bermanfaat untuk 
khalayak yang lebih luas. Buku pegangan ini 
menyediakan daftar teknik praktik yang benar 
mengenai pengumpulan data tetapi menyerahkan 
pilihan kepada evaluator. Buku pegangan ini 
mempertanyakan apakah metode-metode evaluasi 
dampak percobaan dan percobaan-semu perlu 
benar-benar dianggap sebagai ‘standar emas’ karena 
kesulitan dan biaya untuk menerapkan metode-
metode ini, khususnya dalam keadaan yang rumit. 
Manfaat pendekatan kualitatif dan partisipatif 
diperhatikan. Pendekatan evaluasi IFAD dalam 
penilaian dampak digambarkan sebagai ‘gabungan 
analisis berdasarkan kontrafaktual (misalnya, 
menggunakan kelompok pembanding), teknik 
“sebelum dan setelah” dan metode triangulasi’. 
Pendekatan ini menggunakan perangkingan 
berbagai kriteria dengan skala nilai 6, dengan 
peringkat yang diberikan berdasarkan jawaban 
evaluator atas pertanyaan-pertanyaan tertentu 
(yang mestinya dapat diperoleh dari analisis data 
survei rumah tangga, metode partisipatif atau 
pendapat pribadi evaluator berdasarkan tinjauan 
atas sumber-sumber lain).
 
International Fund for Agricultural Development 

(IFAD). 2009 Evaluation manual: methodology 
and processes. IFAD Office of Evaluation. IFAD, 
Rome. http://www.ifad.org/evaluation/process_
methodology/index.htm.

Buku pegangan evaluasi dampak: metode dan 
praktik kuantitatif (Khandker dkk. 2010) 
Buku ini merupakan tinjauan mendalam 
tentang metode evaluasi dampak percobaan dan 
percobaan-semu, termasuk latihan praktis (dengan 
menggunakan piranti lunak statistik STATA). Buku 
ini juga membahas penggunaan model-model 
ekonomi untuk mengevaluasi dampak kebijakan 
berskala besar dan berbagai metode untuk 
mengukur dampak sebaran (beragam dampak 
untuk subkelompok berbeda pada penduduk 
yang terkena dampak). Buku ini juga membahas 
perbedaan antara evaluasi dampak sebelum 

kegiatan dan setelah kegiatan, serta peluang 
bagi pendekatan-pendekatan ini untuk saling 
melengkapi satu sama lain. 

Khandker, S.R., Koolwal, G.B. dan Samad, H.A.  
2010 Handbook on impact evaluation:  
quantitative methods and practices. World  
Bank, Washington, DC.

Evaluasi dampak dan pembangunan: pedoman 
NONIE tentang evaluasi dampak (Leeuw dan 
Vaessen, 2009)
Buku ini diterbitkan oleh NONIE: Jaringan bagi 
Jaringan Evaluasi Dampak, yang terdiri dari 
berbagai kelompok evaluasi, termasuk dari OECD 
dan PBB. Buku ini memberi pedoman mendalam 
tentang rancangan penelitian dan pengelolaan 
evaluasi dampak—termasuk penetapan apakah 
evaluasi dampak laik dilakukan dan terjangkau 
biayanya. Pendekatan percobaan, percobaan-
semu dan nonkuantitatif juga dibahas dalam 
buku ini. Para penulis menekankan sinergi 
antara berbagai metode kuantitatif dan kualitatif. 
Mereka menganjurkan penggunaan pendekatan 
metode gabungan untuk melakukan periksa-
silang (triangulasi) informasi dan menghasilkan 
pemahaman tentang dampak yang lebih mendalam 
dan bernuansa (memiliki perbedaan tipis) dan 
proses yang mengarah ke sana. Buku ini juga 
memberi pedoman tentang cara memasukkan 
teknik evaluasi partisipatif ke dalam evaluasi 
dampak, menyarankan penggunaan teknik 
partisipatif sejak dari awal untuk mengetahui dari 
masyarakat yang terkena dampak proyek mengenai 
apa penilaian mereka dan bagaimana pendapat 
mereka mengenai bagaimana seharusnya mengukur 
dan mengevaluasi dampak. Selanjutnya, buku 
ini membahas cara melakukan evaluasi dampak 
apabila program yang dikaji rumit, yang mencakup 
sekumpulan kegiatan yang mungkin lintas sektor 
dan lintas geografi —yang mungkin berguna untuk 
melakukan evaluasi dampak REDD+ di tingkat 
nasional dan daerah.

Leeuw, F. dan Vaessen, J. 2009 Impact evaluations 
and development: NONIE guidance on impact 
evaluation. World Bank, Washington, DC. http://
www.worldbank.org/ieg/nonie/guidance html.
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Pedoman umum evaluasi dampak program-
program lingkungan dan pembangunan 
(Pattanayak 2009)
Pedoman singkat ini mengulas metode evaluasi 
dampak percobaan dan percobaan-semu dan 
membahas penerapannya untuk program-program 
lingkungan dan pembangunan. Penulis juga 
membahas perdebatan mutakhir tentang evaluasi 
dampak yang memiliki perbedaan tipis, khususnya 
tantangan-tantangan yang terkait dengan 
pemahaman tentang dampak beragam suatu 
program tertentu bagi subkelompok berbeda. Yang 
dimasukkan ke dalam pedoman ini ialah latihan 
pembelajaran yang mencakup pelaksanaan ulang 
evaluasi dampak proyek yang sebenarnya dengan 
menggunakan data dari kajian aslinya. 

Pattanayak, S.K. 2009 Rough guide to impact 
evaluation of environmental and development 
programs. SANDEE Working Paper No. 20-09. 
South Asian Network for Development and 
Environmental Economics, Kathmandu.

B. Situs Web Evaluasi Dampak 

International Initiative for Impact Evaluation (3ie): 
http://www.3ieimpact.org/

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL): 
http://www.povertyactionlab.org/

Research Methods Knowledge Base: http://www.
socialresearchmethods.net/kb/quasiexp.php.

C. Pedoman Evaluasi Partisipatif 

Pemantauan air secara partisipatif: pedoman 
untuk mencegah dan menyelesaikan konflik 
(CAO, 2008)
Pemantauan partisipatif dapat membantu 
mengerahkan dan mempertahankan dukungan 
bagi proyek-proyek setempat. Pelajaran utama 
ini bersumber dari pengalaman Ombudsman 
Penasihat Kepatuhan (Compliance Advisor 
Ombudsman) yang bekerja bersama masyarakat 
yang terkena dampak tambang emas Newmont/
Minera Yanacocha di Cajamarca, Peru. Setelah 
terjadi tumpahan air raksa di daerah tersebut, 
penduduk setempat mengkhawatirkan pencemaran 
air dari tambang emas. Program pemantauan air 
partisipatif disusun dengan melibatkan penduduk 

setempat dalam pengumpulan, analisis dan 
pelaporan data mutu dan jumlah air. Pedoman 
ini menawarkan pembelajaran untuk menyusun 
proses pemantauan partisipatif yang mungkin 
dapat diterapkan pada proyek-proyek REDD+ 
dan mengungkapkan bagaimana pemantauan 
partisipatif dapat menjadi alat bantu untuk 
meningkatkan keikutsertaan bermakna bagi warga 
masyarakat yang telah mendapatkan informasi 
dalam proyek-proyek dan untuk mengerahkan 
dukungan masyarakat setempat. 

Compliance Advisor Ombudsman (CAO). 
2008 Participatory water monitoring: a guide 
for preventing and managing conflict. CAO, 
Washington, DC. http://www.cao-ombudsman.
org/howwework/advisor/documents/
watermoneng.pdf.

Penilaian dampak secara partisipatif: pedoman 
bagi para praktisi (Catley dkk. 2007)
‘Penilaian dampak secara partisipatif ’ (PIA), seperti 
batasan yang dijelaskan oleh para penulisnya, 
ialah ‘perluasan dari Penilaian Perdesaan 
Partisipatif (PRA) dan berupa penyesuaian atas 
alat bantu partisipatif yang digabungkan dengan 
pendekatan statistik yang lebih lazim, khususnya 
untuk mengukur dampak proyek-proyek bantuan 
kemanusiaan dan pembangunan bagi kehidupan 
masyarakat’. Dengan menyadari kesulitan untuk 
mendapatkan data sebelum proyek dan kelompok 
pembanding, pedoman ini menjelaskan metode 
partisipatif lain untuk mengungkap perubahan 
kesejahteraan dan mengenali perubahan yang 
muncul karena kegiatan proyek. Metode ini 
menggunakan cara pemberian angka dan 
perangkingan untuk perbandingan faktor-faktor 
proyek dan bukan proyek. 
Pedoman ini menguraikan proses delapan tahapan 
dalam PIA dan menjelaskan banyak alat bantu dan 
metode yang dapat digunakan di masing-masing 
tahap. 

Catley, A., Burns, J., Adebe, D. dan Suji, O. 2007 
Participatory impact assessment: a guide for 
practitioners. Feinstein International Center, 
Tufts University, Medford, Massachusetts. http://
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/SHIG-
7L2K8C?OpenDocument.
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Perubahan paling nyata (Davies dan Dart 2005)
Lihat Bagian 2.D Lampiran B halaman 83.

D. Pedoman Evaluasi yang Cocok untuk 
Kegiatan-Kegiatan Konservasi Saja 

Pilihan-pilihan rancangan untuk mengevaluasi 
dampak proyek-proyek konservasi (Margoluis 
dkk. 2009)
Artikel ini merupakan ikhtisar atas pilihan 
rancangan penelitian untuk evaluasi kegiatan 
konservasi. Artikel ini merangkum berbagai 
pendekatan percobaan-semu, bukan percobaan 
dan kualitatif yang ada; jenis informasi apa yang 
dihasilkan masing-masing; dan keunggulan dan 
kelemahannya. Para penulis membahas ciri-
ciri khas kegiatan konservasi yang menghadapi 
tantangan dalam perancangan evaluasi maupun 
strategi untuk mengatasi tantangan ini. Artikel ini 
juga menyediakan pilihan rancangan penelitian 
yang cocok bagi sejumlah lingkungan dan kegiatan 
konservasi tertentu. 

Margoluis, R., Stem, C., Salafsky, N. dan Brown, 
M. 2009 Design alternatives for evaluating the 
impact of conservation projects. New Directions 
for Evaluation 2009 (122): 85–96.

Buku pegangan penilaian dampak sosial dari 
proyek karbon berbasis-lahan (Richards dan 
Panfil, 2010)
Standar Perserikatan untuk Iklim, Masyarakat dan 
Keanekaragaman Hayati (CCBA) mengharuskan 
proyek karbon hutan menunjukkan dampak 
yang secara keseluruhan menguntungkan bagi 
masyarakat setempat. Untuk mencapainya, proyek 
juga disyaratkan untuk: (1) menjelaskan keadaan 
sosial ekonomi masyarakat ketika proyek dimulai; 
(2) memperkirakan skenario (‘tanpa proyek’) 
berdasarkan kontrafaktual sosial ekonomi; (3) 
memperkirakan keadaan sosial-ekonomi setelah 
proyek; (4) memberi alasan bagaimana proyek 
diharapkan dapat memperbaiki keadaan sosial-
ekonomi; dan (5) menetapkan sistem pemantauan 
dampak sosial. Namun hingga sekarang CCBA 
belum memberikan pedoman khusus bagi para 
pengembang proyek tentang cara melaksanakan 
lima langkah ini dan memberikan bukti dampak 
yang secara keseluruhan menguntungkan sewaktu 

pengesahan proyek. Buku pegangan ini bertujuan 
untuk mengisi kekosongan ini. Buku pegangan 
ini menitikberatkan pada: (1) pendekatan model 
sebab-akibat untuk menilai pertalian, bukan 
pengumpulan data dari daerah pembanding dan (2) 
beberapa macam Kerangka Kerja Mata Pencarian 
Berkelanjutan untuk memahami hasil-hasil proyek 
berupa kesejahteraan masyarakat. 

Richards, M. dan Panfil, S. 2010 Manual for 
social impact assessment of land-based carbon 
projects. Version 1.0. Forest Trends, Climate 
Community Biodiversity Alliance, Fauna and 
Flora International, and Rainforest Alliance, 
Washington, DC. http://www.forest-trends.org/
documents/files/doc_2436.pdf.

Penilaian sosial kawasan lindung: tinjauan 
metodologi cepat (Schreckenberg dkk. 2010)
Dalam tinjauan pustaka yang menyeluruh ada 
sekitar tiga puluh alat bantu dan metode yang 
relevan untuk memahami dampak sosial proyek-
proyek konservasi, disertai diketahui keunggulan, 
kelemahan dan landasan pengertiannya. Dari alat 
bantu dan metode yang dikaji, ada sekitar dua 
ratus indikator yang dihasilkan dan didaftar. Para 
penulis mengidentifikasi berbagai kekosongan 
dalam landasan pengertian dan indikator yang 
diterapkan sekarang sebagaimana ditunjukkan 
pada alat bantu dan metode yang ditelaah. Para 
penulis juga mengusulkan sedikit perubahan pada 
Kerangka Kerja Mata Pencarian Berkelanjutan 
sebagai landasan pengertian baru untuk memahami 
dampak sosial di kawasan lindung.

Schreckenberg, K., Camargo, I., Withnall, K., 
Corrigan, C., Franks, P., Roe, D., Scherl, L.M. 
dan Richardson, V. 2010 Social assessment of 
protected areas: a review of rapid methodologies. 
A report for the Social Assessment of Protected 
Areas (SAPA) Initiative. International Institute for 
Environment and Development, London.

Survei rumah tangga – alat bantu untuk 
rancangan, tindakan dan pemantauan konservasi 
(WCS, 2006)
Buku pegangan teknis yang ringkas ini 
memberi pedoman untuk merancang kajian 
untuk menilai hasil-hasil berupa kesejahteraan 
dengan menggunakan metode Sebelum-
Setelah/Pembanding-Kegiatan (BACI), dengan 
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prapemeriksaan kesepadanan atas daerah 
pembanding dan kegiatan untuk mengendalikan 
calon perancu. Saran-saran disediakan untuk 
menggunakan variabel mana yang perlu untuk 
memadankan daerah pembanding dan kegiatan, 
maupun variabel lain yang kemungkinan 
merancukan pengumpulan data. Buku pegangan ini 
memberi pedoman tentang penilaian kesejahteraan 
rumah tangga dengan menggunakan beragam 
pendekatan, termasuk Survei Kebutuhan Dasar 
yang telah Disesuaikan, pengumpulan data 
tentang pendapatan tunai dan konsumsi serta 
dengan menggunakan ukuran kesejahteraan 
secara biologis (seperti ukuran lingkar lengan 
atas untuk menentukan kekurangan gizi). Teknik 
untuk mengurangi penyimpangan dalam analisis 
dan penyajian data juga dibahas, termasuk 
cara menggunakan tingkat asupan kalori yang 
diinginkan menurut gender dan usia guna 
memperkirakan jumlah ‘Setara Laki-laki Dewasa’ 
per rumah tangga, yang mengkonversi pendapatan 
menjadi keseimbangan daya beli dan menetapkan 
indeks harga konsumen setempat. Pedoman untuk 
penggunaan teknik pemetaan secara partisipatif 
dan pengindraan jauh untuk memahami cara 
masyarakat menggunakan sumber daya alam juga 
disediakan. 

Wildlife Conservation Society (WCS). 2006 
Household surveys: a tool for conservation 
design, action and monitoring. Technical 
Manual 4. Wildlife Conservation Society 
Living Landscapes Program, Bronx, NY. http://
wcslivinglandscapes.com/landscapes/90119/
bulletins/manuals.html.

E. Contoh Kajian: Penerapan Teknik 
Evaluasi Dampak untuk Berbagai Kegiatan 
Konservasi

Andam, K.S., Ferraro, P.J. dan Holland, M.B. 
2009 What are the social impacts of land use 
restrictions on local communities? Empirical 
evidence from Costa Rica. Paper contributed to 
the Conference of the International Associated 
of Agriculture Economists. Beijing, Cina, 16–22 
Agustus.

Andam, K.S., Ferraro, P.J., Pfaff, A., Sanchez-
Azofeifa, G.A. dan Robalino, J.A. 2008 Measuring 

the effectiveness of protected area networks 
in reducing deforestation. Proceedings of the 
National Academy of Sciences USA 105(42): 
16089–16094. 

Andam, K.S., Ferraro, P.J., Sims, K.R.E., Healy, A. 
dan Holland, M.B. 2010 Protected areas reduced 
poverty in Costa Rica and Thailand. Proceedings 
of the National Academy of Sciences USA 
107(22): 9996–10001.

Arriagada, R.A. 2008 Private provision of public 
goods: applying matching methods to evaluate 
payments for ecosystem services in Costa Rica. 
PhD Thesis. North Carolina State University, 
Raleigh, North Carolina, AS.

Bandyopadhyay, S. dan Tembo, G. 2009 Household 
welfare and natural resource management around 
national parks in Zambia. Policy Research 
Working Paper 4932. World Bank, Washington, 
DC.

Gaveau, D.L.A., Wandono, H. dan Setiabudi, F. 
2007 Three decades of deforestation in southwest 
Sumatra: have protected areas halted forest loss 
and logging, and promoted regrowth? Biological 
Conservation 134: 495–504.

Jagger, P. 2008 Forest incomes after Uganda’s forest 
sector reform: are the rural poor gaining? CGIAR 
Systemwide Program on Collective Action and 
Property Rights (CAPRi), Working Paper Series 
No. 92. International Food Policy Research 
Institute, Washington, DC.

Jindal, R. 2010 Livelihood impacts of payments 
for forestry carbon services: field evidence from 
Mozambique. Dalam: Tacconi, L. Mahanty, S. 
dan Suich, H. (ed.) Livelihoods in the REDD? 
Payments for environmental services, forest 
conservation and climate change. Edward Elgar, 
Cheltenham.

Jumbe, C. dan Angelsen, A. 2006 Do the poor 
benefit from devolution policies? Evidence 
from forest co-management in Malawi. Land 
Economics 82(4): 562–581.

Sims, K.R.E. 2010 Conservation and development: 
evidence from Thai protected areas. Journal of 
Environmental Economics and Management 
60(2): 94–114.

Somanathan, E., Prabhakar, R. dan Mehta, B.S. 2009 
Decentralization for cost-effective conservation. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
USA 106(11): 4143–4147.
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2. Mengukur Hasil: Kesejahteraan 
Ekonomi dan Kesejahteraan Lahir-
Batin

A. Alat Bantu dan Metode yang 
Didasarkan pada Pengukuran Kekayaan 
dan Kemudahan Memperoleh Layanan 
Umum (Indikator Subyektif yang Berlaku 
Setempat)

Survei kebutuhan dasar (Davies, 1997) dan survei 
kebutuhan dasar yang telah disesuaikan (WCS) 
Disusun oleh Rick Davies pada tahun 1997, Survei 
Kebutuhan Dasar (BNS) memakai gagasan batasan 
kemiskinan secara sukarela dan demokratis, yakni 
penduduk yang dikaji membantu menetapkan 
indikator kesejahteraan dan batasan kemiskinan. 
BNS memperolehnya dengan menggunakan 
informasi dari narasumber utama dan responden 
untuk menyusun daftar 20–30 kebutuhan dasar, 
yang diberi batasan sebagai kekayaan, kegiatan 
atau jasa yang ‘setiap orang seharusnya mampu 
memiliki dan tidak seorang pun tidak memilikinya’. 
Kebutuhan dasar dapat meliputi sepeda, lahan 
pertanian seluas seperempat hektar, makan tiga 
kali sehari atau bersekolah–yang masing-masing 
daftar berlaku khas pada masyarakat tersebut. 
Rumah tangga kemudian ditanya apakah mereka 
menganggap masing-masing butir dalam ‘daftar’ 
tersebut benar-benar kebutuhan dasar dan mereka 
juga ditanya apakah memilikinya. Butir-butir yang 
tidak diperingkatkan oleh sekurang-kurangnya 50% 
responden sebagai kebutuhan dasar dikeluarkan 
dari daftar. Ukuran kesejahteraan kemudian 
disusun untuk masing-masing rumah tangga 
dengan membobotkan masing-masing kebutuhan 
dasar (apakah mereka memiliki atau tidak) dengan 
persentase rumah tangga yang menyebutkannya. 

BNS telah digunakan oleh ActionAid di Vietnam 
dan lain-lainnya di Mali dan Uganda. Baru-baru 
ini, Masyarakat Pelestarian Satwa Liar (WCS) 
mengembangkan BNS yang telah disesuaikan 
dan sedang menggunakannya untuk memahami 
pengaruh kawasan lindung bagi mata pencarian di 
Gabon, Guatemala dan Kamboja. 

Rick Davies’ Basic Necessities Survey website: 
http://mande.co.uk/special-issues/the-basic-
necessities-survey/

Davies, R. 1997 Beyond wealth ranking: the 
democratic definition and measurement of 
poverty. http://www.mande.co.uk/docs/ 
democrat.htm.

Pro Poor Center dan Rick Davies. 2006 The 2006 
Basic Necessities Survey (BNS) in Can Loc 
District, Ha Tinh Province, Vietnam. http://
mande.co.uk/special-issues/the-basic-necessities-
survey/.

Wildlife Conservation Society (WCS). 2006 
Household surveys: a tool for conservation 
design, action and monitoring. Technical 
Manual 4. Wildlife Conservation Society 
Living Landscapes Program, Bronx, NY. http://
wcslivinglandscapes.com/landscapes/90119/
bulletins/manuals.html.

Wildlife Conservation Society. No date. Assessing 
the impact of conservation and development 
on rural livelihoods: using a modified basic 
necessities survey in experimental and control 
communities. Wildlife Conservation Society 
Living Landscapes Program, Bronx, NY.

Tahap-tahap kemajuan (Krishna, 2005)
Metode yang dikembangkan oleh Anirudh Krishna 
di Duke University, ini berupaya memahami 
kemiskinan dari sudut pandang orang miskin itu 
sendiri dan mengungkapkan berbagai penyebab 
kemiskinan rumah tangga atau lepas dari 
kemiskinan. Metode ini telah digunakan untuk 
ribuan rumah tangga di India, Kenya, Peru, Uganda 
dan Amerika Serikat. Langkah pertama metode ini 
ialah mengadakan pertemuan masyarakat untuk 
menyepakati bersama-sama berbagai penyebab 
‘kemiskinan’ (misalnya, tidak cukup makan) dan 
apa yang membedakan orang miskin dan sangat 
miskin dari kelas ekonomi lain, yakni patokan 
yang ingin diraih oleh rumah tangga (misalnya, 
membeli atap seng/kambing/sepeda motor/mobil, 
menyekolahkan anak, melunasi utang dan lain-lain) 
ketika mereka melepaskan diri dari kemiskinan. 
Kemudian kelompok tersebut diberi daftar semua 
rumah tangga yang ada di desa dan patokan yang 
dapat diingat (misalnya, pemilihan umum atau 
kekeringan) untuk menandai tahun silam/sebelum 
proyek yang ditanyakan. Mereka kemudian diminta 
untuk merangking masing-masing rumah tangga 
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menjadi miskin atau lepas dari kemiskinan seiring 
waktu dengan: (1) tetap miskin; (2) lepas dari 
kemiskinan; (3) menjadi miskin; atau (4) tetap 
tidak miskin. Guna memastikan alasan perubahan 
dan tanpa perubahan yang dilaporkan mengenai 
keadaan keuangan, sampel acak rumah tangga dari 
masing-masing empat kelompok diwawancarai 
bersama-sama dan kemudian sendiri-sendiri. 

Stages of Progress: disaggregating poverty for better 
policy impact website: http://sanford.duke.edu/
krishna/index.html. 

Krishna, A. 2005 Stages of Progress field manual: 
a community based methodology for defining 
and understanding poverty. Version 2.0. http://
sanford.duke.edu/krishna/SoP.pdf.

Kerangka kerja mata pencarian berkelanjutan
Kerangka Kerja Mata Pencarian Berkelanjutan 
(SLF) yang asli (yang juga dikenal dengan 
‘Pendekatan Mata Pencarian Berkelanjutan/SLA) 
menitikberatkan pada pengukuran kekayaan rumah 
tangga berdasarkan lima modal: manusia (misalnya, 
kesehatan, pendidikan); sosial (misalnya, jejaring, 
lembaga formal dan informal); fisik (misalnya, 
prasarana, peralatan); keuangan (misalnya, 
pendapatan, tabungan, pinjaman); dan alam 
(misalnya, hasil hutan, lahan, air). SLF juga telah 
digunakan untuk menilai kesejahteraan di tingkat 
masyarakat. Indikator (yang dapat ditetapkan 
sesuai dengan keadaan setempat) digunakan untuk 
mengukur berapa banyak masing-masing jenis 
modal tersebut dimiliki oleh rumah tangga (atau 
perorangan atau masyarakat); angka ini kemudian 
menghasilkan segi lima khas responden tersebut. 
SLF juga mencakup analisis kerentanan pokok dan 
guncangan terhadap mata pencarian. Jika mata 
pencarian tidak dapat mengatasi kerentanan ini 
dan mempertahankan atau meningkatkan lima 
modalnya tanpa merugikan sumber daya alam, 
maka menurut SLF, mata pencarian tersebut tidak 
berkelanjutan. 

Karena gagasan ini muncul pada tahun 1990–an, 
SLF telah digunakan dan disesuaikan oleh banyak 
lembaga pembangunan, LSM dan standar sertifikasi 
karbon hutan. Misalnya, Metodologi Penilaian 
Hasil Wilayah (LOAM), yang dikembangkan 
oleh WWF, menambahkan modal ke enam: yaitu 

kekayaan konservasi global. Standar Karbon 
Sosial menggunakan SLF yang telah disesuaikan 
yang disebut ‘Metodologi Karbon Sosial’, yang 
mempertimbangkan enam modal: alam, keuangan, 
manusia, sosial, karbon dan keanekaragaman 
hayati. Metode yang terbaru, yaitu Prakarsa 
Penilaian Sosial Kawasan Lindung (SAPA) 
mengusulkan untuk memasukkan kerangka kerja 
Penilaian Ekosistem Milenium yang ke dalam SLF 
sehingga modal alam dibagi menurut perannya: 
menyediakan, mendukung dan mengatur jasa 
lingkungan; dan modal sosial mencakup jasa 
budaya lingkungan. SAPA juga menambahkan 
modal ke enam: modal politik/hukum, yang 
mempertimbangkan hak asasi manusia dan 
keikutsertaan.

Rujukan utama

Aldrich, M. dan Sayer, J. 2007 In practice: landscape 
outcomes assessment methodology (LOAM). 
WWF Forest for Life Programme. http://assets.
panda.org/downloads/loaminpracticemay07.pdf.

Carney, D. (ed.) 1998 Sustainable rural livelihoods: 
what contribution can we make? DFID, London.

Chambers, R. dan Conway, G. 1992 Sustainable 
rural livelihoods: practical concepts for the 
21st century. Institute of Development Studies, 
Brighton, Inggris.

IFAD’s (International Fund for Agricultural 
Development) Sustainable Livelihoods Approach 
website: http://www.ifad.org/sla/index.htm 
(November 2010).

Sayer, J., Campbell, B., Petheram, L., Aldrich, 
M., Ruiz Perez, M., Endamana, D., Nzooh 
Dongmo, Z.-L., Defo, L., Mariki. S., Doggart, 
N. dan Burgess, N. 2007 Assessing environment 
and development outcomes in conservation 
landscapes. Biodiversity Conservation 16(9): 
2677–2694.

Schreckenberg, K., Camargo, I., Withnall, K., 
Corrigan, C., Franks, P., Roe, D., Scherl, L.M. 
dan Richardson, V. 2010 Social assessment of 
protected areas: a review of rapid methodologies. 
A report for the Social Assessment of Protected 
Areas (SAPA) Initiative. International Institute for 
Environment and Development, London.

Social Carbon Methodology website:  
www.socialcarbon.org.
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B. Alat Bantu/Metode Berdasarkan 
Pengukuran Pendapatan dan Konsumsi 
(Indikator Obyektif yang Telah Ditetapkan 
Sebelumnya)

Survei kajian pengukuran taraf hidup Bank 
Dunia (Bank Dunia, 1980–sekarang)
Kajian Pengukuran Taraf Hidup (LMS) diprakarsai 
oleh Bank Dunia untuk menyempurnakan 
pengumpulan data oleh badan statistik nasional 
dan memperbesar penggunaan data rumah tangga 
dalam penetapan keputusan tentang kebijakan 
pembangunan. Survei ini mengumpulkan 
data di tingkat rumah tangga tentang beragam 
segi kesejahteraan yang mencakup konsumsi, 
pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan dan 
ukuran kesehatan antropometrik (berdasarkan 
ukuran tubuh manusia). Informasi tentang 
perpindahan penduduk dan kesuburan juga 
dikumpulkan. Survei rumah tangga dilengkapi 
dengan kuesioner untuk masyarakat (wawancara 
dengan tokoh masyarakat) dan kuesioner harga 
(wawancara dengan penyedia barang di pasar untuk 
mempelajari harga). Survei LSMS dirintis pada 
tahun 1985 di Pantai Gading dan Peru. Sejak 
saat itu, survei tersebut telah dilaksanakan di 
beberapa negara lain. LSMS pada tahap sekarang 
(2008-2015) dititikberatkan pada pemahaman 
pertanian dan hubungan antara kegiatan pertanian 
dan bukan pertanian di Afrika; sasarannya untuk 
menghasilkan kumpulan data panel yang mewakili 
secara nasional. Data tentang survei-survei yang 
telah lewat dan pemilihan alat bantu untuk 
menganalisis, tersedia di situs web LSMS Bank 
Dunia. Kumpulan data ini dapat bermanfaat untuk 
memahami dampak REDD+ di tingkat nasional 
walaupun tampaknya hanya tersedia data untuk 
sedikit calon negara pelaksana REDD+.

Tersedia di situs web Bank Dunia: http://econ.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/
EXTRESEARCH/EXTLSMS/0,,contentMDK:216
10833~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSit
ePK:3358997,00.html.

Jaringan Lingkungan Kemiskinan (PEN) CIFOR
Jaringan Lingkungan Kemiskinan merupakan 
kerjasama antara peneliti tingkat doktoral dan 

peneliti yunior di negara berkembang. Sekumpulan 
kuesioner umum desa dan rumah tangga yang 
dititikberatkan pada pendapatan dari hutan dan 
lingkungan dilaksanakan di lebih dari 35 daerah 
penelitian di seluruh negara tropis berpendapatan 
rendah. Tujuan proyek ini bukan hanya untuk 
mendokumentasikan pendapatan dari hutan dan 
lingkungan, melainkan juga untuk lebih memahami 
hubungan rumit antara pengurangan kemiskinan 
dan ketergantungan pada hutan. Data dari lebih 
dari 8000 rumah tangga dikumpulkan antara tahun 
2003 dan 2009. 
www.cifor.cgiar.org/pen

C. Alat Bantu/Metode Berdasarkan 
Hak, Ketahanan Mata Pencarian dan 
Kesempatan

‘BAG’: Pedoman Penilaian Dasar Kesejahteraan 
Manusia (Colfer dkk. 1999)
‘BAG’ dikembangkan oleh Carol Colfer dan 
para rekan kerja CIFOR pada tahun 1999 untuk 
menilai ‘keberlanjutan’ usaha penebangan kayu. 
‘BAG’ dapat disesuaikan untuk digunakan 
dalam memahami dampak REDD+. ‘BAG’ 
menitikberatkan pada pemahaman mengenai 
pengaruh usaha penebangan kayu bagi penduduk 
setempat; ‘BAG’ digabung dengan dua perangkat 
alat bantu CIFOR lainnya yang menitikberatkan 
pada peran ekologis dan pengaruh hutan untuk 
menyusun seperangkat alat bantu tiga bagian guna 
menilai ‘keberlanjutan’ usaha penebangan kayu, 
yang diberi batasan sebagai ‘mempertahankan 
atau meningkatkan kesejahteraan manusia dan 
peran ekologis’. ‘BAG’ merangkum tiga asas 
berikut: (1) pengelola hutan mempertahankan atau 
meningkatkan kemudahan untuk memperoleh 
sumber daya dan manfaat ekonomi secara turun-
temurun yang adil; (2) pemangku kepentingan 
terkait telah mengakui hak dan cara untuk 
mengelola hutan secara bersama-sama dan adil; 
dan (3) kesehatan para pemanfaat hutan, budaya 
dan hutan dapat diterima oleh semua pemangku 
kepentingan. Guna menilai kepatuhan terhadap 
masing-masing asas, ‘BAG’ merangkum kriteria 
dan indikator serta menetapkan alat bantu tertentu 
yang dapat digunakan dalam penilaian. ‘BAG’ 
juga mengusulkan penggunaan ‘Matriks Siapa 



102 | Pamela Jagger, erin O. Sills, Kathleen Lawlor dan William d. Sunderlin

yang Bertanggung Jawab’ dan kelompok fokus 
untuk menetapkan pemangku kepentingan yang 
tepat pada tahap permulaan. Alat bantu ini juga 
memandu pengguna dalam pemberian angka atas 
asas tersebut, yang dilakukan berdasarkan skala 
nilai 10, dengan pembobotan untuk menunjukkan 
keragaman pentingnya asas yang berbeda. 

‘BAG’ memiliki dua buku pendamping: (1) 
‘Karung Undian’, yang merangkum metode-
metode pelengkap dan (2) ‘Pedoman Pemberian 
Peringkat dan Analisis, yang menjelaskan cara 
menyusun sistematika penetapan secara kualitatif 
dan menerapkan metode analisis data kuantitatif 
sederhana, dengan ketentuan menggunakan Excel 
dan SPSS. 

Rujukan berikut dan alat bantu CIFOR terkait 
lainnya tersedia di: http://www.cifor.cgiar.org/acm/
methods/toolbox.html.

Colfer, C.J.P., Brocklesby, M.A., Diaw, C., Etuge, P., 
Günter, M., Harwell, E., McDougall, C., Porro, 
N.M., Porro, R., Prabhu, R., dkk. 1999 The BAG: 
basic assessment guide for human well-being. 
Criteria and Indicators Toolkit No. 5. CIFOR, 
Bogor, Indonesia. 

Colfer, C.J.P., Brocklesby, M.A., Diaw, C., Etuge, P., 
Günter, M., Harwell, E., McDougall, C., 

Porro, N.M., Porro, R., Prabhu, R., dkk. 1999 The 
Grab Bag: supplementary methods for assessing 
human well-being. Criteria and Indicators Toolkit 
No. 6. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Salim, A., Colfer, C.J.P. dan McDougall, C. 1999 The 
scoring and analysis guide for assessing human 
well-being. Criteria and Indicators Toolkit No. 7. 
CIFOR, Bogor, Indonesia.

Penilaian ketahanan mata pencarian rumah 
tangga: alat bantu bagi praktisi (CARE, 2002) 
Para penulis memberi batasan ‘penilaian ketahanan 
mata pencarian rumah tangga’ (HLSA) dengan 
jenis penilaian perdesaan cepat atau penilaian 
perdesaan secara partisipatif yang menggunakan 
pendekatan berlandaskan hak dan menggunakan 
analisis multidisiplin (dari banyak bidang 
keilmuan) untuk ‘menambah pemahaman tentang 
sistem mata pencarian setempat ... dan perbedaan 
penting di antara jenis-jenis rumah tangga dan di 

kalangan anggota keluarga’. Penilaian ini dilakukan 
dengan memilah data menurut kelompok (etnis, 
gender, status ekonomi atau sosial, usia dan 
lain-lain) untuk memahami perbedaan dalam 
memperoleh barang dan jasa, penguasaan atas 
sumber daya, pencurahan tenaga kerja keluarga, 
penerapan hak, penumpukan modal, kerentanan 
dan peminggiran serta sebaran kekuatan politik 
dan ekonomi. Daftar peluang penggunaan HLSA 
dalam buku pegangan tidak mengakui penggunaan 
untuk penilaian dampak proyek/program (titik 
beratnya lebih pada pemahaman keadaan sebelum 
dan selama proyek dan pengerahan dukungan bagi 
proyek-proyek CARE). Akan tetapi, penggunaan 
metode yang berulang dalam buku pegangan 
ini mungkin berguna untuk penilaian dampak 
berbiaya rendah dalam REDD+, khususnya jika 
terdapat minat untuk memahami persoalan 
ketahanan pangan, kerentanan dan peminggiran. 

Buku pegangan ini merangkum langkah-langkah 
dan sejumlah alat bantu untuk tahap prapenilaian, 
penilaian dan analisis. Prapenilaian terdiri dari 
tinjauan data sekunder, penetapan kelompok-
kelompok rentan dan pembuatan profil ketahanan 
mata pencarian. Tahap penilaian mencakup 
pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif tentang 
sistem mata pencarian dan kesejahteraan serta 
data sebab-akibat (misalnya, faktor-faktor yang 
menyebabkan kerentanan). Triangulasi metode 
(periksa-silang dengan masyarakat) disarankan 
untuk mengumpulkan data ini: survei rumah 
tangga, kelompok fokus, wawancara dengan 
narasumber utama, perangkingan kekayaan, 
pemetaan secara partisipatif dan lain-lain. Pedoman 
untuk strategi penetapan sampel acak dan purposif 
(sesuai dengan tujuan), maupun untuk pemilihan 
dan pelatihan tim survei juga disediakan. Selain 
itu, buku pegangan ini menyajikan beragam 
metode untuk menganalisis data, termasuk Analisis 
Peluang, Analisis Gender, Analisis Kelembagaan 
dan Analisis Untung–Rugi.

CARE. 2002 Penilaian keamanan mata pencarian 
rumah tangga: alat bantu bagi praktisi. 
Disusun untuk PHLS Unit oleh TANGO 
International Inc., Tucson, Arizona. http://www.
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proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/
CRA/HLSA2002_meth.pdf.

D. Alat Bantu/Metode yang Cocok 
untuk Analisis dengan Menggali Ingatan 
Masa Lalu

Penguatan evaluasi hasilguna program melalui 
reka-ulang data dasar (Bamberger, 2009) 
Menyadari kurangnya data sebelum proyek 
merupakan masalah yang selalu ada dalam evaluasi 
dampak. Bamberger merangkum berbagai teknik
kuantitatif, kualitatif dan gabungan metode 
sehingga evaluator dapat menggunakannya untuk 
‘reka-ulang’ data sebelum proyek (data dasar). 
Pilihan mencakup penggunaan data sekunder 
seperti survei Kajian Pengukuran Taraf Hidup 
(LSMS) Bank Dunia (lihat tulisan pada Bagian 
II(B)), metode mengingat kembali, atau wawancara 
dengan narasumber utama atau kelompok fokus. 
Artikel ini juga menyajikan metode-metode reka-
ulang data dasar bagi kelompok pembanding 
seperti: pemadanan nilai kecenderungan, 
pemadanan berdasarkan pertimbangan evaluator, 
analisis kelompok pembanding yang segera 
dilaksanakan, kelompok pembanding internal 
dan angka intensitas, analisis rancangan proyek/
kelompok pembanding pascauji lintas-bagian dan 
analisis himpunan kelompok.

Bamberger, M. 2009 Penguatan evaluasi hasilguna 
program melalui reka-ulang data dasar. Journal 
of Development Effectiveness (Jurnal Hasilguna 
Pembangunan) 1(1): 37–59.

Perubahan paling nyata (Davies dan Dart 2005)
Teknik ‘perubahan paling nyata’ merupakan 
metode kualitatif dan partisipatif yang mungkin 
cocok apabila sumber daya terbatas dan tanpa 
data sebelum proyek. Teknik ini mencakup 
pengumpulan ‘cerita tentang perubahan 
nyata’ melalui banyak metode: evaluator dapat 
menulis cerita yang telah mereka dengar tanpa 
memintanya dari responden, melakukan 
dan mendokumentasikan wawancara, 
menyelenggarakan dan mendokumentasikan 
diskusi kelompok dan/atau meminta responden 
menulis cerita mereka. Cerita ‘paling nyata’ 
kemudian dipilih menurut proses berikut. Pertama, 
kepada kelompoknya, responden membaca cerita 

mereka. Kedua, kelompok tersebut membahas 
cerita mana yang perlu dipilih. Ketiga, kelompok 
tersebut menetapkan cerita mana yang ‘paling 
nyata’ (ini dapat dilakukan dengan pemungutan 
suara tertutup, pemberian angka atas cerita 
secara terbuka atau pemungutan suara berulang). 
Terakhir, alasan pemilihan oleh kelompok 
tersebut dicatat. Langkah-langkah partisipatif ini 
dilanjutkan dengan ‘pembuktian cerita, pengukuran 
(kuantifikasi), analisis sekunder dan pemantauan 
atas beberapa kelompok yang berbeda’.

Davies, R. dan Dart, J. 2005 Most significant change 
(MSC) technique: a guide to its use. http://mande.
co.uk/docs/MSCGuide.pdf.

Rick Davies’ most significant change website: http://
mande.co.uk/special-issues/most-significant-
change-msc/.

UNICEF India’s Most Significant Change website: 
http://www.mostsignificantchange.org/.

Tahap-tahap kemajuan (Krishna 2005)
Lihat Bagian 2.A.

Penilaian dampak partisipatif: pedoman bagi 
praktisi (Catley dkk. 2007)
Lihat Bagian 1.C.

3. Persepsi Mengenai Penggunaan Lahan 
dan Perubahan Penggunaan Lahan 

Sumber daya dan Lembaga Kehutanan 
Internasional (IFRI)
Program penelitian Sumber daya dan 
Lembaga Kehutanan Internasional (IFRI) telah 
mengumpulkan data tentang tata kelola dan 
kelembagaan hutan sejak 1992. Sumber daya yang 
terkumpul dapat dijadikan titik awal yang luar biasa 
untuk menyusun kuesioner yang dititikberatkan 
pada lembaga, kegiatan bersama dan keadaan 
hutan setempat. Protokol IFRI mencakup pedoman 
tentang cara menetapkan sampel petak hutan yang 
mewakili dan cara mengumpulkan data biofisik 
tentang keadaan hutan dan degradasi hutan. IFRI 
juga mencakup penilaian kualitatif atas deforestasi 
dan degradasi hutan oleh kelompok-kelompok 
pemangku kepentingan, mulai dari penduduk desa 
hingga petugas kehutanan. 
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Caviglia-Harris, J.L. dan Harris, D.W. 2005. 
Examining the reliability of survey data with 
remote sensing and geographic information 
systems to improve deforestation modeling. The 
Review of Regional Studies 35: 187–205.

Caviglia-Harris, J.L. dan Harris, D.W. 2008 
Integrating survey and remote sensing data to 
analyze land use at a fine scale: insights from 
agricultural households in the Brazilian Amazon. 
International Regional Science Review 31: 
115–137.

Kerr, J. dan Pender, J. 2005 Farmers’ perceptions 
of soil erosion and its consequences in India’s 
semiarid tropics. Land Degradation and 
Development 16: 257–271.

Ostrom, E. dan Wertime, M.B. 2000 International 
forestry resources and institutions research 
strategy. Dalam: Gibson, C., McKean, M. dan 
Ostrom, E. (ed.) People and forests: communities, 
institutions, and governance, 1–28. MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts.

Participatory Mapping (International Centre for 
Development-oriented Research in Agriculture) 
http://www.icraedu.org/objects/anglolearn/
Maps_&_transects-Guidelines.pdf.

Potvin, C., Tschakert, P., Lebel, F., Kirby, K., 
Barrios, H., Bocariza, J., Caisamo, J., Caisamo, L., 
Cansari, C., Casamá, J., dkk. 2007 A participatory 
approach to the establishment of a baseline 
scenario for a reforestation Clean Development 
Mechanism project. Mitigation and Adaptation 
Strategies for Global Change 12: 1341–1362.

4. Penyebab Deforestasi dan Degradasi 

Berbagai kekuatan ekonomi dan kelembagaan 
mendorong deforestasi dan degradasi hutan sangat 
rumit. Kekuatan yang mendorong perubahan 
penggunaan lahan beragam dari satu tempat ke 
tempat lain, berubah seiring waktu dan sering 
sulit dikenali. Karena itu pertanyaan tentang apa 
yang menyebabkan deforestasi dan degradasi telah 
mendorong penelitian penting dan juga perdebatan 
sengit. Memahami apa yang mendorong kehilangan 
hutan di suatu tempat tertentu diperlukan untuk 
merancang kegiatan konservasi yang tepat dan 
menyusun teori perubahan untuk proyek dan 
evaluasi dampak. Bagian ini menyediakan ulasan 
terkini tentang penyebab deforestasi dan degradasi 

disertai beberapa kepustakaan terpilih tentang 
penyebab di sebagian daerah penting REDD+.

A. Sintesis dan ulasan

Angelsen, A. dan Kaimowitz, D. 1999 Rethinking 
the causes of deforestation: lessons from 
economic models. The World Bank Research 
Observer 14(1): 73–98. World Bank, Washington, 
DC.

Barbier, E.B. 2001 The economics of tropical 
deforestation and land use: an introduction to the 
special issue. Land Economics 77(2): 155–171.

Butler, R.A. dan Lawrence, W.F. 2008 New strategies 
for conserving tropical forests. Trends in Ecology 
and Evolution 23(9): 469–472.

Chomitz, K., Balmford, A., Whitten, T., Richards. 
M. dan Berlin, A. 2007 At loggerheads? 
Agricultural expansion, poverty reduction, 
and environment in tropical forests. World 
Bank Policy Research Report. World Bank, 
Washington, DC. http://go.worldbank.org/
TKGHE4IA30.

DeFries, R.S., Rudel, T., Uriarte, M. dan Hansen, M. 
2010 Deforestation driven by urban population 
growth and agricultural trade in the twenty-first 
century. Nature Geoscience 3: 178–181.

Geist, H.J. dan Lambin, D.F. 2002 Proximate 
causes and underlying driving forces of tropical 
deforestation. BioScience (52)2: 143–150.

Kanninen, M., Murdiyarso, D., Seymour, F., 
Angelsen, A., Wunder, S. dan German, L. 2007 
Do trees grow on money? The implications of 
deforestation research for policies to promote 
REDD. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Lawlor, K. 2009 Addressing the causes of 
tropical deforestation: lessons learned and the 
implications for international forest carbon policy. 
Dalam: Olander, L.P., Boyd, W., Lawlor, K., Myers 
Madeira, E. dan Niles, J.O. (ed.) International 
forest carbon and the climate change challenge: 
issues and options, 43–53. Nicholas Institute for 
Environmental Policy Solutions, Duke University, 
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B.  Amazon

Araujo, C., Araujo Bonjean, C., Combes, J.-L., 
Combes Motel, P. dan Reis, E.J. 2009 Property 
rights and deforestation in the Brazilian Amazon. 
Ecological Economics 68: 2461–2468.
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logging the Brazilian Amazon. Science 310: 
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Change 19: 21–33.

Morton, D., DeFries, R.S., Shimabukuro, Y.E., 
Anderson, L.O., Arai, E., Bon Espirito-Santo, 
F., Freitas, R. dan Morisette, J. 2006 Cropland 
expansion changes deforestation dynamics in 
the southern Brazilian Amazon. Proceedings of 
the National Academy of Sciences USA 103(39): 
14637–14641.

Pfaff, A. 1999 What drives deforestation in the 
Brazilian Amazon? Evidence from satellite and 
socioeconomic data. Journal of Environmental 
Economics and Management 37(1): 26–43.

C.  Amerika Tengah

Barbier, E.B. dan Burgess, J.C. 1996. Economic 
analysis of deforestation in Mexico. Environment 
and Development Economics 1: 203–239.

Kaimowitz, D. 1996 Livestock and deforestation in 
Central America in the 1980s and 1990s: a policy 
perspective. CIFOR, Bogor, Indonesia. 
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Angelsen, A. 1995 Shifting cultivation and 
‘deforestation’: a study from Indonesia. World 
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Barbier, E.B., Bockstael, N., Burgess, J.C. dan 
Strand, I. 1995 The linkages between the timber 
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Curran, L.M., Trigg, S.N., McDonald, A.K., 
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Global Witness 2007 Cambodia’s family trees: 
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Palmer, C. 2001 The extent and causes of illegal 
logging: an analysis of a major cause of 
deforestation in Indonesia. CSERGE Working 
Paper. Centre for Social and Economic Research 
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Sunderlin, W.D. dan Resosudarmo, I.A.P. 1996 
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towards a resolution of the ambiguities. CIFOR 
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306–332.
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De Wasseige, C., Devers, D., de Marcken, P., Eba’a 
Atyi, R., Nasi, R. dan Mayaux, P. (ed.) 2009 The 
forests of the Congo Basin: state of the forest 
2008. Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. http://carpe.umd.edu/resources/
sof/.

Hansen, C.P. dan Treue, T. 2008 Assessing illegal 
logging in Ghana. International Forestry Review 
10(4): 573–590.

Jenkins, M. 2008 Who murdered the Virunga 
gorillas? National Geographic, July, 34–65.

Laporte, N.T., Stabach, J.A., Grosch, R., Lin, T.S. 
dan Goetz, S.J. 2007 Expansion of industrial 
logging in Central Africa. Science 316(5830): 
1451.

Mertens, B., Sunderlin, W.D., Ndoye, O. dan 
Lambin, E.F. 2000 Impact of macroeconomic 
change on deforestation in south Cameroon: 
integration of household survey and remotely-
sensed data. World Development 28(6): 983–999.

Zhang, Q., Devers, D., Desch, A., Justice, C.O. 
dan Townshend, J. 2005 Mapping tropical 
deforestation in Central Africa. Environmental 
Monitoring and Assessment 101(1–3): 69–83.
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Appiah, M., Blay, D., Damnyag, L., Dwomoh, 
F.K., Pappinen, A. dan Luukkanen, O. 2009 
Dependence on forest resources and tropical 
deforestation in Ghana. Environment, 
Development and Sustainability 11: 471–487.

Barbier, E.B. dan Benhin, J.K.A. 2001 The 
effects of the structural adjustment program 
on deforestation in Ghana. Agricultural and 
Resource Economics Review 30(1): 66–88.

Fairhead, J. dan Leach, M. 1998 Reframing 
deforestation: global analyses and local realities 
with studies in West Africa. Routledge, London.

Global Witness. 2005 Timber, Taylor, soldier spy: 
how Liberia’s uncontrolled resource exploitation, 
Charles Taylor’s manipulation and the re-
recruitment of ex-combatants are threatening 
regional peace. A report submitted to the UN 
Security Council by Global Witness.

Hansen, C.P. dan Treue, T. 2008 Assessing illegal 
logging in Ghana. International Forestry Review 
10(4): 573–590.

5. Mengukur Karbon Hutan dalam REDD+ 

Kepustakaan serupa tentang pengukuran hasil 
karbon hutan jelas terkait dengan titik berat 
pedoman ini tentang pemahaman cara REDD+ 
mempengaruhi mata pencarian penduduk 
setempat. Kepustakaan besar tentang penetapan 
tingkat emisi acuan (REL) deforestasi/degradasi 
dan mengatasi kebocoran dalam REDD+ dan 
kepustakaan tentang prakiraan perubahan 
penggunaan lahan melalui pemodelan berbasis-
agen dan metode-metode lain, dapat menjelaskan 
mengenai penyusunan skenario hasil sosial dan 
ekologis berdasarkan kontrafaktual dalam evaluasi 
dampak. Selanjutnya, untuk memahami sinergi dan 
pilihan antara hasil REDD+ bagi karbon hutan atau 
kesejahteraan masyarakat dan untuk memajukan 
pengetahuan kita tentang hasil bersama beserta 
masukannya yang terus-menerus dalam sistem 
sosial ekologis, evaluasi perlu memastikan bahwa 
skenario acuan sosial dan deforestasi/degradasi 
disusun secara bersamaan. Bagian ini menyediakan 
beberapa contoh acuan topik ini, yang menyoroti 
sumber-sumber dari kepustakaan akademis dan 
standar sertifikasi. 

A. Pedoman praktik terbaik

GOFC-GOLD 2009 A sourcebook of methods 
and procedures for monitoring and reporting 
anthropogenic greenhouse gas emissions and 
removals caused by deforestation, gains and losses 
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forestation. http://www.gofc-gold.uni-jena.de/
redd/.

Estrada, M. 2010 Standards and methods available 
for estimating project-level REDD+ carbon 
benefits: Manual for project managers. CIFOR, 
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B. Menetapkan kontrafaktual deforestasi dan 
degradasi

1. Tingkat emisi acuan (REL) di tingkat nasional: 
Berbagai usulan yang saling bersaing dan 
perdebatan

 Angelsen, A. 2008a REDD models and baselines. 
International Forestry Review 10(3): 465–475.
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Karsenty, A. 2008 The architecture of proposed 
REDD schemes after Bali: facing critical choices. 
International Forestry Review 10(3): 443–457.
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Tacconi, L. 2009 Compensated successful efforts 
for avoided deforestation vs. compensated 
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International forest carbon sequestration in a 
post-Kyoto agreement. The Harvard Project on 
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C. Kebocoran

1. Mengatasi kebocoran di tingkat nasional dan 
internasional

Murray, B.C. 2009 Leakage from an avoided 
deforestation compensation policy: concepts, 
empirical evidence, and corrective policy options. 
Dalam: Palmer, C. dan Engel, S. (ed.) Avoided 
deforestation: prospects for mitigating climate 
change, 11–38. Routledge, New York.
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Wunder, S. 2008 How do we deal with leakage? 
Dalam: Angelsen, A. (ed.) Moving ahead with 
REDD: issues, options and implications, 65–76. 
CIFOR, Bogor, Indonesia.

2. Mengatasi kebocoran di tingkat proyek: 
metodologi dari standar sertifikasi

Pedoman dan Alat Bantu Standar Karbon Sukarela: 
http://www.v-c-s.org/afl.html.
Metodologi Standar Karbon Sukarela:
•	 Disetujui: http://www.v-c-s.org/

vcsmethodologies.html.
•	 Sedang ditinjau: http://www.v-c-s.org/public_

comment.html.



Lampiran C. Tentang Pedoman Teknis 
dan Instrumen Survei

Studi Banding REDD+ Dunia (GCS-REDD+) 
oleh CIFOR mencakup evaluasi ketat atas dampak 
sosial dan biofisik proyek-proyek rintisan REDD+. 
Bahan-bahan yang dijelaskan dalam lampiran ini 
merupakan inti dari instrumen evaluasi dampak 
sosial kajian tersebut. Kuesioner dan pedoman 
teknis yang menyertai bahan ini adalah milik 
umum internasional. Dengan demikian, kuesioner 
dan pedoman teknis ini tersedia bagi masyarakat 
ilmiah, lembaga penyandang dana, LSM dan 
masyarakat madani, organisasi konservasi dan 
masyarakat pengguna hutan. Bahan-bahannya 
mencakup beragam kuesioner yang dibuat 
untuk memunculkan informasi dari tempat 
penyimpanannya guna mengevaluasi proses 
pembentukan REDD+ dan hasil yang menerapkan 
imbalan REDD+. Lampiran ini memberi uraian 
singkat tentang masing-masing instrumen survei 
dan menunjukkan kepada pengguna bagian-bagian 
yang terkait dalam pedoman teknis ini.

Pedoman teknis ini merupakan dokumen dinamis 
yang akan diperbarui sesuai dengan perkembangan 
GCS-REDD+ CIFOR. Karena alasan inilah, kita 
menunjukkan kepada pengguna bagian-bagian 
tertentu dalam pedoman teknis ini meskipun bukan 
ke nomor-nomor halaman tertentu (lihat Tabel 
C.1). Kami mengulas masing-masing instrumen 
survei satu demi satu, mulai dari tingkat proyek dan 
mengerucut ke tingkat rumah tangga. Pedoman 
teknis ini juga berisi banyak informasi penting 
tentang kajian REDD+, yang mencakup:

informasi latar belakang tentang CIFOR, REDD+ 
dan GCS-REDD+ (Bagian 2 pedoman teknis ini); 
•	 unsur-unsur pokok rancangan penelitian GCS-

REDD+, yang meliputi masalah penelitian 
(Bagian 3.1), landasan pengertian hasilguna, 
dayaguna, kesetaraan dan manfaat lingkungan 
(3E+) (Bagian 3.2), sasaran penelitian (Bagian 
3.3), pertanyaan penelitian khusus (Bagian 
3.4), batasan operasional REDD+ (Bagian 3.5), 
ikhtisar rancangan penelitian Sebelum-Setelah/
Pembanding-Kegiatan (BACI) (Bagian 3.6), 
evaluasi atas pelaksanaan dan dampak (Bagian 
3.7), ikhtisar ukuran sempit dan luas dalam 
penelitian (Bagian 3.8), persoalan yang terkait 

•	 dengan pengukuran dan pemantauan emisi 
karbon (Bagian 3.9) dan uraian tentang cara 
memilih negara untuk GCS-REDD+ (Bagian 
3.10);

•	 kiat-kiat untuk cara melaksanakan penelitian 
lapangan agar berhasil, termasuk pedoman 
tentang mempertahankan kemandirian 
terhadap pemrakarsa proyek (Bagian 5.4), 
tentang memastikan responden tanpa nama dan 
kerahasiaan (Bagian 5.5) dan tentang asas-asas 
penelitian lapangan yang baik (Bagian 5.7);

•	 segi organisasi GCS-REDD+ yang mencakup 
bagan organisasi (Bagian 3.14) dan jadwal waktu 
pelaksanaan GCS-REDD+ (Bagian 3.17); dan

•	 rencana untuk keluaran yang berpedoman pada 
dampak dan penyebarluasannya (Bagian 3.15 
dan 3.16).
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Tabel C.1: Ikhtisar instrumen penelitian dan pedoman teknis GCS-REDD+

Instrumen survei Uraian Bagian dari pedoman teknis yang terkait

Penilaian 
pemrakarsa

Penilaian pemrakarsa dirancang untuk:
•	 berguna sebagai latihan pengenalan awal 

untuk merencanakan penelitian selanjutnya di 
daerah proyek tertentu;

•	 menetapkan semua pemangku kepentingan 
yang perlu diwawancarai;

•	 menetapkan unsur-unsur proyek mana yang 
sedang dalam tahap perancangan, yang 
sedang berjalan dan yang telah selesai;

•	 mengumpulkan informasi dasar tentang 
proyek dan daerah proyek yang tidak dapat 
dikumpulkan dari sumber sekunder atau 
melalui telepon;

•	 mengumpulkan informasi tentang desa 
sehingga memungkinkan pemilihan sampel 
desa untuk penelitian CIFOR.

3.11 Pemilihan proyek
4.8 Penilaian pemrakarsa
5.2 Nota kerjasama
5.9 Cara mengisi formulir survei
5.10 Penggunaan kode
5.11 Cara melaksanakan penelitian 
mengenai penguasaan lahan
8.2 Kategori penggunaan lahan hutan
8.3 Kategori penggunaan lahan pertanian
8.4 Kategori penggunaan lahan lainnya
Lampiran 5 Petunjuk tentang formulir 
penilaian pemrakarsa

Survei pelaksanaan 
proyek (SPI)

SPI digunakan untuk:
•	 mencirikan dan mencatat rincian pelaksanaan 

proyek;
•	 menetapkan pemangku kepentingan:

 - semua pemangku kepentingan utama 
menanggung biaya pelaksanaan dan 
biaya imbangan dalam proyek secara 
keseluruhan dan di desa yang dikaji;

 - kelompok pemangku kepentingan 
diharapkan menanggung bagian 
terbesar biaya imbangan, yaitu kelompok 
diharapkan mendahulukan penggunaan 
lahan yang akan menyediakan keuntungan 
keseluruhan terbesar di daerah proyek 
berdasarkan kontrafaktual;

•	 menghitung biaya keseluruhan pelaksanaan 
proyek sampai sekarang;  
(Di daerah yang luas, GCS-REDD+ akan 
mengandalkan pada jumlah anggaran biaya 
resmi untuk pelaksanaannya sedangkan di 
daerah yang sempit, kita juga akan mencari 
informasi tentang sumbangan besar dalam 
bentuk natura yang tidak tercakup dalam 
anggaran biaya resmi tersebut.)

•	 memilah biaya pelaksanaan:
 - memperkirakan persentase biaya 

pelaksanaan sampai sekarang yang 
diperuntukkan (i) FPIC dan (ii) MRV;

 - memperkirakan persentase biaya 
pelaksanaan sampai sekarang yang untuk 
desa yang dikaji. 
(Hanya di daerah yang sempit, GCS-
REDD+ akan memperkirakan keuntungan 
sekarang dari penggunaan lahan di desa 
yang dikaji, yang diperoleh pelaku yang: 
(1) bukan penduduk desa (sehingga tidak 
ikut serta dalam survei rumah tangga 
atau desa) dan (2) kemungkinan harus 
melakukan perubahan mendasar dalam hal 
penggunaan lahan mereka sebagai hasil 
dari proyek.)

4.17 Survei pelaksanaan proyek
5.11 Cara melaksanakan penelitian tentang 
penguasaan lahan
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•	 menilai pendapat banyak pemrakarsa dan 
pemangku kepentingan lainnya tentang 
REDD+.

Kuesioner bagi 
pemilik lahan luas

Kuesioner bagi pemilik lahan luas digunakan di 
masing-masing daerah sempit apabila pemilik 
lahan luas kemungkinan besar menanggung 
biaya imbangan terbesar karena REDD+. 
Kelompoklah yang agaknya mendahulukan 
sebagian besar keuntungan dari penggunaan 
lahan ‘bisnis seperti biasa’ karena perubahan 
penggunaan lahan yang diakibatkan oleh proyek 
REDD+. Di banyak tempat, ‘kelompok pemangku 
kepentingan’ ini hanya mencakup beberapa pihak 
yang mengelola wilayah luas untuk penggunaan 
komersial yang sangat menguntungkan (misalnya 
1–2 hak pengusahaan kayu atau kelapa sawit). 
Akan tetapi, di beberapa tempat di Brasil, 
kelompok ini mencakup sangat banyak petani/
peternak komersial besar.

4.13 Kuesioner bagi pemilik lahan luas
5.9 Cara mengisi formulir survei
5.10 Penggunaan kode
5.11 Cara melaksanakan penelitian tentang 
penguasaan lahan
8.2 Kategori penggunaan lahan hutan
8.3 Kategori penggunaan lahan pertanian
8.4 Kategori penggunaan lahan lainnya

Kuesioner bagi desa Kuesioner bagi desa merupakan alat bantu utama 
untuk memperoleh data tentang desa kegiatan 
dan pembanding di daerah proyek yang sempit 
dan tentang desa kegiatan di daerah proyek yang 
luas.
Bagian 1–5 dijalankan dengan menggunakan 
sumber sekunder atau berkonsultasi dengan 
pejabat desa dan narasumber utama. Bagian ini 
mencakup:
1. informasi dasar mengenai kependudukan, 

permukiman dan prasarana;
2. lembaga desa maupun peraturan dan aturan 

penggunaan hutan;
3. upah dan harga;
4. proyek pembangunan/pendapatan bagi desa; 

dan
5. penguasaan dan penggunaan lahan desa.

Bagian 6–10 dijalankan berdasarkan informasi 
yang dikumpulkan selama pertemuan desa. 
Bagian ini mencakup:
1. informasi dasar tentang mata pencarian di 

desa dan perubahannya seiring waktu;
2. perubahan luas, kualitas dan penggunaan 

hutan;
3. pendapat tentang jaminan atas penguasaan 

sumber daya pertanian dan hutan;
4. persepsi tentang perubahan kesejahteraan; 

dan
5. pengetahuan dan keterlibatan desa dalam 

REDD+.

3.12 Pemilihan desa
4.14 Pemetaan desa
4.15 Kuesioner bagi desa
5.7 Metode mengingat kembali 1-2 tahun 
lewat
5.8 Cara mencatat jawaban dalam 
wawancara kelompok
5.9 Cara mengisi formulir survei
5.10 Penggunaan kode
5.11 Cara melaksanakan penelitian tentang 
penguasaan lahan
8.2 Kategori penggunaan lahan hutan
8.3 Kategori penggunaan lahan pertanian
8.4 Kategori penggunaan lahan lainnya
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Apabila tidak tersedia informasi tentang tata 
ruang desa yang dikaji, atau apabila batas 
desa tidak ditetapkan, dilakukan pemetaan 
desa singkat. Pemetaan desa dirancang untuk 
mendapatkan perkiraan kasar tata ruang tentang 
batas desa. Informasi ini digunakan untuk 
mengaitkan informasi survei dengan analisis 
perubahan tutupan lahan di desa yang dikaji 
melalui penggunaan citra satelit. Apabila tersedia 
berkas tata ruang desa yang dikaji, tidak perlu 
melakukan pemetaan desa: data tata ruang hanya 
perlu dihimpun untuk diserahkan kepada staf 
kantor pusat CIFOR bersama basis datanya.

Penilaian desa Tujuan formulir penilaian desa ialah untuk 
mengumpulkan data tingkat desa guna 
membantu mengarahkan pemilihan desa 
intervensi dan pembanding untuk analisis 
BACI di daerah penelitian yang sempit. Variabel 
Pemilihan Desa (VSV) (satu untuk masing-masing 
pertanyaan dalam formulir) akan menjadi dasar 
penetapan desa kegiatan dan pembanding 
yang serupa satu sama lain. Makin serupa desa 
satu dengan lainnya, kami makin yakin bahwa 
perbedaan antara desa kegiatan dan pembanding 
pada masa ‘sebelum’ dan ‘setelah’ disebabkan 
oleh REDD+ dan bukan oleh faktor lainnya. 
Penggunaan formulir penilaian desa terkait erat 
dengan penggunaan langkah kegiatan 27 pada 
formulir penilaian pemrakarsa.

3.12 Pemilihan desa
4.9 Penilaian desa
5.9 Cara mengisi formulir survei
5.10 Penggunaan kode
8.1 Batasan teknis rumah tangga
Lampiran 1 Petunjuk tentang formulir 
penilaian desa
Lampiran 2 Formulir penilaian desa

Kuesioner bagi 
perempuan

Kuesioner bagi perempuan memiliki tiga tujuan. 
Pertama, sebagai sarana yang memungkinkan 
perempuan memberikan pendapat sebagai 
responden dalam kajian ini. Kedua, merupakan 
cara untuk memperoleh data yang khusus 
mengenai pengalaman dan pengetahuan 
perempuan. Ketiga, memberikan informasi yang 
membandingkan kegiatan mata pencarian dan 
wawasan perempuan dan laki-laki.
Kuesioner bagi perempuan terdiri dari empat 
bagian:
1. mata pencarian perempuan di desa dan 

perubahannya seiring waktu;
2. keikutsertaan perempuan dalam pengambilan 

keputusan desa;
3. persepsi tentang perubahan kesejahteraan 

bagi perempuan; dan
4. pengetahuan dan keterlibatan perempuan 

dalam REDD+.

4.16 Kuesioner bagi perempuan
5.7 Metode mengingat kembali 1-2 tahun 
silam
5.8 Cara mencatat jawaban dalam 
wawancara kelompok
5.9 Cara mengisi formulir survei
5.10 Penggunaan kode
5.11 Cara melaksanakan penelitian tentang 
penguasaan lahan
8.2 Kategori penggunaan lahan hutan
8.3 Kategori penggunaan lahan pertanian
8.4 Kategori penggunaan lahan lainnya
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Kuesioner bagi 
rumah tangga

Kuesioner bagi rumah tangga merupakan 
satu-satunya sarana dalam GCS-REDD+ untuk 
memperoleh data tingkat rumah tangga. 
Ini merupakan cara utama mendapatkan 
pengetahuan mendalam tentang daerah proyek 
yang sempit dan pintu masuk utama kami untuk 
mengumpulkan data sosial ekonomi dalam 
pendekatan BACI.
Fungsi utama kuesioner bagi rumah tangga ialah 
untuk:
•	 mengukur kemungkinan pengaruh 

REDD+ bagi kesejahteraan rumah tangga, 
berdasarkan ukuran yang obyektif (mata 
pencarian, kekayaan, pendapatan selama 
12 bulan) dan ukuran subyektif (keadaan 
kesejahteraan yang dirasakan, sebab-sebab 
perubahan di antara orang-orang yang 
mengalami perubahan);

•	 mengukur kemungkinan pengaruh REDD+ 
pada lahan dan penggunaan sumber daya di 
tingkat rumah tangga; dan

•	 mengumpulkan pengetahuan tentang 
rumah tangga dan keterlibatan dalam proses 
penetapan dan pelaksanaan REDD+.

Keberhasilan pelaksanaan kuesioner bagi rumah 
tangga bergantung pada pemahaman dan 
penguasaan menyeluruh atas metode mengingat 
kembali 1-2 tahun silam.

4.11 Memperoleh atau membuat daftar 
rumah tangga
4.12 Kuesioner bagi rumah tangga
5.7 Metode mengingat kembali 1-2 tahun 
silam
5.9 Cara mengisi formulir survei
5.10 Penggunaan kode
5.11 Cara melaksanakan penelitian tentang 
penguasaan lahan
7.1 Cara melakukan penetapan sampel 
rumah tangga secara acak
8.1 Batasan teknis rumah tangga
8.2 Kategori penggunaan lahan hutan
8.3 Kategori penggunaan lahan pertanian
8.4 Kategori penggunaan lahan lainnya

Formulir skala 
bahan bangunan

Skala bahan bangunan ialah formulir yang 
digunakan untuk menetapkan skala nilai khas 
desa (rendah, sedang, tinggi) atas bahan-bahan 
yang digunakan dalam pembangunan rumah 
di desa tersebut. Maksud khusus skala ini ialah 
untuk menjadi sumber kode guna menjawab 
Tabel 2C pada kuesioner survei rumah tangga. 
Informasi yang dikumpulkan di dalam Tabel 2C 
akan menjadi salah satu indikator kesejahteraan 
(relatif ) rumah tangga di desa tersebut.

4.10 Skala bahan bangunan
Lampiran 6 Formulir skala bahan bangunan







www.cifor.org www.ForestsClimateChange.org

Center for International Forestry Research 
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang 
berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 
15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian Internasional (Consultative Group on 
International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di 
Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

CIFOR Occasional Papers berisi hasil-hasil penelitian yang penting mengenai hutan tropis. Isi dari penelitian ini telah 
dikaji oleh mitra bestari.

Kajian Perbandingan Global tentang REDD+ yang berjalan bertahun-tahun bertujuan untuk menjelaskan kepada 
penentu kebijakan, praktisi, dan lembaga penyandang dana mengenai berhasil atau tidaknya pengurangan emisi 
dari deforestasi dan degradasi hutan dan penambahan cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang. Kami 
berterima kasih atas bantuan yang diterima dari Lembaga Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norwegian Agency 
for Development Cooperation), Lembaga Pembangunan Internasional Australia (AusAID), Departemen Pembangunan 
Internasional Inggris (UK Department for International Development), Komisi Eropa (EC), Departemen Kerjasama 
Pembangunan Internasional Finlandia (Department for International Development Cooperation of Finland), Yayasan 
David dan Lucile Packard (David and Lucile Packard Foundation), Program Hutan (Programme on Forests), Lembaga 
Pembangunan Internasional AS (USAID), dan Dinas Kehutanan Departemen Pertanian AS (USDA).


	Pedoman untuk Mempelajari Berbagai Dampak Proyek REDD+ bagi Mata Pencarian
	Daftar Isi
	Ucapan Terima Kasih
	Ringkasan Eksekutif
	Pengantar
	1 Kepentingan Pembelajaran mengenai REDD+
	1.1	Mengapa Kita Perlu Belajar dari Proyek-proyek REDD+? 
	1.2	Mengapa Mengevaluasi Dampak Hasil Berupa Kesejahteraan Sosial? 
	1.3	Proyek-proyek Mana Sajakah yang Perlu Dievaluasi?
	1.4	Belajar dari Masa Lalu
	1.5	Bagaimana Kita Melaksanakannya 

	2 Pemikiran Kontrafaktual untuk Pembelajaran dari Proyek-proyek REDD+
	2.1	Pemilihan Rancangan Penelitian: Asumsi Dasar
	2.2	Pemilihan Rancangan Penelitian: Pertanyaan Dasar
	2.3	Pemilihan Rancangan Penelitian: Pilihan Dasar
	2.4	Melaksanakan Rancangan Penelitian

	3 Memahami Mekanisme Hubungan Sebab-Akibat antara Kegiatan Redd+ dan Hasil-hasilnya
	3.1	Memahami tentang ‘Apa’ dan ’Mengapa’
	3.2	Menempatkan Pengembangan Model Sebab-Akibat dalam Rancangan Evaluasi Dampak
	3.3	Pemetaan dan Pengujian Model-model Sebab-Akibat

	4 Pertimbangan Praktis untuk Memahami Dampak Redd+ bagi Kesejahteraan Sosial
	4.1	Anggaran Biaya dan Kemampuan Evaluasi
	4.2	Berbagai Pertimbangan Etika 

	5 Melangkah Maju dengan Mewujudkan REDD+: Pedoman Pembelajaran Dampak Sosial
	6 Referensi
	7 Daftar Istilah
	Lampiran A. Lembar Kerja
	Lampiran B. Daftar Pustaka Beranotasi
	Lampiran C. Tentang Pedoman Teknis dan Instrumen Survei



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 2
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
     1
     725
     449
    
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



