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TANGGAPAN KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA:  
MEKANISME REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST 

DEGRADATION (REDD) SEBAGAI KASUS 

Mumu Muhajir 

 

I. PENDAHULUAN 

Sejak pertama kali disadari keberadaanya, fenomena perubahan iklim lebih didekati 

pada sisi  ilmiahnya saja. Perubahan  iklim masih dianggap sebagai gejala alam yang 

disebabkan oleh proses alami bumi. Tidak heran, perhatian orang biasa sangat kecil 

pada perubahan  iklim dan dampak besarnya pada kelangsungan hidup manusia di 

bumi ini.  

Perdebatan  pada  perubahan  iklim  makin  hangat  ketika  berbagai  laporan 

menunjukkan  bahwa manusia menjadi  faktor  terpenting  yang menyebabkan  dan 

mempercepat  terjadinya  perubahan  iklim  tersebut.  Konsumsi  energi  fosil  yang 

berlebihan  sebagain negara adalah  salah  satu kontribusi manusia  itu. Hipotesa  itu 

kemudian  dikukuhkan  dalam  UNFCCC  (United  Nations  Framework  on  Climate 

Change Convention/Kerangka kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim) di tahun 

1992.  Dengan memasukkan  faktor manusia,  isu  perubahan  iklim  telah menjelma 

menjadi perdebatan penting dan bahkan dalam  satu dekade  terakhir, menjadi  isu 

terdepan  yang bisa merangkum hampir  semua bidang hidup manusia, baik dalam 

bidang  sosial‐politik‐budaya‐hukum‐ekonomi‐teknologi,  di  tingkat  internasional 

maupun nasional. 

Berbagai  laporan  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan  iklim  memberikan 

dampak  yang  luar  biasa  pada  kelangsungan  hidup  milyaran  manusia  penghuni 

planet  ini (Burroughs 2007:221‐31). Bumi yang makin panas membuat  lapisan salju 

meleleh, menaikkan permukaan air laut, menguatkan dan mempersering datangnya 

topan,  curah  hujan,  mengebalkan  dan  sekaligus  meragamkan  berbagai  macam 

penyakit. Akibatnya, pola tanam pertanian berubah, ikan berpindah migrasinya, arus 

transportasi laut dan udara menjadi riskan, ratusan juta manusia diperkirakan harus 

pindah atau dipindah paksa karena kawasannya sudah tidak layak untuk ditempati.  



UNFCCC  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  ada  sebagian  umat  manusia  yang 

bertanggung  jawab  lebih  yang  mempercepat  perubahan  iklim  tersebut:  mereka 

yang  sekarang  menikmati  kesejahteraan  tinggi  dengan  cara  memakai  konsumsi 

sumber  daya  alam  secara  tidak  wajar. Mereka  adalah  negara‐negara maju  yang 

dalam UNFCCC dilabeli sebagai Negara Annex 1.  

Ironisnya, penanggung dampak negatif terbesar akibat perubahan iklim ini bukanlah 

mereka  yang  menyebabkannya.  Negara  berkembang  terutama  negara‐negara 

kepulauan  seperti  Indonesia  akan menerima  dampak  dari  suatu  fenomena  yang 

kontribusi  pada  terjadinya  fenomena  itu  sangat  kecil.  Karena  itu,  UNFCCC  tidak 

memberikan  kewajiban menurunkan  emisi  pada  negara‐negara  berkembang  dan 

mewajibkan  negara‐negara  maju  untuk  membantu  negara‐negara  berkembang 

dalam menghadapi perubahan iklim itu. 

Tapi  di  sisi  lain,  beberapa  negara‐negara  berkembang  ingin  berkontribusi  pada 

penurunan emisi  tersebut dengan menyodorkan posisi hutan yang berfungsi unik, 

bisa  sebagai  penurun  atau  malah  penambah  emisi.  Kontribusi  hutan  dalam 

perubahan  iklim  sebenarnya  sudah  disinggung  di  dalam  Third  Assesment  Report 

(TAR)  IPCC  tahun  2001  yang menyebutkan  kontribusi  perubahan  tata  guna  lahan 

pada  perubahan  iklim  dalam  dua  puluh  tahun  terakhir  berjumlah  kurang  lebih 

seperempat  dari  emisi  global  yang  ada  waktu  itu.    Penyumbang  terbesar  dari 

perubahan  tata guna  lahan  itu adalah deforestasi.   Sejak  tahun 1850 diperkirakan 

hutan  dunia  hilang  sebesar  20%  yang menyumbang  90%  emisi  akibat  perubahan 

tata  guna  lahan  (Houghton,  J.T  et  all  2001).  Laporan  ketiga  IPCC  ini mendorong 

lahirnya  Marrakesh  Accord.  Isi  dari  Marrakesh  Accord  ini  antara  lain  mencoba 

memasukkan  hutan  dalam  strategi  mitigasi  perubahan  iklim.  Namun  dalam 

perundingan, hanya aspek reforestasi dan aforestasi saja yang dimasukkan ke dalam 

skema mitigasi  dan  kemudian masuk  dalam mekanisme  CDM  –  Protokol  Kyoto. 

Sementara pencegahan deforestasi – yang sebenarnya penyebab utama – diparkir‐

kan terlebih dahulu.   

Barulah  dalam  COP  11  di Montreal  pada  Desember  2005,  UNFCC mengeluarkan 

pertimbangan  kemungkinan  adanya  kebijakan  strategi  pengurangan  emisi  dari 
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deforestasi di hutan tropis. Pertimbangan kebijakan itu akan dilakukan dalam waktu 

dua  tahun.  Di  COP  11  ini  pula,  Kosta  Rica  dan  Papua Nugini mengajukan  usulan 

mekanisme pengurangan emisi ERK (Efek Rumah Kaca) akibat deforestasi atau RED.  

Dalam rangka memperkuat argumentasi keharusan masuknya avoided deforestation 

dalam  kerangka  penurunan  pemanasan  global,  IPCC  tahun  2007  mengeluarkan 

laporan  keempatnya  yang  menyatakan  ada  sekitar  1,6  miliar  ton  CO2  yang 

dilepaskan  pertahunnya  ke  atmosfer  akibat  perubahan  tata  guna  lahan,  sebagian 

besar disumbangkan oleh deforestasi hutan.  Jumlah  itu merupakan seperlima dari 

jumlah emisi global yang ada saat ini (Solomon, S et al 2007).   

Dalam  COP  13  di  Bali,  Desember  2007,  avoided  deforestation  resmi  dimasukkan 

dalam  materi  perundingan  UNFCCC  yang  kemungkinan  persetujuan  atas 

mekanismenya  akan  diadakan  di  COP  15  di  Kopenhagen.  Di  COP  13  ini  juga 

dihasilkan Bali Action Plan yang berisi kesepakatan untuk melanjutkan perundingan 

yang mempertimbangkan  kebijakan  dan  insentif  positif  untuk  isu  yang  berkaitan 

dengan  pengurangan  ERK  dari  deforestasi  dan  degradasi  hutan  di Negara‐negara 

berkembang.  Dari  perundingan  ini  pula  ditakzimkan  istilah  REDD  atau  Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation. 

Skema REDD  ini kemudian menjadi riuh rendah diperbincangkan. Ratusan publikasi 

ilmiah dicetak dan diperdebatkan. Penamaan REDD juga mengalami perkembangan. 

REDD  hanya  menyangkut  pencegahan  deforestasi  dan  degradasi  hutan,  aspek 

“negatif” dalam skema  ini. Padahal skema REDD  juga perlu disusupi dengan aspek 

positif berupa pengelolaan hutan  lestari (Sustainable Forest Management), konser‐

vasi  dan  peningkatan  karbon  stock.  Skema  REDD  ini menambahkan  “+”  di  huruf  

terakhirnya sehingga menjadi REDD+. 

Skema terakhir itulah yang masuk di dalam COP 13, diperkuat di COP 14 Poznan dan 

didiskusikan  dengan  panas  dengan  harapan  dapat  terwujud  komitmen  yang 

mengikat – namun tidak terjadi – di COP 15 Kopenhagen.   

Dengan  demikian,  dari  sisi  negara  berkembang,  REDD+ merupakan  skema  kedua 

setelah CDM yang menghubungkan mereka dengan tugas yang sebenarnya menjadi 
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tanggung  jawab utama negara‐negara maju: mitigasi perubahan  iklim. Konsekuen‐

sinya tidaklah ringan. 

Mengikutsertakan  negara‐negara  berkembang  di  dalam  kewajiban  pengurangan 

emisi merupakan salah satu perdebatan panas di dalam UNFCCC. Dan hasilnya nyata 

di Copenhagen Accord 2009 yang walaupun  tidak mengikat secara hukum, namun 

membuka  jalan  bagi  keterlibatan  negara‐negara  berkembang  dengan  keharusan 

mengirimkan  komitmen  pengendalian  perubahan  iklim  ke  sekretariat  UNFCCC. 

Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang mengirimkan  komitemen  pengendalian 

iklim  secara  sukarela  tersebut.  Namun,  UNFCCC  sendiri  menegaskan  bahwa 

komitmen  pengendalian  iklim  tersebut  harus  diintegrasikan  dengan  kebijakan 

pembangunan secara umum di masing‐masing negara berkembang, terutama dalam 

usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Indonesia dan Perubahan Iklim/REDD 

Komitmen  Indonesia  untuk  mengurangi  emisi  sebesar  26%  tanpa  bantuan  luar 

negeri  dan  atau  41%  jika  ada  bantuan  luar  negeri  pada  tahun  2020  menjadi 

pertaruhan tersendiri ketika komitmen  itu harus diintegrasikan ke dalam kebijakan 

pembangunan  Indonesia.1  Penurunan  emisi  hampir  sama  dan  sebangun  dengan 

penurunan  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Padahal  Indonesia  sendiri  sedang  dalam 

proses membangun  yang  kalau  dilihat  dari  struktur  perekonomiannya menggan‐

tungkan pada pemanfaatan sumber daya alam.  

Indonesia nampaknya siap dengan konsekuensi itu karena merasa bahwa kontribusi 

terbesar  emisi  Indonesia  berada  di  sektor  kehutanan  dimana  perkembangan 

perundingan  perubahan  iklim  mengarahkan  skema  REDD  sebagai  satu‐satunya 

skema  yang  siap untuk menggantikan Protokol Kyoto di  tahun 2012 nanti.  Skema 

REDD memang menjanjikan insentif yang besar bagi Indonesia. 

Dukungan  dari  luar  negeri  juga  mulai  berdatangan.  Tidak  hanya  dalam  bentuk 

hutang, tetapi juga dalam bentuk hibah dengan jumlah yang  luar biasa besar. MoU 

                                                            
1 http://www.reuters.com/article/idUSSP495601 (diakses 8 April 2010) 
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antara  Indonesia  dengan  Norwegia  di  Bulan  Mei  2010  ini  membuktikan  itu.2 

Norwegia menyepakati  akan memberikan  dana  hibah  sebesar  $1 miliar  di  tahun 

terakhir  kesepakatan  (tahun  2013)  jika  Indonesia mau  dan  berhasil menjalankan 

skema usaha menurunkan emisi lewat pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. 

Ini merupakan dukungan besar pada pelaksanaan skema REDD. 

REDD sendiri merupakan dua hal yang diintegrasikan: satu sebagai tujuan dan kedua 

sebagai mekanisme  pembiayaan.  Sebagai  tujuan,  ia mengharapkan  adanya  peng‐

urangan emisi  rumah kaca  lewat  cara pengurangan  laju deforestasi dan degradasi 

hutan.  Sebagai  mekanisme  pembiayaan,  ia  berusaha  membuat  tata  cara  pem‐

biayaan/mekanisme kompensasi bagi usaha pengurangan deforestasi dan degradasi 

hutan yang berakibat pada turunnya emisi rumah kaca utamanya CO2.  

Jelaslah,  REDD  akan  bersentuhan  dengan  persoalan  di  sekitar  kehutanan  atau 

pemanfaatan lahan. Hutan adalah tempat bergantung bagi sekitar satu milyar orang 

di  dunia  dan  umumnya  orang miskin.  Di  sinilah  cecabang  itu  bermula:  tawaran 

mekanisme  itu – dengan sejumlah besar dana kompensasi – memberikan harapan 

dapat menyelesaikan  persoalan  yang  selama  ini membelit  kehutanan  dan mem‐

berikan  kesejahteraan  bagi mereka  yang  tergantung  kepada  hutan;  namun  di  sisi 

lain,  terutama  karena  mekanisme  itu  pada  soalnya  adalah  pembiayaan,  masih  

kurangnya  transparansi,  kurangnya  partisipasi  dan  akuntabilitas  di  kalangan 

pemangku  kehutanan  serta  sederet masalah  tata pemerintahan  lainnya, dikhawa‐

tirkan  akan memberikan  dampak merugikan  bagi masyarakat  atau  akan  kembali 

meneguhkan pandangan hutan sebagai sumber daya ekonomi semata. 

REDD  lebih mungkin untuk dilakukan dengan sistem hukum nasional dibandingkan 

dengan memakai sistem hukum lainnya, seperti hukum adat (Cotula, L. and Mayers, 

J.  2009:16).  Proses  pengintegrasian  dan  penyelarasan  skema  REDD  ke  dalam 

kebijakan kehutanan atau pemanfaatan lahan karena menjadi hal penting dilakukan.  

 

 
                                                            
2 Letter of Intent between the Government of The Kingdom of Norway and The Government of Indonesia on “Cooperation on 
reducing greenhouse gas emission from deforestation and forest degradation”, 26 Mei 2010 
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Maksud dan Pertanyaan Penelitian 

Penelitian  ini  mau  menemukenali  tanggapan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh 

Indonesia dalam menanggapi isu perubahan iklim/REDD. Tanggapan kebijakan yang 

hendak  diteliti  berupa  Rencana  kebijakan  dan  pelaksanaan  kebijakannya  yang 

terwujud  dalam  bentuk  peraturan  perundang‐undangan,  pembentukan  lembaga 

dan  alokasi  anggaran.  Adapun  lingkup  penelitiannya  berada  di  tingkat  nasional 

Indonesia. 

Pertanyaan yang hendak dijawab dengan penelitian ini adalah: 

1. Apa  saja  tanggapan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintahan  pusat  terkait 

perubahan iklim dan REDD? 

2. Sejauh mana  kebijakan  dan  hukum  dan  terkait  perubahan  iklim  dan  REDD  itu 

menjamin pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak‐hak masyarakat adat/ 

lokal atas hutan? 

3. Apa dan bagaimana  kelembagaan yang dibuat oleh pemerintahan pusat untuk 

merespon isu perubahan iklim dan REDD? 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  normative‐positif  dengan  membaca 

dokumen‐dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang memiliki kekuat‐

an hukum. Metode yang dipakai adalah dengan mempergunakan alat berupa analisa 

teks, dan institutional mapping. 

Institutional Mapping mencoba  untuk memetakan  kelembagaan  yang  ada  terkait 

dengan  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  dan  hukum.  Pemetaan  ini  dapat  melihat 

sejauh  mana  kewenangan  yang  dipunyai  oleh  sebuah  lembaga,  sejauh  mana 

kewenangan  itu  dilakukan  dan  bagaimana  interdependensinya  dengan  lembaga‐

lembaga  lain.  Data  yang  dibutuhkan  adalah  dokumen  kebijakan,  laporan 

pelaksanaan  kebijakan,  peraturan  perundangan  terkait  kewenangan  dan 

pembentukan lembaga tersebut. 

Analisis  teks merupakan pendekatan  yang digunakan untuk menganalisa berbagai 

dokumen  yang  diperlukan  dalam  proses  penelitian.  Pendekatan  ini  disandingkan 

institutional  mapping.  Data  yang  dibutuhkan  antara  lain  dokumen  kebijakan, 
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laporan  pelaksanaan  kebijakan,  data  sekunder  berupa  berita media massa,  peta, 

peraturan perundangan terkait, laporan penelitian dan literatur. 

Mengingat  luasnya  lingkup penelitian, maka dilakukan pelingkupan penelitian yang 

terdiri  dari  dua:  (1)  Hanya  melihat  dokumen  kebijakan  yang  terkait  dengan 

perubahan  iklim  dan  REDD;  (2)  hanya  akan memeriksa  dokumen  kebijakan  yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan departemen kehutanan.  

Penelitian  ini  sendiri  dilakukan  dalam waktu  6  bulan  antara  Januari  –  Juni  2010 

sementara objek yang diamati merentang sejak tahun 2007 ‐ 2010.  

Metode yang penulis pakai untuk melihat kebijakan pemerintah yang menanggapi 

isu perubahan iklim baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan 

adalah pertama, dengan terlebih dahulu membagi‐bagi program/kegiatan apa yang 

terkait ke dalam  isu perubahan  iklim/REDD. Kemudian, dilihat, apakah keterkaitan 

itu  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Hanya  program/kegiatan  yang  terkait 

langsung  dengan  perubahan  iklim  yang masuk  ke  dalam  “tanggapan  pemerintah 

soal perubahan iklim” yang dicari oleh penelitian ini. 

Untuk kepentingan penelitian  ini, pengkategorian program/kegiatan pembangunan 

yang terkait langsung dengan perubahan iklim/REDD adalah dengan melihat apakah 

program  itu  memang  secara  sengaja  dimaksudkan  untuk  (antisipasi)  perubahan 

iklim/REDD  dan  program/kegiatan  itu  dibuat  karena  didorong  oleh  adanya 

perjanjian  internasional  tentang perubahan  iklim  (terutama yang berada di bawah 

payung UNFCCC).  

Cara  yang  paling mudah  untuk melihat  terkait  atau  tidak  terkait  adalah  dengan 

melihat  apakah  ada  “pembunyian”  frase  perubahan  iklim  atau  pemanasan  global 

atau  penurunan  emisi  karbon  atau  REDD  atau  kata  dan  istilah  lain  yang merujuk 

pada  isu perubahan  iklim, di dalam  suatu program/kegiatan pokok.   Tidak adanya 

penyebutan perubahan iklim/pemanasan global dan istilah lainnya mengindikasikan 

bahwa  kegiatan/program  itu,  walaupun  memang  secara  substansi  bergerak  di 

wilayah  lingkungan  hidup,  bisa  tidak masuk  ke  dalam  apa  yang  dimaksudkan  ke 

dalam penelitian ini. Sebuah program/kegiatan masuk ke dalam apa yang dimaksud 
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dalam  penelitian  ini  jika  pemerintah menempatkannya  dalam  lingkup  perubahan 

iklim, seperti misalnya menyadari keterkaitan program/kegiatan tersebut dengan isu 

perubahan iklim.  

Sementara  itu,  program/kegiatan  yang  terkait  tidak  langsung  dengan  perubahan 

iklim  adalah  program/kegiatan  yang  secara  substansi  sebenarnya  menyumbang 

pada  (antisipasi) perubahan  iklim,  tapi oleh pemerintah  Indonesia  tidak dimaksud‐

kan  sebagai  upaya  (antisipasi)  perubahan  iklim  serta  tidak  didorong  oleh  adanya 

perjanjian  internasional  tentang perubahan  iklim  (terutama yang berada di bawah 

payung  UNFCCC).  Misalnya,  program  rehabilitasi  hutan.  Jelas  secara  substansi 

program/kegiatan  itu menyumbang peran pada antisipasi perubahan  iklim. Namun 

ia bisa  tidak masuk ke dalam apa yang dimaksudkan dalam penelitian  ini ketika  ia 

ditempatkan  untuk  kepentingan  di  luar  kepentingan  perubahan  iklim,  misalnya 

kepentingannya  untuk  mempertahankan  pasokan  kayu  bagi  industri  perkayuan, 

atau untuk  kepentingan pelestarian  lingkungan  saja  tanpa mengaitkannya dengan 

hiruk pikuk isu perubahan iklim di dunia internasional. 

Dengan  demikian,  ada  banyak  program/kegiatan  yang  sebenarnya masuk  dalam 

antisipasi perubahan iklim, namun tidak masuk dalam kategori tanggapan kebijakan 

pemerintah yang diinginkan oleh penelitian  ini, karena pemerintah  tidak mengait‐

kannya  ke dalam  isu perubahan  iklim  yang merupakan  isu  internasional  (“isu dari 

luar”).  Program/kegiatan  itu  semata  merupakan  kebijakan  untuk  menanggapi 

kepentingan domestik/dalam negeri Indonesia.  

Di sudut lain, akan muncul program/kegiatan yang pada awalnya direncanakan atau 

dilakukan  sebagai  kepentingan  domestik  Indonesia, misalnya  pembuatan  stasiun 

metereologi  dan  geofisika  untuk memasok  informasi  bencana  atau  perhubungan 

udara, masuk menjadi kategori “tanggapan pemerintah pada soal perubahan iklim” 

karena kemudian pemerintah mengaitkannya ke dalam kebijakan perubahan  iklim 

dengan misalnya melihat pentingnya informasi itu buat antisipasi dampak perubah‐

an iklim yang didorong oleh perundingan internasional. 

Selain soal tanggapan atas apa yang terjadi di dunia internasional, penelitian ini juga 

melihat sejauh mana tanggapan kebijakan ini dijalinkan dengan kebijakan domestik 
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lainnya. Ini untuk melihat tanggapan kebijakan itu tidak hanya tempelan atau tidak 

ada hubungannya dengan kebutuhan/kepentingan domestik Indonesia.  

Dengan demikian, ada tiga kategori tentang “tanggapan kebijakan” yang mau dicari 

oleh penelitian ini: 

1. Kebijakan  itu  terkait  secara  substantif dengan  isu perubahan  iklim/pemanasan 

global 

2. Kebijakan  itu menanggapi  adanya  perundingan  soal  perubahan  iklim  di  dunia 

internasional. 

3. Kebijakan itu terintegrasikan menjadi dan ke dalam kebijakan domestik   

Konsep‐Konsep 

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang kiranya penting untuk diketahui dan 

dijabarkan  secara  singkat  sebagai  usaha  untuk  menarik  garis  pandang  sama  di 

antara  para  peneliti.  Beberapa  konsep  dasar  yang mungkin  akan  ditemui  selama 

penelitian adalah, antara lain:  

Perubahan  iklim.  Menurut  definisi  UNFCCC,  perubahan  iklim  adalah  perubahan 

pada  iklim  yang  disebabkan  langsung  atau  tidak  langsung  oleh  aktivitas manusia 

yang  menyebabkan  perubahan  komposisi  atmosfer  global.  Dengan  demikian, 

UNFCCC  membagi  perubahan  iklim  akibat  aktivitas  manusia  dan  akibat  alami. 

Sebenarnya, perubahan  iklim sudah terjadi sejak pertama kali bumi  terbentuk dan 

secara alami terjadi dalam  jangka waktu yang  lama. Namun, sejak revolusi  industri 

pada  abad  ke‐19,  pertama  kali  dalam  sejarah manusia,  aktivitas manusia mem‐

pengaruhi  iklim. Perubahan  iklim  itu  terjadi  karena adanya perubahan  kandungan 

gas‐gas yang ada di atmosfer bumi yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah 

kaca. Perubahan  iklim mencakup perubahan pada pola angin,  tekanan udara, pola 

curah hujan dan suhu permukaan bumi. Perubahan iklim kadang disamakan dengan 

istilah pemanasan global, padahal isitlah pemanasan global hanya mencakup bagian 

kecil dari pengertian perubahan iklim.  

Pemanasan  global.  secara  saintifik  dikatakan  sebagai  fenomena  atmosfer  bumi 

dalam melindungi bumi agar tetap hangat dengan menahan sebagian pantulan sinar 

inframerah matahari  tetap di bawah  selimut atmosfer bumi.  Istilah  ini  lebih  tepat 
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dikatakan efek rumah kaca. Pemanasan global menjadi masalah karena peningkatan 

gas  rumah  kaca  itu  telah  mengurung  lebih  banyak  sinar  inframerah  di  bawah 

atmosfer  bumi,  sehingga  suhu  bumi  meningkat  secara  cepat.  Peningkatan  suhu 

bumi  itu  diperkirakan  tidak  dimbangi  dengan  kemampuan  bumi  untuk  segera 

menyesuaikan diri dengan suhu yang lebih hangat dengan cepat itu.  

Ada beberapa gas di atmosfer yang berperan penting  terjadinya efek  rumah kaca, 

yakni uap air  (H2O), CO2, Methane, N2O dan O3  (ozone). Sampai saat  ini ada dua 

perjanjian  internasional yang mengatur mengenai gas‐gas di atmosfer  ini. Protocol 

Montreal mengatur  emisi  rumah  kaca  yang  dihasilkan manusia,  yakni  halocarbon 

(CFCs, HCFCs, dll), gas yang mengandung clorine dan bromine. Sedangkan Protokol 

Kyoto, mengatur gas‐gas rumah kaca berupa CO2, N2O, CH4,SF6, HFCs dan PFCs.   

REDD. Kepanjangan REDD dalam perdebatan di UNFCCC  tidak  selalu  konsisten.  Ia 

bisa  kepanjangan dari Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di 

negara berkembang/Reducing Emission  from Deforestation and  forest degradation 

in developing countries atau kepanjangan dari Pengurangan emisi dari deforestasi di 

negara berkembang/Reducing Emissions from Deforestation in developing Countries. 

Kepanjangan  REDD  yang  pertama  itu merupakan  istilah  yang  diperkenalkan  oleh 

Indonesia  pada  COP  13,  Desember  2007,  di  Bali.  Definisi  resmi  Indonesia  REDD 

adalah  semua  upaya  pengelolaan  hutan  dalam  rangka  pencegahan  dan  atau 

pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon   yang dilakukan 

melalui   berbagai   kegiatan   untuk   mendukung   pembangunan   nasional   yang 

berkelanjutan.  

REDD dalam pelaksanaannya merujuk pada dua hal. Pertama, proses pembentukan 

mekanisme  pembayaran  kepada  negara  berkembang  yang  telah  mengurangi 

emisinya  lewat  pengurangan  laju  deforestasi  dan  degradasi  hutan.  Kedua,  ia me‐

rujuk pada aktivitas persiapan bagi negara agar terlibat dalam mekanisme REDD. Di 

Indonesia, rujukan kedua itu dikenal dengan istilah Demonstration Activities (DA).  

Deforestasi.  Menurut  Marrakesh  Accord  (COP  7)  disebutkan  bahwa  deforestasi 

adalah  direct  human‐induced  conversion  of  forested  land  to  non‐forested  land. 

Sementara  Indonesia  sendiri memakai  definisi  yang  hampir  sama  dengan  definisi 
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menurut  UNFCCC  itu  dengan menyebutkan  bahwa  deforestasi  adalah  perubahan 

secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh 

kegiatan manusia.  

Degradasi  hutan.  Istilah  ini  belum  dikenal  dalam  perundingan  perubahan  iklim. 

Indonesia  menyebut  istilah  degradasi  hutan  ini  sebagai  penurunan  kuantitas  

tutupan  hutan  dan  stok  karbon  selama  periode  tertentu  yang  diakibatkan  oleh 

kegiatan manusia. Istilah ini serta istilah Deforestasi terkait dengan istilah lain, yakni 

hutan.  

Hutan. Sampai saat  ini UNFCCC mengadopsi  istilah hutan yang dipunyai oleh FAO, 

yakni dengan mengatakan a minimum area of  land of 0.05‐1.0 hectares with  tree 

crown  cover  (or equivalent  stocking  level) of more  than 10‐30 per  cent with  trees 

with the potential to reach a minimum height of 2‐5 metres at maturity in situ. Tidak 

ada  penjelasan  apakah  bisa  juga  dikatakan  hutan  ketika  jenis  pohonnya  hampir 

seragam.  Istilah  Indonesia  untuk  hutan  lebih  bermasalah  lagi.  Hutan  menurut 

Indonesia adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan  lahan  berisi  sumber 

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan‐

nya,  yang  satu  dengan  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan;  yang  dibedakan  penger‐

tiannya  dengan  kawasan  hutan,  yakni  wilayah  tertentu  yang  ditunjuk  dan  atau  

ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  dipertahankan  keberadaannya  sebagai  hutan 

tetap. Sehingga bisa jadi ada hutan yang tidak berposisi sebagai kawasan hutan jika 

tidak ada penunjukan atau penetapan dari pemerintah atau bisa  juga ada kawasan 

hutan yang sebenarya bukan hutan (karena tidak ada lagi pepohonan).  

Pengakuan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak. pengakuan  lebih merujuk kepada 

usaha pihak eksternal dalam mengakui keberadaan dan penghormatan pada pihak 

lain. Dalam hubungan dengan negara, pengakuan negara atas keberadaan hak suatu 

masyarakat yang menjadi dasar pemenuhan dan perlindungan hak‐hak masyarakat 

tersebut. 

Pemenuhan  Hak  merupakan  usaha  negara  untuk  mendekatkan  kebijakan  yang 

dilakukanya  dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  dengan  tujuan 

memberikan ruang bagi penikmatan hak‐hak tersebut. 
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Perlindungan   Hak merupakan usaha negara untuk  sedapat mungkin menjauhkan 

diri dan pihak lainnya dari usaha‐usaha pelanggaran hak‐hak masyarakat. Termasuk 

juga didalamnya usaha melindungi secara nyata keberlangsungan pelaksanaan hak‐

hak tersebut.  

Kebijakan.  Kebijakan  yang  dimaksud  adalah  kebijakan  publik  yang  merupakan 

keputusan  yang  mengikat  banyak  orang  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  yang 

mendapatkan mandat dari  rakyat/publik. Pengertian kebijakan  jauh  lebih  luas dari 

peraturan  perundang‐undangan,  karena  ia  juga  mencakup  pembentukan  kelem‐

bagaan dan alokasi anggaran dalam ranah pelaksanaan kebijakan, serta pengawas‐

annya.  Karenanya  kebijakan  publik  jika  dilihat  secara  siklus  mencakup  kegiatan 

pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan monitoring kebijakan. 

Perencanaan  Kebijakan.  Dimaksudkan  sebagai  usaha  Pemerintah  untuk  meren‐

canakan program‐program kebijakannya. Perencanaan kebijakan  juga menyangkut 

proses  penapisan  usulan  dari masyarakat  (yang  tidak  termasuk  dalam  apa  yang 

diteliti  oleh  penelitian  ini).  Penelitian  ini  lebih  bertumpu  pada  dokumen 

perencanaan/Rencana  kebijakan  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum.  Bentuk 

dokumen perencanaan kebijakan yang dianalisis adalah dokumen pemerintah yang 

memang diniatkan sebagai dokumen perencanaan  termasuk namun  tidak  terbatas 

pada Rencana Kerja Pemerintah  Jangka Panjang  (RPJP), Rencana Kerja Pemerintah 

Jangka  Menengah  (RPJM)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  pertahun  (RKP)  atau 

dokumen  perencanaan  lainnya.  Sementara  itu  diperiksa  juga  Renstra  (Rencana 

Starategis) serta Renja (Rencana Kerja) tahunan Departemen Kehutanan. 

 

 

 

 

 

  UU nomor 17 tahun 2003 
Keuangan Negara 

UU Nomor 25 tahun 2004 
Sistem Perencanaan pembangunan 

RPJP 
Nasional 

RPJM 
Nasional 

RKP  RAPBN  APBN 

Rincian APBN RKA‐K/L 
Renja K/LRenstra 

K/L 
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Pelaksanaan  Kebijakan.  Merupakan  bentuk  nyata  perilaku  Pemerintah  dalam 

menjalankan  program‐program  kebijakan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya. 

Bentuk  nyata  pelaksanaan  ini  sangat  beragam:  pernyataan  di  media  massa, 

keterlibatan dalam suatu  isu, perintah‐perintah tetulis/tidak tertulis pada  individu/ 

lembaga  dan  lain‐lain. Dalam  penelitian  ini,  bentuk  pelaksanaan  kebijakan  hanya 

membatasi  pada  peraturan  perundang‐undangan  yang  dibuat,  pembentukan 

lembaga serta alokasi anggaran (kebijakan penganggaran).  

Masyarakat  Adat/Lokal.  Pengertian  masyarakat  adat  mengikuti  pandangan  dari 

Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN),  yakni,  kelompok  masyarakat  yang 

memiliki  asal  usul  leluhur  (secara  turun  temurun)  di  wilayah  geografis  tertentu, 

serta memiliki  sistem  nilai,  ideologi,  ekonomi,  politik,  budaya,  sosial  dan wilayah 

sendiri.3

Pengertian Masyarakat  Lokal mengikuti  apa  yang  dibuat  oleh  Bank  Dunia,  yakni 

masyarakat  yang  berada  di  sekitar  wilayah  terkena  dampak  (The  World  Bank’s 

International  Finance  Corporation  defines  local  community  in  its  Performance 

Standards).4

                                                            
3 Pengertian ini dikeluarkan pada saat Kongres Pertama AMAN tahun 1999 
4 
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_glossary/$FILE/Glossary+of+
Terms.pdf (diakses 04‐06‐2010) 
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II. TANGGAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM 

Keterlibatan  Indonesia  dalam  perundingan  perubahan  iklim  di  bawah  payung 

UNFCCC  semakin  kuat  setelah menjadi  tuan  rumah  COP  13/MOP  11  pada  bulan 

Desember  2007  di  Bali.  Tidak  hanya  tuan  rumah,  Pemerintah  Indonesia  juga 

mengusulkan  sebuah  peta  jalan  bernama  Bali  Roadmap  yang  isinya  antara  lain 

adalah mendorong lahirnya sebuah kesepakatan internasional Pasca‐Protokol Kyoto 

serta  pentingnya  sektor  hutan  dalam  strategi  mitigasi  perubahan  iklim  dengan 

memperluas  usulan  awal  dalam  skema  ini,  yakni  RED,  menjadi  REDD,  dengan 

menambahkan “Degradation” sebagai “D” kedua. 

Sejak saat  itu, tanggapan  Indonesia dalam soal perubahan  iklim berjalan cepat dan 

dalam.  Tingginya  kepentingan  Indonesia  dalam  soal  REDD  ini  telah  mendorong 

pemerintah  Indonesia  untuk  semakin  “mendomestikan”  piranti‐piranti  dalam 

perjanjian  internasional  dalam  soal  perubahan  iklim.   Domestifikasi piranti‐piranti 

dalam  perjanjian  internasional  dalam  soal  perubahan  iklim  sendiri  sangat  direko‐

mendasikan  oleh  Konvensi  Perubahan  Iklim  agar  dilakukan  oleh  masing‐masing 

pihak  negara.5  Dalam  prosesnya,  domestifikasi  itu  harus  memperhatikan  benar 

pertumbuhan ekonomi sebagai dasar utama merespon perubahan iklim. 

Untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah dalam menanggapi isu perubahan 

iklim/REDD  ini,  penulis  akan  menuliskan  terlebih  dahulu  pengamatan  pada  soal 

tanggapan  kebijakan  terkai  dengan  perubahan  iklim  dan  setelahnya masuk  untuk 

melihat  tanggapan  pemerintah  daam  soal  REDD.  Rentetan  penulisannya  hampir 

sama:  melihat  sejauh  mana  isu  perubahan  iklim/REDD  itu  direncanakan  dalam 

kebijakan  (“perencanaan/rencana kebijakan”) dan dalam bentuk apa kebijakan  itu 

diwujudkan (“implementasi kebijakan”).  

Sementara untuk melihat pengimplementasian kebijakan, penulis melihatnya dalam 

tiga hal: peraturan perundangan yang dibuat, kelembagaan dan alokasi anggaran. 

 

 

                                                            
5 Pasal 3 Paragraf 4 Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim  
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Rencana Kebijakan 

Penulis akan melihat pada 2 dokumen Repelita yang mencandra periode  ini, yakni 

Repelita  V  (1989/90  –  1993/94)  serta  Repelita  VI  (1994/95  –  1998/99)  serta  1 

dokumen  Propenas  atau  Program  Pembangunan  nasional  2000  –  2004  dan 

turunannya. Selain itu akan ditelusuri juga RPJP, RPJM dan RKP tahun 2005 – 2010. 

Pembatasan  pada  REPELITA  V  didasarkan  pada  alasan  lahirnya  UNFCCC  serta 

ditandatanganinya UNFCCC oleh Indonesia pada tahun 1992 

(i) REPELITA V 

Dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  13  Tahun  1989  yang  menetapkan  Rencana 

Pembangunan  Lima  Tahun  Kelima  (1989/90  —  1993/94)  beserta  lampirannya, 

terdapat  kebijakan/program  yang  terbagi  dalam  18  sektor  pembangunan.  Ke‐18  

Sektor  itu  adalah  Sektor Pertanian‐pengairan,  industri, pertambangan dan  energi, 

perhubungan  dan  pariwisata,  perdagangan  dan  koperasi,  tenaga  kerja  dan 

transmigrasi,  pembangunan  daerah,  desa  dan  kota,  agama,  pendidikan  generasi 

muda‐kebudayaan  nasional  dan  kepercayaan  kepada  tuhan  YME,  Kesehatan‐

Kesejahteraan  Sosial‐Peranan  Wanita‐Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana, 

perumahan  rakyat  dan  pemukiman,  hukum,  pertahanan  dan  keamanan  nasional, 

penerangan‐pers‐komunikasi  sosial,  iptek  dan  penelitian,  aparatur  pemerintah, 

pengembangan dunia usaha, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Dari  pembacaan  pada  kebijakan/program/alokasi  anggaran  pada  masing‐masing 

sektor serta pada sektor‐sektor yang kemungkinan besar berhubungan   perubahan 

iklim, yakni sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertanian‐pengairan, industri, 

pertambangan dan energi,  serta politik  luar negeri, hanya ada  satu program yang 

ditujukan secara langsung dengan soal perubahan iklim. 

Dalam Bab 8 mengenai Pengelolaan SDA/lingkungan hidup, dari tujuh program yang 

direncanakan,  hanya  ada  satu  program  pemerintah  yang  dibuat  untuk menganti‐

sipasi dampak perubahan  iklim, yakni Program keempat (4) berupa Pengembangan 

Meteorologi dan Geofisika, yang secara jelas menyebutkan bahwa program ini akan 

memberikan “perhatian khusus…kepada  informasi bagi perubahan suhu bumi yang 

semakin panas..”.  
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Pelaksanaan  program  keempat  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  pembangunan 

sejumlah  stasiun  meteorologi  baru,  stasiun  geofisika,  stasiun  klimatologi  dan 

berbagai macam stasiun iklim serta dilakukan juga pendidikan dan pelatihan. Alokasi 

anggarannya adalah Rp 12,2 miliar untuk tahun 1989/1990 saja dan sebesar Rp 81, 8 

untuk masa Pelita V.  

Enam program  lainnya, yakni,  (1) Program  inventarisasi dan evaluasi sumber alam 

dan lingkungan hidup; (2) Program penyelamatan hutan, tanah dan air; (3) Program 

pengelolaan  sumber  alam  dan  lingkungan  hidup;  (4)  Program  pembinaan  daerah 

pantai; (5) Program pengendalian pencemaran  lingkungan hidup;   dan (6) Program 

rehabilitasi hutan  tanah  kritis,  tidak  secara  tersurat dimaksudkan untuk  antisipasi 

perubahan  iklim.  Program‐program  tersebut  merupakan  turunan  dari  kebijakan 

yang menginginkan  adanya  keseimbangan  antara  pembangunan  ekonomi  dengan 

pengelolaan  SDA  dan  Lingkungan  hidup  yang  disebut  sebagai  pembangunan 

berkelanjutan.   

Dalam Bab 9 tentang Pertanian dan pengairan, di mana hutan dimasukkan sebagai 

salah  satu  sub‐sektornya,  tampak  bahwa  pengelolaan  hutan  dimaksudkan  agar 

memberikan  manfaat  sebesar‐besarnya  bagi  rakyat  dengan  tetap  menjaga 

kelangsungan    fungsi  dan  kemampuannya  dalam melestarikan  lingkungan  hidup. 

Penjelasan  lebih  lanjut  soal  kehutanan  ini  lebih  banyak  menyorot  sisi  ekonomi 

hutan, terutama kayunya. Pasokan kayu untuk  industri harus ditunjang tidak hanya 

dengan  menyediakan  lahan  hutan  yang  dapat  diambil  kayunya,  tetapi  juga 

menanami kembali lahan yang sudah rusak tersebut. Pelestarian alam berupa hutan 

sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan pasokan bagi industri perkayuan, 

di  samping,  dalam  prioritas  yang  lebih  kecil,  untuk  mempertahankan  keaneka‐

ragaman  hayati  dan  keperluan  lingkungan  hidup  lainnya. Dengan  kalimat‐kalimat 

seperti itu tidak ada maksud secara langsung memposisikan hutan dalam kancah isu 

perubahan iklim. 

Bab 11 yang mengatur soal  industri, disebutkan adanya amanat dari GBHN bahwa 

dalam pembangunan industri harus selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian 

lingkungan  dan  mencegah  pencemaran  serta  perusakan  lingkungan  hidup  dan 
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pemborosan  penggunaan  sumber  alam  yang  dalam  REPELITA  V  ini  diwujudkan 

dengan dimasukkannya program pengendalian pencemaran  industri  sebagai  salah 

satu program penunjang.  Jelas bahwa prioritas utamanya adalah mengembangkan 

sektor  industri  dengan memanfaatkan  sumberdaya  alam  yang  ada.  Pengendalian 

pencemaran  belum  dianggap  sebagai  prioritas  penting  dalam  pengembangan 

industri yang dapat mencapai keinginan pembangunan berkelanjutan. 

(ii) REPELITA VI 

REPELITA  VI merupakan  PELITA  pertama  dari  Pembangunan  Jangka  Panjang  II.  Ia 

merupakan perwujudan dari apa yang disebut dalam REPELITA V sebagai era tinggal 

landas. REPELITA VI  ini ditetapkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 

1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (1994/95 ‐ 1998/99).  

Dua hal penting yang bisa dicatat dari Keppres 17/1994 ini, pertama, terkait dengan 

perubahan iklim/lingkungan hidup, adalah semakin sering disebutnya pembangunan 

berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan, kadang digandeng‐

kan menjadi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mewar‐

nai di dalam setiap kebijakan pembangunan di dalam sektor masing‐masing (seperti 

REPELITA  V,  ada  18  sektor  pembangunan  dalam  REPELITA  VI  ini).  Dan  kedua, 

disebutnya perundingan‐perundingan di  tingkat  internasional  terkait pemeliharaan 

lingkungan  hidup  dan  masalah  lingkungan  hidup  di  negara  berkembang  serta 

pentingnya  kerja  sama  regional  dan  internasional  dalam  mengatasi  “..masalah 

meningkatnya suhu bumi karena pemakaian bahan bakar fosil yang berlebihan dan 

kebakaran hutan, perubahan  iklim, menipisnya  lapisan ozon,  serta pencemaran di 

laut lepas..” (bab 18, hal 517) 

Program  yang  secara  langsung berhubungan perubahan  iklim masih  ada di dalam 

Program  Pengembangan  Metereologi  dan  Geofisika,  sebagaimana  ada  di  dalam 

REPELITA  V.  Program  ini  berada  di  wilayah  program  penunjang  dalam  sektor 

sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup.  Tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut 

bagaimana bentuk dari program ini.  

Penelusuran pada bab mengenai “Hubungan Luar Negeri” tidak ditemukan program 

apa  yang  akan  dilakukan  di  Indonesia  dengan  dunia  internasional  dalam  soal 
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lingkungan  hidup.  Yang  ada  adalah  soal  hubungan  kerja  sama  ekonomi  dan 

pertahanan baik di tingkat ASEAN maupun Asia Pasifik. Dengan demikian, tidak ada 

turunan  program  pembangunan  dari  “kesadaran meningkatnya  kesadaran masya‐

rakat baik di tingkat nasional dan internasional yang dilihat dari semakin banyaknya 

perundingan  soal  lingkungan  hidup  di  tingkat  internasional.”  Ia  tinggal  hanya 

arahan.    

Dalam  Bab  mengenai  Energi,  memang  disebutkan  peningkatan  suhu  bumi  yang 

diakibatkan oleh penggunaan energi. Salah satu solusinya adalah perlunya diterap‐

kan teknologi energi yang bersih dan akrab lingkungan. Perwujudannya ada di dalam 

peningkatan  energi  dari  Panas  Bumi  dan  Pengembangan  listrik  pedesaan.  Tapi 

memang  diakui  bahwa  energi  masih  tergantung  pada  Migas  dan  batubara.  Ini 

terlihat dari alokasi bujet yang senjang antara anggaran untuk listrik pedesaan yang 

mencapai Rp. 2 triliun untuk selama PELITA dengan pengembangan Migas dan Batu 

bara yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp. 200 triliun.  

Sementara dalam Bab tentang Industri, dua program dilakukan untuk menunjukkan 

diwujudkannya konsep pembangunan berkelanjutan, yakni dengan Pengembangan 

teknologi  industri  akrab  lingkungan  dan  program  pengendalian  pencemaran 

lingkungan hidup. Tapi memang tujuan utamanya bukan untuk mengurangi karbon 

atau  hendak  berpartisipasi  dalam  pengurangan  suhu  bumi;  tetapi  lebih  untuk 

memaksimalkan potensi ekonomi keindustrian Indonesia dengan mencegah hal‐hal 

yang bisa menghalangi potensi itu tercapai.  

Dari dua dokumen REPELITA ini tampak bahwa pengantisipasian dampak perubahan 

iklim  bukanlah  prioritas  pemerintah  pada  saat  itu.  Ia  hadir  dalam  latar  belakang 

sebagai  pertimbangan  tetapi  luput  ketika  masuk  ke  dalam  program‐program 

pembangunan. Pemerintah hanya mendekati persoalan perubahan iklim dalam kaca 

mata  terbatas,  hanya  dilihat  dalam  soal  teknis  (Pengembangan Meteorologi  dan 

Geofisika  )  dalam  belum  sampai  memikirkan  bagaimana  mengantisipasi  dan 

mengintegrasikannya  ke  dalam  kebijakan  pembangunan  lainnya.  Program 

Pengembangan  Metereologi  danGeofisika  ini,  walaupun  terbatas,  tetapi  pada 

REPELITA  VI  pemerintah  telah menghubungkannya  dengan  adanya  kesadaran  di 
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tingkat internasional untuk menjaga lingkungan hidup global dalam hal ini antisipasi 

pemanasan  suhu  bumi.  Program  ini  tidak  lagi  hanya merupakan  kebijakan  untuk 

menanggapi  kepentingan  domestik/dalam  negeri  Indonesia,  tetapi  sudah  ada 

kesadaran untuk menghubungkannya dengan perundingan di  tingkat  internasional 

terkait perubahan iklim. 

(iii) PROPENAS 2000 – 2004 Dan REPETA 2004 

Hal‐hal  baik  terkait  dengan  program‐program  pembangunan  terkait  dengan 

pengelolaan SDA/lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan yang dipaparkan dalam REPELITA V dan VI dibantah dalam PROPENAS 

ini.  Dalam  PROPENAS  ini  dinyatakan  bahwa  “Pemulihan  ekonomi  bertujuan 

mengembalikan    tingkat    pertumbuhan    dan   pemerataan  yang   memadai    serta  

tercapainya pembangunan   berkelanjutan.    Tujuan  tersebut   hanya dapat dicapai  

dengan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  menjamin daya  dukung  lingkungan 

dan pelestarian  alam.  Sejauh   ini   sumber   daya alam dikelola dengan tidak ter‐

kendali  yang mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  serta mengganggu kelestarian 

alam yang akhirnya mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan 

yang  berkelanjutan.”  Kalimat‐kalimat  seperti  itu  menggenangi  hampir  semua 

halaman  di  bagian  Prioritas  Pembangunan  Pembangunan  Nasional  (Bab  II, 

Propenas).  PROPENAS  ini  dikukuhkan  ke  dalam  UU  No  25  Tahun  2000  tentang 

Program Pembangunan Nasional 2000 – 2004. 

Ada lima prioritas pembangunan nasional yang akan dijalankan 4 tahun mendatang: 

(1) Membangun Sistem   Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Persatuan 

dan Kesatuan; (2) Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik; (3)  

Mempercepat    Pemulihan  Ekonomi  dan  Memperkuat  Landasan  Pembangunan 

Berkelanjutan  dan  Berkeadilan  yang  Berdasarkan  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan  (4) 

Membangun  Kesejahteraan  Rakyat, Meningkatkan  kualitas  Kehidupan  Beragama, 

dan Ketahanan Budaya; (5) Meningkatkan Pembangunan Daerah. Posisi pengelolaan 

SDA/lingkungan hidup berada di dalam prioritas ketiga, yakni masuk dalam program 

ketujuh  (memanfaatkan  kekayaan  sumber  daya  alam  nasional  dengan  tetap 

memperhatikan  prinsip‐prinsip  keberlanjutan  (sustainability)  dan  kelestarian  ling‐

kungan).  Terlihat  bahwa  pemerintahan  ini,  menempatkan  satu  napas  antara 
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pertumbuhan  ekonomi  dan  pengelolaan  lingkungan  namun  dengan memberikan 

prioritas paling besar tentu saja kepada pertumbuhan ekonomi. 

Tidak    ada  indikasi  yang mengarah  pada  usaha  pengantisipasian  perubahan  iklim 

pada  tingkat  kebijakan  dalam  PROPENAS  ini,  namun  pengantisipasian  perubahan 

iklim itu masuk ke dalam REPETA (Rencana Pembangunan Tahunan). Dalam REPETA 

2004, sebagai turunan dari Program Pencegahan  dan  Pengendalian  Kerusakan  dan  

Pencemaran Lingkungan Hidup, ada 3 kegiatan pokok yang akan dilakukan, yakni (1) 

Menyusun  strategi  dan  program mitigasi  LH  serta  adaptasi  terhadap  perubahan 

iklim  global;  (2) Mengembangkan  kajian  perubahan  iklim  dan  pemanasan  global; 

serta (3) Merintis penerapan skema Clean Development Mechanism (CDM)   dalam  

rangka   memberikan   kontribusi   terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan 

Iklim Global (United Nations Framework Convention on Climate Change‐UNFCCC). 

PROPENAS  RENCANA TINDAK  INDIKATOR KINERJA  INSTANSI PELAKSANA  Pembiayaan 

Menyusun strategi 
dan program mitigasi 
LH serta adaptasi 
terhadap perubahan 
iklim global 

Tersusunnya strategi 
dan program mitigasi 
serta adaptasi 
perubahan iklim 

Mengembang‐kan 
kajian perubahan iklim 
dan pemanasan 
global;   

‐ Berkembang‐nya 
kajian perubahan 
iklim dan pemanasan 
global;  

‐ Meningkatnya 
informasi peringatan 
dini akan dampak 
perubahan iklim dan 
pemanasan global; 

Pencegahan dan 
Pengendalian 
Kerusakan dan 
Pencemaran LH 

Merintis penerapan 
skema Clean 
Development 
Mechanism (CDM) 
dalam rangka 
memberikan 
kontribusi terhadap 
pencapaian tujuan 
Konvensi Perubahan 
Iklim Global (United 
Nations Framework 
Convention on Climate 
Change‐UNFCCC) 

Terbentuknya CDM 
Designated National 
Authoriry (DNA) 
Tersusunnya 
mekanisme pembiayaan 
CDM, serta pengaturan 
posisi Indonesia dalam 
menghadapi isu carbon 
sequestration;  
Tersedianya mekanisme 
sistem pendanaan bagi 
pengendalian kualitas 
lingkungan hidup secara 
terpadu; 

Depperindag, Kantor 
Meneg Budpar,  
Deptan, Dephut, Dept 
Energi dan SD Mineral, 
Dep. Kelautan dan 
Perikanan, Dephub, 
Kantor Meneg LH, 
BAPETEN, BATAN, 
Kantor Meneg Ristek, 
Depdagri, 
Depkimpraswil, 
Depkes, BPPT, LIPI, 
Depnakertrans 

RAPBN 2004 dalam 
kamar “Pencegahan 
Kerusakan dan 
Pencemaran LH” 
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Dari  dokumen  perencanaan  sampai  tahun  2004  itu,  isu  perubahan  iklim  semakin 

dekat  dalam  perencanaan  kebijakan  pemerintah  Indonesia.  CDM  menjadi 

mekanisme  pertama  yang menghubungkan  isu  perubahan  iklim  di  tingkat  global 

dengan perencanaan kebijakan di Indonesia. 

(iv) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 

Dokumen  perencanaan  pembangunan  nasional  berupa  RPJP  2005  –  2025  ini 

dikukuhkan dengan UU No. 17  tahun 2007  tentang Rencana Pembangunan  Jangka 

Panjang Nasional  2005  –  2025.  RPJP Nasional merupakan  dokumen  perencanaan 

sebagai  pengganti  hilangnya  GBHN.  Ia merupakan  penjabaran  dari  visi, misi  dan 

program Presiden. RPJP Nasional ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana 

Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  serta  acuan  bagi  penyusunan  RPJP 

daerah.  Sementara  itu,  RPJM  Nasional  menjadi  pedoman  bagi  penyusunan  RKP 

tahunan dan RKP tahunan menjadi acuan bagi penyusunan APBN. 

Dalam RPJP Nasional  ini, perubahan  iklim dan pemanasan global dianggap sebagai 

tantangan bagi  keberlanjutan pembangunan dalam  jangka panjang. Dalam bidang 

sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup,  RPJP Nasional  ini menyebutkan  bahwa 

jasa‐jasa  lingkungan  adalah  penopang  hidup  manusia.  Jasa‐jasa  lingkungan  itu 

adalah keanekaragaman hayati,  penyerapan  karbon,  pengaturan air  secara alami‐

ah, keindahan alam, dan udara bersih. 

Salah  satu visi di dalam RPJP Nasional  ini adalah  terwujudnya  Indonesia yang asri 

dan  lestari. Dalam masa pembangunan selama 20 tahun, visi  itu bisa terwujud  jika 

memenuhi beberapa indikator, yakni:  

1. Membaiknya  pengelolaan    dan  pendayagunaan    sumber  daya    alam  dan 

pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  yang  dicerminkan  oleh  tetap  terjaganya 

fungsi,  daya  dukung,  dan    kemampuan    pemulihannya    dalam    mendukung  

kualitas  kehidupan  sosial  dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.  

2. Terpeliharanya  kekayaan  keragaman  jenis  dan  kekhasan  sumber  daya  alam 

untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan 

nasional.  
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3. Meningkatnya  kesadaran,  sikap  mental,  dan  perilaku  masyarakat  dalam 

pengelolaan  sumber   daya    alam   dan   pelestarian    fungsi    lingkungan   hidup  

untuk  menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. 

Untuk  mencapai  visi  tersebut,  maka  arahan  pembangunan  yang  merupakan 

prioritas  yang  harus  dilakukan  untuk mewujudkan  Indonesia  yang  asri  dan  lestari 

adalah  dengan  (1)  Mendayagunakan  Sumber  Daya  Alam  yang  Terbarukan;  (2)  

Mengelola  Sumber  Daya  Alam  yang  Tidak  Terbarukan;  (3)  Menjaga  Keamanan 

Ketersediaan Energi; (4) Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air; (5) Mengem‐

bangkan  Potensi  Sumber  Daya  Kelautan;  (6) Meningkatkan    Nilai    Tambah    atas  

Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  Tropis  yang  Unik dan Khas; (7) Memerhatikan 

dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah; (8) 

Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia; (9) Mengendalikan 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;  (10) Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan 

Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup;  (11)  Meningkatkan  Kesadaran 

Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup. 

Tidak ada pembunyian secara khusus perubahan  iklim dalam PROPENAS  ini, selain 

hadir sebagai  latar belakang yang kemudian gagal dihadirkan pada tingkat prioritas 

pembangunan. 11 prioritas pembangunan itu dapat saja dihubungkan sebagai salah 

satu  perwujudan  antisipasi  perubahan  iklim,  namun  pemerintah  Idonessia  tidak 

melihatnya demikian.  Ia  lebih sebagai bentuk kebijakan  lingkungan hidup domestik 

yang  “tidak  terpengaruhi”  oleh  komitmen  antisipasi  perubahan  iklim  di  tingkat 

internasional. 

(v) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 

RPJM 2004 – 2009  ini merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden yang 

terpilih pada Pemilu tahun 2004. Ia merupakan acuan bagi a. Kementerian/Lembaga 

dalam menyusun Rencana  Strategis Kementerian/Lembaga; b. Pemerintah Daerah 

dalam menyusun RPJM Daerah; dan c. Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah. RPJM Nasional 2004‐2009 ini dikukuhkan ke dalam Peraturan Presiden 

No. 7 tahun 2005. Dilihat dari waktu kelahirannya, RPJM ini disusun terlebih dahulu 

sebelum ada RPJP Nasional. 
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RPJM  2004  –  2009  kembali  menunjukkan  bahwa  apa  yang  direncanakan  dalam 

dokumen  perencaaan  kebijakan  di  tahun‐tahun  sebelumnya  belum  banyak  yang 

dilakukan.  Ada  tiga  isu  yang  masuk  ke  dalam  kategori  “permasalahan”  dalam 

pengelolaan  SDA/lingkungan  hidup menurut  RPJM  ini.  Ketiga  isu  itu  adalah  soal 

belum dilakukannya adaptasi kebijakan  terhadap perubahan  iklim dan pemanasan 

global, alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan dan belum dipahami‐

nya serta diterapkannya isu lingkungan global ke dalam pembangunan nasional dan 

daerah. 

Masalah utama dalam permasalahan pertama adalah adaptasi terhadap perubahan 

iklim  belum  dilakukan.  Perubahan  iklim  belum  menjadi  pertimbangan  di  dalam 

kebijakan  kesehatan,  pemukiman,  pertanian  dan  tata  ruang.  Padahal  Perubahan 

iklim, dalam keyakinan Pemerintah  Indonesia, sudah ada buktinya, yakni berupa El 

nino dan la nina dimana Indonesia pasti mendapatkan dampak buruknya.  

Di  sisi  lain,  ternyata,  menurut  Pemerintah  Indonesia,  Indonesia  dapat  menarik 

untung  dari  isu  perubahan  iklim,  terutama  karena  Indonesia  sudah  meratifikasi 

Protokol  Kyoto  yang memungkinkan  negara maju menurunkan  emisinya  dengan 

menanamkan  investasi  berupa  CDM  di  negara‐negara  berkembang.  Indonesia 

merasa peluang  itu belum begitu dimaksimalkan yang  juga  tampak dari sedikitnya 

alternatif pendanaan lingkungan yang ada di Indonesia. CDM, DNS (Debt for Nature 

Swap)  dan  green  tax  tidak  banyak  peluang  bergerak  karena  kakunya  sistem 

keuangan di Indonesia.  

Dalam  soal  belum  terpahaminya  konvensi  internasional  dalam  bidang  lingkungan 

serta belum terintegrasinya konvensi tersebut ke dalam pembangunan nasional dan 

daerah,  salah  satunya  disebabkan  oleh  “…masukan  Indonesia  untuk  memper‐

juangkan  kepentingan  nasional  di  berbagai  konvensi    internasional    juga   masih  

terbatas   mengingat    lemahnya   kapasitas    institusi,   sumber   daya manusia,   serta  

sistem  perwakilan  Indonesia  di  berbagai  konvensi  tersebut…” 

Setelah masalah  dikenali,  RPJM  2004  –  2009 menetapkan  sasaran  utama  berupa 

mengarusutamakan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  ke  dalam  kebijakan 

pembangunan nasional dan daerah. Bisa dikatakan  isu  lama yang terus digaungkan 
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kembali. Dari sasaran utama itu lahir sasaran lain yang sifatnya sektoral: kehutanan, 

kelautan, pertambangan dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup. Semua isu 

perubahan  iklim pembunyiannya ada di dalam  sektor  lingkungan hidup. Tidak ada 

sasaran  (dan  kemudian  program)  yang  ada  kaitannya  dengan  perubahan  iklim  di 

dalam  sektor  kehutanan  serta  kelautan  atau  pertambangan  dan  sumberdaya 

mineral. 

Ketiga  permasalahan  sebagaimana  disebutkan  di  atas  dicarikan  jalan  keluarnya 

dengan dibuatkan program pembangunan sebagaimana tampak dalam tabel: 

Permasalahan  Perubahan 

Iklim/Pemanasan global 

Program Pembangunan  Kegiatan Pokok 

Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber daya alam 

1. Pengkajian dampak hujan asam 

(acid deposition) di sektor pertanian 

Belum dilakukan Adaptasi Perubahan 

Iklim 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

lingkungan Hidup 

2. Pengkajian  mendalam  terhadap  

dampak  perubahan  iklim  global  

dan  upaya  antisipasinya  pada 

sektor‐sektor prioritas  

  Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

lingkungan Hidup 

3.  Adaptasi dampak perubahan iklim 

pada rencana strategis sektor 

maupun rencana pembangunan 

daerah 

Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber daya alam  

1. Perumusan  mekanisme  

pendanaan  bagi  kegiatan  

perlindungan  dan  konservasi  

sumber  daya alam,  

Program Pengembangan 

Kapasitas Pengelolaan Sumber 

daya alam dan lingkungan hidup 

2. Pengembangan sistem pendanaan 

alternatif untuk lingkungan hidup 

Belum berkembangnya Alternatif 

Pendanaan Lingkungan  

Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

lingkungan Hidup 

3. Perumusan aturan dan mekanisme 

pelaksanaan tentang alternatif 

pendanaan lingkungan, seperti DNS  

(debt  for  nature  swap),  CDM  

(Clean  Development  Mechanism),  

retribusi  lingkungan,  dan 

sebagainya. 

Pengintegrasian Perjanjian 

internasional ke dalam kebijakan 

pembangunan nasional/daerah belum 

Program Pengembangan 

Kapasitas Pengelolaan Sumber 

1. Pengesahan,  penerapan  dan  

pemantauan  perjanjian  

internasional  di  bidang  lingkungan  
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daya alam dan lingkungan hidup  hidup yang telah disahkan; 

Program Peningkatan kualitas 

dan akses informasi sumber 

daya alam dan lingkungan hidup 

2. Sosialisasi, pelaksanaan, dan 

pemantauan berbagai perjanjian 

internasional baik di tingkat pusat 

maupun daerah 

Program Pengembangan 

Kapasitas Pengelolaan Sumber 

daya alam dan lingkungan hidup 

3. Penyempurnaan   prosedur   dan   

sistem  perwakilan   Indonesia   

dalam   berbagai   konvensi 

internasional bidang lingkungan 

hidup  

terjadi 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

lingkungan Hidup 

5. Penggunaan  bahan  bakar  ramah  

lingkungan  terutama  bensin  tanpa  

timbal  dan  sejenisnya  di sektor 

transportasi dan energi dalam upaya 

mengurangi polusi udara perkotaan 

dengan mengacu kepada standar 

emisi kendaraan Euro II. 

 

Dengan  demikian,  Program‐program  yang  ada  hubungannya  dengan  mitigasi 

perubahan  iklim  belum  banyak  hadir  di  RPJM  2004  –  2009  ini.  Titik  fokus  RPJM 

2004‐2009, dalam soal perubahan  iklim  ini berada di sisi adaptasi perubahan  iklim 

yang  seterusnya  akan mewarnai  penyusunan  RKP  2006  –  2009.  CDM  sebenarnya 

masuk  dalam  skema mitigasi  perubahan  iklim,  namun  oleh  pemerintah  ditempat 

dalam  kebijakan  pendanaan  lingkungan  hidup  yang  disamakan  posisinya  dengan 

skema pendanaan lingkungan hidup lainnya seperti Debt‐for‐Nature Swaps (DNS). 

(vi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 

RPJM  Nasional  2010  –  2014 merupakan  penjabaran  visi  dan misi  SBY‐Boediono, 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009 – 2014. Ia dikukuhkan dengan 

Peraturan Presiden Nomor No. 5 tahun 2010. 

Menarik untuk melihat bagian pendahuluan pada Buku  I tentang prioritas nasional 

yang menjabarkan apa yang sudah dicapai kurun waktu lima tahun terakhir. Hampir 

semua pencapaian yang diceritakan adalah pencapaian di bidang ekonomi, seperti 

cerita pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keberhasilan pembangunan infrastruktur, 

konsolidasi fiskal, dst.  

  25



Lingkungan  hidup  c.q.  perubahan  iklim  ditempatkan  sebagai  tantangan  pem‐

bangunan nasional yang harus dihadapi dan bukan lagi masalah seperti dalam RPJM 

sebelumnya.  Dalam  tantangan  nomor  lima  itu,  RPJM  2010  –  2014  berkeyakinan 

pertumbuhan ekonomi  tidak boleh merusak  lingkungan  tidak  lain dan  tidak bukan 

karena  kerusakan  lingkungan  akan  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  tidak 

berkelanjutan.  Rusaknya lingkungan mengakibatkan tingginya biaya hidup sehingga 

kualitas  hidup  turun  disertai  dengan  munculnya  epidemik  dan  penyakit  saluran 

pernapasan. Perubahan iklim memperluas dimensi lingkungan hidup karena potensi 

merusaknya dalam bentuk bencana alam dan  juga menurunnya produktivitas dari 

sumber daya alam. 

Berbeda  dengan  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  sudah  dikutip 

sebelumnya dalam soal mendudukkan isu perubahan iklim, yang kebanyakan masih 

ditempatkan  dalam  bagian  pertimbangan  yang masih  dianggap  “jauh”  dan  belum 

saatnya untuk dihadapi, RPJM 2010‐2014 ini melihat perubahan iklim sebagai salah 

satu “ancaman” bagi upaya Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya pada lima 

tahun mendatang. Satu ancaman  lagi berasal dari krisis ekonomi global. Salah satu 

ancaman  dari  perubahan  iklim  ini  adalah  bahwa  peningkatan  kesadaran  global 

dalam  perubahan  iklim  telah  menyebabkan  negara‐negara  harus  menyesuaikan 

pembangunannya  dengan  agenda  perubahan  iklim.  Selain  itu  dampak  dari 

perubahan  iklim  pada  peningkatan  harga  pangan  dan  energi  akan  berkontribusi 

langsung pada sulitnya peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Lalu  apa  yang  ditawarkan  sebagai  solusi  untuk  menghadapi  ancaman  dari 

perubahan  iklim?  Terlihat  dari misi Melanjutkan  Pembangunan menuju  Indonesia 

yang  Sejahtera, bahwa untuk perubahan  iklim  akan dihadapi dengan  “…kebijakan 

adaptasi dan mitigasi…melalui kebijakan antara  lain:  rehabilitasi hutan dan  lahan, 

peningkatan  pengelolaan  daerah  aliran  sungai,  dan  pengembangan  energi  dan 

transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas  rumah kaca (GRK) dan 

pengendalian  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan..”  Peningkatan  kapasitas 

dalam adaptasi dan mitigasi perubahan  iklim  ini  juga dijadikan salah satu prioritas 

pembangunan dalam bidang SDA/lingkungan hidup. 
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Di dalam RPJM 2010 – 2014 ini kembali diutarakan komitmen pemerintah Indonesia 

untuk mengurangi  emisi  sebesar  26% dari BAU  (business   as   usual)   pada  tahun 

2020  dengan    usaha    sendiri    atau  sebesar    41%    jika  ada  dukungan    dari  dunia 

internasional.  Dengan  demikian,  komitmen  yang  pada  awalnya  diucapakan  oleh 

Presiden  SBY  pada  saat  pertemuan  G‐20  di  Pittsburg  itu  menemukan  landasan 

hukumnya.6

Karena itu pula perubahan iklim mewarnai di dalam banyak prioritas pembangunan: 

ia  hadir  dalam  prioritas  ketahanan  pangan,  lingkungan  hidup  dan  pengelolaan 

bencana dan Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Perubahan iklim meru‐

pakan satu dari empat kebijakan lintas bidang (lainnya: penanggulangan kemiskinan, 

pembangunan    kelautan    berdimensi  kepulauan,  dan  perlindungan  anak)  dimana 

dalam pelaksanaannya dilakukan lintas sektoral instansi pemerintah.  

Di  dalam  Bab  X  tentang  SDA  dan  lingkungan  hidup,  prioritas  pembangunan  yang 

berkaitan langsung dengan perubahan iklim tidak hanya dalam bentuk peningkatan 

kapasitas  adaptasi  dan mitigasi  perubahan  iklim,  tetapi  juga  peningkatan  kualitas 

informasi  iklim  dan  bencana  alam  serta  peningkatan  kapasitas  kelembagaan 

penanganan perubahan iklim.  

Jika diperhatikan dalam soal keberlanjutan program pembangunan yang merentang 

sejak REPELITA V, maka program peningkatan kualitas  informasi  iklim dan bencana 

alam merupakan program yang terus menerus ada dan dari tahun ke tahun, setelah 

peningkatan kuantitas, maka  sekarang  saatnya adalah meningkatkan kualitas hasil 

berupa informasi iklim dan bencana alam. 

Fokus Prioritas  Indikator  Strategi 

Peningkatan   Kualitas   Informasi   

Iklim,   Cuaca   dan   Bencana   Alam   

Lainnya,   

meningkatnya  kapasitas  pelayanan  

serta  ketersediaan  data  dan  informasi 

iklim, cuaca dan bencana alam lainnya 

yang cepat dan akurat 

Peningkatan  Adaptasi  dan   Mitigasi   Meningkatnya kemampuan adaptasi dan 

mitigasi  para  pihak  dalam  menghadapi 

1. peningkatan  kapasitas sumber daya 

manusia dan penguatan kelembagaan; 

2. peningkatan akurasi jangkauan dan  

kecepatan  penyampaian  informasi  

dengan  menambah  dan  membangun  

jaringan observasi,  telekomunikasi  

                                                            
6 http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/04/98436/89/14/Pernyataan‐Presiden‐SBY‐soal‐Perubahan‐Iklim‐Direspon‐
Positif (diakses 14‐04‐2010) 
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terhadap  Perubahan  Iklim,  dampak perubahan iklim 

Peningkatan  Kapasitas  

Kelembagaan  Penanganan  

Perubahan  Iklim 

menguatnya    kapasitas    institusi   

dalam  mengantisipasi dan    menangani  

dampak perubahan  iklim 

dan  sistem  kalibrasi; 

3. pendirian  Pusat  Basis  Data dan 

informasi   yang   terintegrasi;   

4. peningkatan kerja sama   dan   

mengembangkan penelitian  mengenai  

perubahan  iklim  dan  resiko  bencana  

alam;  

5.penyediaan  peta kerentanan  

wilayah  Indonesia    terhadap  dampak  

perubahan  iklim;   

6. pendirian stasiun monitoring 

perubahan iklim di seluruh wilayah 

Indonesia;  

7.pengembangan kebijakan dan 

peraturan perundangan mengenai 

perubahan iklim dan kebencanaan. 

 

Satu yang menarik dari RPJM 2010‐2014 terkait dengan kebijakan perubahan  iklim 

ini adalah, walaupun disebutkan sebagai salah satu sasaran prioritas dalam Pening‐

katan  Kualitas  Informasi  Iklim  dan  Bencana  Alam  serta  Kapasitas  Adaptasi  dan 

Mitigasi Perubahan Iklim, namun pendanaan alternatif untuk pengendalian dampak 

perubahan  iklim,  tidak  lagi  hadir  dalam  strategi  untuk  mencapai  sasaran 

pembangunan  tersebut.  Sehingga  tidak  ada  turunan  kebijakan  yang  lebih  rendah 

yang bisa diimplementasikan di lapangan.  

Pembunyian  perubahan  iklim  lengkap  dengan  pembuatan  program 

pembangunannya memang sudah ada di PROPENAS 2000 – 2004 yang juga didorong 

oleh semakin  jelasnya  insentif  finansial dari dunia  internasional:  terlihat dari  lahir‐

nya CDM atau dimasukkannya penyimpanan karbon dalam PP 34/2002. Walaupun 

demikian,  Dalam  RPJM  2010‐2014‐lah  isu  perubahan  iklim  semakin  dirasakan 

urgensinya untuk dihadapi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional/daerah 

karena potensi besarnya menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat. Perubah‐

an  iklim tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Sisi mitigasi perubahan  iklim, yang 
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hanya muncul sedikit di dalam RPJM 2004 – 2009, mulai diperjelas keberadaanya di 

dalam kegiatan pembangunan. 

(vii) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005 

Menelusuri  RKP  bukan  hanya  penting  untuk  melihat  program  apa  yang  akan 

dikerjakan  oleh  pemerintah  pada  tahun  tertentu,  tetapi  juga  dapat mengetahui 

pembagian alokasi anggaran dalam APBN. RKP merupakan pedoman bagi penyusun‐

an APBN dan pada saat yang sama mengacu pada RPJM Nasional.  

Catatan penting terkait dengan RKP 2005 ini adalah bahwa ia tidak mengacu kepada 

RPJM  2005  –  2009,  yang memang  pada waktu  itu  belum  disusun.  Tapi mengacu 

kepada Rencana Pembangunan Nasional  (Repenas) Transisi yang berwawasan  lima 

tahun  ke  depan,  terutama  pada  tahun‐tahun  awalnya.  Tapi  RKP  2005  ini  tetap 

menjadi acuan bagi penyusunan APBN 2005. 

Dari  penelusuran  pada  RKP  2005  ini,  penulis  hanya  menemukan  2  kali  frase 

Perubahan  Iklim dan pemanasan global dibunyikan.   Pertama,  ketika menjelaskan 

perbedaan antara perubahan iklim dan pemanasan global (“..Salah  satu  fenomena  

perubahan  iklim  adalah  gejala  pemanasan global  (global  warming)  yang  terjadi  

akibat    bertambahnya    jumlah  gas  buangan  di  atmosfir  yang  dihasilkan  oleh 

kegiatan pertanian,  industri, dan  transportasi..”) dan kedua, muncul  sebagai  salah 

satu  kegiatan  pokok  (Perumusan  kebijakan  untuk mengadaptasi  perubahan  iklim) 

dari program pembangunan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. 

Kegiatan  pokok  lain  yang  berhubungan  denga  isu  perubahan  iklim  adalah 

Inventarisasi dan   pengendalian   pencemaran   dari   bahan‐bahan   perusak   ozon  

(ozon  depleting  substances)  dan  Inventarisasi    dan    persiapan    kegiatan   melalui  

Mekanisme  Pembangunan  Bersih  (Clean  Development  Mechanism).  Keduanya 

merupakan  usaha  untuk menarik  pendanaan  global  yang  berasal  dari  perjanjian 

internasional berupa Montreal Protocol dan Kyoto Protokol. 

Untuk  Program  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  ini  disediakan  pagu 

sebesar  Rp  143  miliar  lebih,  yang  dibagi‐bagi  di  antara  beberapa  lembaga 

pemerintah (ESDM, MENLH, LIPI, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lainnya).  
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(viii) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 

RKP  tahun  2006  dikukuhkan  dengan  Peraturan  Presiden  No  39  tahun  2005.  Ia 

menjadi RKP pertama yang mengacu pada RPJM Nasional 2005 – 2009. 

Penelusuran pada Bab 31 yang membicarakan masalah  lingkungan hidup dan SDA 

menemukan adanya kegiatan pokok yang berhubungan langsung dengan perubahan 

iklim, yakni berupa Pengkajian mekanisme adaptasi dampak perubahan  iklim pada 

rencana  strategis  sektor maupun  rencana  pembangunan  daerah  dan  Pengkajian 

aturan  dan  mekanisme  DNS    dan  CDM.  Yang  menarik  adalah  Departemen 

Kehutanan  tidak  masuk  sebagai  instansi  yang  mendapatkan  alokasi  dana  untuk 

melaksanakan kegiatan pokok  ini.  Instansi yang mengerjakan kegiatan pokok yang 

merupakan turunan dari program pembangunan “Program Pengendalian Pencemar‐

an  dan  Perusakan  Lingkungan  Hidup”  ini  adalah  Kementerian  Lingkungan  Hidup, 

Departemen ESDM, LIPI dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.  

Sebagaimana diketahui bahwa setidaknya ada 4 program dalam RPJM 2004 – 2009 

yang  dapat  dihubungkan  dengan  isu  perubahan  iklim  dan  hanya  Program 

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup yang memiliki kegiatan 

pokok  yang  langsung menyebutkan  hubungannya  dengan  perubahan  iklim;  yang 

juga muncul dalam RKP 2006 dengan kegiatan pokok yang lebih rinci. Tiga program 

lainnya merencanakan kegiatan pokok yang lebih umum; hal yang sama juga hadir di 

dalam  RKP  2006  ini.  Ambil  contohnya  soal  Kegiatan  yang  ada  di  dalam  program 

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, berupa Pengesahan, penerapan dan pemantauan perjanjian  internasional di 

bidang lingkungan hidup yang telah disahkan, yang ada di dalam RPJM 2004 – 2009. 

Ternyata hal yang sama muncul di dalam RKP 2006, tetapi kegiatannya masih umum 

bahkan secara gramatika sama persis dengan apa yang di dalam RPJM 2004 – 2009. 

Tidak ada kegiatan pokok dalam RKP 2006 dari Program ini yang jauh lebih rinci.  

Selain  itu  tidak  semua  kegiatan  pokok  yang  ada  di  dalam  RPJM  2004  –  2009 

dijalankan  di  dalam  kegiatan  pokok  di  RKP  2006.  Lihat  misalnya  Program 

Pengembangan  Kapasitas  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup 
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yang di dalam RPJM 2004 – 2009 diturunkan ke dalam 15 Kegiatan pokok, namun di 

dalam RKP 2006, di dalam program yang sama hanya ada 8 kegiatan pokok. 

Dalam  RKP  ini,  jelas  terlihat  bahwa  pemerintah  tidak  memperhitungkan  skema 

mitigasi  yang  di  tahun  sebelumnya  dimasukkan  dalam  kegiatan  pokok  dalam 

program  pembangunan  tahun  2005.  Pemilihan  pada  sisi  adaptasi memang  sesuai 

dengan posisi Indonesia yang merupakan negara non‐annex dalam payung UNFCCC.  

Dengan  memilih  adaptasi,  Pemerintah  sebenarnya  telah  berjalan  di  jalan  yang 

benar.  Indonesia bukanlah negara yang diharuskan menurunkan emisi, tapi karena 

posisinya  sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  harus  menyiapkan  diri  agar  bisa 

menyesuaikan  diri  dengan  dampak  perubahan  iklim.  Namun  memang  menjadi 

masalah  tersendiri  karena  program‐program  mitigasi  iklim  yang  dijalankan  pada 

tahun‐tahun sebelumnya seperti tidak ada keberlanjutannya. 

(ix) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007 

RKP tahun 2007  ini ditetapkan dengan Perpres No. 19 tahun 2006. Ada perbedaan 

maksud  untuk  apa  RKP  2007  ini  dibuat  dibandingkan  dengan  RKP  tahun  2006, 

dimana RKP tahun 2006 menyebutkan langsung kebijakan apa yang harus mengacu 

kepada  RKP,  sementara  dalam  RKP  2007,  hanya  untuk  kepentingan  penyusunan 

APBN yang disebut, dua lainnya lebih bersifat umum. 

Dalam RKP 2007 ini, tidak ada lagi pembunyian “perubahan iklim” atau “pemanasan 

global”;  tidak  ada  lagi  usaha‐usaha,  misalnya  dalam  pengendalian  kerusakan 

lingkungan yang memang ditujukan atau dalam  rangka antisipasi perubahan  iklim. 

Ini tentu agak mengejutkan. 

Memang ada penyebutan soal “iklim”, tapi fokus kegiatan yang dimaksud masuk ke 

dalam  usaha  penyediaan  informasi  yang  cepat  dan  tepat  untuk  mengantisipasi 

dampak  bencana  alam  yang  berasal  dari  variabilitas  iklim  yang  ada  di  negara 

kepulauan  Indonesia.  Kegiatan  yang muncul, misalnya  saja,  Pembangunan  Sistem 

Peringatan  Dini  Meteorologi,  serta  informasi  iklim  untuk  bidang  pertanian.  Ini 

merupakan bentuk  lain dari pengembangan metereologi dan geofisika yang sudah 

ada sejak jaman REPELITA. 
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Yang banyak hadir adalah kebijakan‐kebijakan dalam  lingkungan hidup dan energi 

yang bersifat “umum” dan sudah disebutkan dalam RKP sebelumnya. Misalnya saja 

adalah pengembangan energi  terbarukan  lewat biofuel yang masuk dalam  fokus 4 

Pengembangan  SDA  untuk  Energi  Terbarukan  yang  ada  di  dalam  Prioritas 

Pembangunan III berupa Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perdesa‐

an.  Atau  kegiatan  pengendalian  kebakaran  hutan,  Peningkatan  rehabilitasi  hutan 

dan  lahan,  khususnya DAS‐DAS prioritas, percepatan pembentukan KPH  (Dephut); 

rehabilitasi hutan dan lahan serta penyediaan informasi lingkungan (Kemeneg LH). 

Program  lain  yang  juga  bisa  dikatakan  tidak menyebut  perubahan  iklim  sebagai 

penyebabnya adalah Prioritas Pembangunan berupa Mitigasi dan Penanggulangan 

Bencana. Dari 5 fokus kegiatan, tiga di antaranya merupakan fokus kegiatan dalam 

mitigasi dan penanggulangan umum yang  lebih umum, yakni, Fokus 3:   Penguatan 

Kelembagaan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Bencana  di  Tingkat  Nasional  dan 

Daerah, Fokus 4:  Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana (rehabilitasi hutan 

dan lahan adalah salah satu contoh kegiatannya), Fokus 5:  Peningkatan Kesiapsiaga‐

an Masyarakat dalam Menghadapi Bencana. 

(x) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 

RKP tahun 2008  ini dikukuhkan dengan peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2007. 

Maksud buat apa RKP dibuat  ini kembali  sama dengan apa yang disebut di dalam 

Peraturan Presiden No. 39 tahun 2005 tentang RKP 2006. Ia menyebut dengan jelas 

buat instansi apa RKP ini dibuat sebagai rujukan. 

Perubahan  iklim  hadir  di  dalam  pendahuluan  di  Bab  31  tentang  Perbaikan 

Pengelolaan  Sumber  daya  alam  dan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  yakni  di 

dalam  pembicaraan mengenai  lingkungan  hidup  dan  pengembangan metereologi 

dan  geofisika.  Dalam  soal  Pengembangan  Metereologi  dan  Geofisika  ini  ada 

informasi  yang  cukup  membanggakan  yang  menunjukkan  bahwa  “..penelitian 

tentang  perubahan  iklim dan dampak  sosio‐ekonomi dalam  rentang waktu  tahun 

1900‐2000  serta  skenario  perubahannya  pada  rentang  waktu  tahun  2000‐2010 

untuk skala kabupaten juga telah dilakukan..” 
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Selain  itu  adaptasi  kebijakan  atas  perubahan  iklim  dan  belum  adanya  sistem 

peringatan dini soal cuaca dan iklim ekstrim menjadi dua soal masalah yang dicoba 

dicarikan kegiatan untuk diselesaikan.  

RPJM 2004 ‐ 2009    RKP 2008 

program  Kegiatan Pokok  Program  Kegiatan Pokok  Sasaran 

(indokator) 

Instansi 

Pelaksana 

Adaptasi dampak 

perubahan iklim 

pada rencana 

strategis sektor 

maupun rencana 

pembangunan 

daerah; 

 Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup 

Perumusan aturan 

dan mekanisme 

pelaksanaan tentang 

alternatif  

pendanaan 

lingkungan, seperti 

DNS (debt for nature 

swap), CDM (Clean 

Development 

Mechanism), 

retribusi lingkungan, 

dan sebagainya. 

Program 

Pengendalian 

Pencemaran 

dan Perusakan 

Lingkungan 

Hidup 

Pengendalian 

dampak 

perubahan iklim 

dengan 

peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan CDM 

di 5 provinsi 
 

Kemeneg LH, 

Dep.ESDM, 

LIPI, 

BATAN 

Pengesahan,  

penerapan  dan  

pemantauan  

perjanjian  

internasional  di  

bidang  lingkungan  

hidup yang telah 

disahkan; 

‐   Program 

Pengembangan 

Kapasitas 

Pengelolaan 

Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan 

Hidup 

Penyempurnaan   

prosedur   dan   

sistem  perwakilan   

Indonesia   dalam   

berbagai   konvensi 

internasional bidang 

lingkungan hidup 

Program 

Pengembang‐

an Kapasitas 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan 

Hidup 

‐   

Kemeneg LH, 

Dephut, 

Dep.ESDM, 

Kemeneg PDT 
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Pengembangan 

debt swaps 

bidang lingkungan 

hidup (DNS).  

 Pengembangan 

sistem pendanaan 

alternatif untuk 

lingkungan hidup 

Pengembangan 

perangkat 

ekonomi dan 

pendanaan 

lingkungan 

 

Penelitian dan 

pengembangan 

bidang meteorologi 

dan geofisika yang 

bermanfaat untuk 

penanggulangan 

bencana,  

peningkatan 

produksi pangan, 

mendukung 

kelancaran distribusi 

barang dan jasa 

serta keselamatan 

masyarakat. 

Pengembangan 

penelitian 

meteorologi, 

klimatologi, dan 

geofisika. 

Program 

Pengembangan 

dan Pembinaan 

Meteorologi dan 

Geofisika 

Pengembangan 

sistem pelayanan 

data dan informasi 

meteorologi dan 

geofisika 

Program 

Pengembang‐

an dan 

Pembinaan 

Meteorologi 

dan Geofisika 

Pengembangan 

sistem data dan 

informasi 

meteorologi, 

klimatologi, dan 

geofisika. 

Tersusunnya 

laporan deteksi 

dan skenario 

perubahan iklim 

serta dampaknya 

di 45 kabupaten 

dan model 

prakiraan 

trayektori air 

polutan di 5 kota 

besar. 

BMG 

 

(xi) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 

Sebagaimana  RKP  tahun  sebelumnya,  RKP  tahun  2009  ini  dikukuhkan  peraturan 

perundang‐undangan  setingkat  Peraturan  Presiden,  yakni  dengan  Peraturan 

Presiden  No  38  tahun  2008.  RKP  2009  ini  berlaku mulai  1  Januari  2009  sampai 

dengan  31 Desember  2009. RKP  2009  ini merupakan RKP  terakhir  yang mengacu 

kepada RPJM 2004 – 2009. 

Dalam  RKP  tahun  2009  ini,  isu  perubahan  iklim  semakin  dianggap  penting  untuk 

ditanggapi dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah. Ia dianggap sebagai salah satu 

masalah dan tantangan dalam pembangunan  Indonesia terutama karena kaitannya 
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dengan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air dan energi. Tantangan 

itu harus ditanggapi dengan:    (1) melengkapi dan  lebih mengakuratkan pendataan 

dan permodelan  iklim  regional untuk  Indonesia;  (2) memperbaiki pengintegrasian 

tindakan  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim,  termasuk  pengurangan  resiko 

bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (3) meningkat‐

kan  dan  menseragamkan  kepedulian  dan  pemahaman  masyarakat  dan  aparat 

pemerintah yang masih rendah dan belum seragam dalam soal adapasi dan mitigasi 

perubahan  iklim  serta pengurangan  resiko bencana;  serta  (4) meningkatkan  koor‐

dinasi antar  lembaga dalam menangani perubahan    iklim dan pengurangan  resiko 

bencana dengan memanfaatkan struktur institusi yang sudah ada. 

Setelah  tantangan  dikenali maka  RKP  2009 membuat  arahan  dan  fokus  kegiatan 

yang  ada  hubungannya  dengan  antisipasi  perubahan  iklim,  yakni  fokus  berupa 

Peningkatan  Kapasitas Mitigasi    dan  adaptasi    terhadap  perubahan  Iklim  global 

yang  berada  di  bawah  sasaran  Ekonomi  dengan  sasaran  pertumbuhan  dalam 

prioritas    percepatan  pertumbuhan  yang  berkualitas  dengan  memperkuat  daya 

tahan  ekonomi  yang  didukung  oleh  pembangunan  pertanian,  infrastruktur  dan 

energi.  Ada  sekitar  27  kegiatan  yang  dijalankan  dalam  fokus  ini  yang  bidang 

kegiatannya merentang dari kegiatan pengembangan pertanian, energi, kehutanan, 

pengelolaan  lingkungan  hidup,  metereologi  dan  geofisika,  pengurangan  resiko 

bencana,  penataan  ruang  serta  kelautan  sampai  dengan  bidang  keuangan  negara 

(pengalokasian DAK). 

Dalam RKP 2009  ini perundingan soal perubahan  iklim (dalam skala yang  luas, soal 

lingkungan hidup) di tingkat internasional mulai dianggap penting oleh Departemen 

Luar  Negeri.  Secara  khusus  disinggung  pula  posisi  Indonesia  sebagai  tuan  rumah 

penyelenggaraan  COP  13 UNFCCC,  di    Bali    pada  bulan  Desember  2007,  sebagai 

bukti  komitmen  Indonesia  dalam  “…menyelamatkan  kehidupan  manusia  dari 

perubahan iklim”.  

Anehnya, kegiatan  Indonesia sebagai tuan rumah konferensi perubahan  iklim (COP 

13) di Bali  itu,  tidak disinggung  sama  sekali di dalam RKP 2007  (khususnya Bab 7) 

dan  juga  di  dalam  RKP  2008  (hanya  disinggung  soal  pentingnya memperhatikan 
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perundingan dalam bidang penyelamatan dan pengelolaan  lingkungan hidup tanpa 

menyinggung UNFCCC;  soal  ini  juga disinggung  setelah panjang  lebar menjelaskan 

apa  yang  diperbuat  Indonesia  c.q.  Deplu  dalam  perjanjian  serta  kerjasama  inter‐

nasional dalam bidang politik dan ekonomi).  

Dengan demikian, pentingnya penyelamatan manusia dari perubahan  iklim dengan 

terlibat  dalam  UNFCCC  serta  juga  memperjuangkan  posisi  Indonesia  di  dalam 

perundingan soal perubahan iklim bisa dikatakan baru didasari dua tahun kemudian 

setelah COP 13 tahun 2007 dilakukan.  

Sayangnya,  penyinggungan  soal  Indonesia menjadi  tuan  rumah  dalam  konferensi 

internasional  terkait  lingkungan  hidup  tidak  diturunkan  ke  dalam  kebijakan  yang 

lebih  rendah  di  tingkat  Departemen  Luar  Negeri.  Memang  disebutkan  bahwa 

memfasilitasi peningkatan kerja sama  internasional dalam bidang  lingkungan hidup 

menjadi  salah  satu  arahan  pembangunan  di  dalam  RKP  2009  ini,  tetapi  ketika 

diturunkan lagi ke tingkat kegiatan pokok, soal ini tidak disebutkan lagi. 

Dalam Bab 18, disinggung mengenai turunnya produktivitas perikanan tangkap dan 

budidaya yang disebabkan oleh perubahan iklim dan bencana alam. Dalam bab yang 

juga mengatur soal kehutanan ini, sama sekali tidak ada penyinggungan perubahan 

iklim  dengan  apa  yang  terjadi  pada  sektor  kehutanan,  yang  juga  mengalami 

kemorosotan  produksi.  Nampaknya  pemerintah  melihat  bahwa  faktor  yang 

menyebabkan  kemorosotan  produktivitas  dalam  sektor  kehutanan  lebih  karena 

disebabkan pengelolaan kehutanan yang tidak baik. 

Perubahan iklim dianggap penting harus dihadapai karena pengaruhnya pada posisi 

Indonesia  sebagai  negara  yang masih menggantungkan  diri  pada  proses  peman‐

faatan sumber daya alam. Padahal, sumber daya alam/lingkungan akan menghadapi 

masalah  besar  akibat  perubahan  iklim  ini.  Sebagaimana  sudah  penulis  singgung 

dalam penjelasan di bab ini: perubahan iklim tidak baik buat pertumbuhan ekonomi, 

karena  itu harus serius dihadapi.   Demikian bab 31 RKP 31 mengawali penjelasan‐

nya.  
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Perubahan  iklim  tidak  pernah  mendapatkan  keistimewaan  ini  dalam  Bab  yang 

membahas  SDA  dan  lingkungan  hidup  seperti  di  dalam  RKP  tahun‐tahun 

sebelumnya.  Sekarang  ia menjadi  faktor  penting  bagi  semua masalah,  tantangan, 

arahan pembangunan yang mengatur soal SDA dan  lingkungan hidup.   Dalam RKP 

2009‐lah kemudian semua persoalan lingkungan hidup dan SDA, termasuk kehutan‐

an, dibuhulkan ke dalam satu titik: perubahan iklim. Bisa dikatakan, perubahan iklim 

“menjiwai” persoalan dan sekaligus program dan kegiatan pembangunan dalam RKP 

2009  ini. Penulis menghitung 18 kali frase  ‘perubahan  iklim’ dan 8 kali kata “iklim” 

disebutkan  dalam  bab  ini  (ditambah  4  kali  frase  ‘perubahan  iklim’  jika  Matrik 

dimasukkan  dalam  bagian  bab  ini);  sebuah  jumlah  yang  luar  biasa  besar  dari 

biasanya disebut di bawah angka 5 di RKP tahun‐tahun sebelumnya. 

Dimasukkannya  perubahan  iklim  sebagai  “buhul”  persoalan  memunculkan 

sedikitnya dua konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah dibuatnya sasaran/arahan 

kebijakan  “baru”  yang  dimaksudkan  sebagai  antisipasi  perubahan  iklim.  Pengem‐

bangan  konsep  dan  pelaksanaan  pilot  project  REDD  (Reducing  Emission  from 

deforestation  and  Degradation)  di  dalam  bidang  kehutanan  atau  pengembangan 

upaya  mitigasi  (dan  adaptasi)  perubahan  iklim  di  wilayah  pesisir  untuk  bidang 

kelautan adalah beberpa contohnya. Konsekuensi kedua adalah ada kebijakan dan 

program/kegiatan  pokok  pembangunan  di  tahun‐tahun  sebelumnya  didekati  atau 

dikaitkan  peranannya  (baik  positif  atau  negatif)  dengan  perubahan  iklim.Program 

pengendalian  pencemaran  lingkungan  (PROKASIH,  Program  Langit  Biru,  PROPER, 

dan bahkan ADIPURA), misalnya, dicoba diberi warna baru dengan dikaitkan pada 

isu perubahan iklim. 

Namun, ketika masuk ke dalam matrik program RKP 2009, ada beberapa sasaran/ 

arahan  kebijakan  yang menghilang, misalnya  REDD  tersebut. Namun,  jika menilik 

pada  bidang  kehutanan, maka  ada  sasaran  program  (indikator  pelaksanaan)  yang 

berhubungan  dengan  antisipasi  perubahan  iklim,  khususnya  soal  REDD,  yakni 

pengevaluasian  pada minimal  70%  penggunaan  dan  perubahan  kawasan  (hutan) 

yang bermasalah serta pembentukan wilayah KPH di 28 wilayah provinsi. 
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RPJM 2004 ‐ 2009    RKP 2009 

program  Kegiatan Pokok  Program  Kegiatan Pokok  Sasaran 
[indikator]7

Instansi 
Pelaksana 

Program 
Perlindungan 
dan Konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

1.    Penyusunan  
tata ruang dan 
zonasi 
terutama 
wilayah yang 
rentan 
terhadap gempa 
bumi, tsunami, 
banjir', 
kekeringan, dan 
bencana 
alam lainnya. 
2. Pengelolaan 
dan 
perlindungan 
keanekaragaman  
hayati dari 
ancaman 
kepunahan" baik 
yang 
ada di darat, 
maupun pesisir 
laut. 
3.    
Pengembangan  
sistem 
insentifdan 
disinsentif dalam 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam. 
4.    
Perlindungan 
hutan dari 
kebakaran. 
5.    Pengkajian 
kembali 
kebijakan 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Program 
Perlindungan dan 
Konservasi 
Sumber Daya Alam 

1. Pengendalian 
kebakaran hutan 
2. Pengelolaan 
keanekaragaman 
hayati 
3. Pengelolaan hutan 
lindung 
4. Pemanfaatan 
produksi TSL dan jasa 
lingkungan 
5. Perlindungan dan 
pengamanan 
kawasan hutan 
Pengembangan  
daerah penyangga 
di sekitar kawasan 
konservasi 
6. Pengembangan  
pengelolaan 
konservasi laut dan 
perairan. 
7. Rehabilitasi dan 
pengelolaan 
terumbu karang. 
8. Penelitian dan 
pengembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi 
9. Penetapan zonasi 
daerah rawan 
bencana alam darat 
dan laut 
10. Peningkatan 
Konservasi Sumber 
Daya Alam 

1. Pengendalian 
dan penurunan 
frekuensi 
kebakaran hutan 
secara nyata di 
Sumatera dan 
Kalimantan. 
2.    Informasi dan 
deteksi dini 
kebakaran hutan 
berfungsi 
optimal. 
3.    Pencegahan 
dan pemadaman 
kebakaran hutan 
di tingkat 
masyarakat 
berjalan efektif. 

Dephut, 
Kemeneg LH, 
LIPI, 
BAKOSURTANAL, 
ESDM, DKP 

                                                            
7 Hanya sebagian sasaran yang dituliskan dalam kolom sasaran ini 
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Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
dan Perusakan 
Lingkungan 
Hidup 

1. Adaptasi 
dampak 
perubahan iklim 
pada rencana 
strategis sektor 
maupun rencana 
pembangunan 
daerah; 
2. Perumusan 
aturan dan 
mekanisme 
pelaksanaan 
tentang 
alternatif 
pendanaan 
lingkungan, 
seperti DNS 
(debt for nature 
swap), CDM 
(Clean 
Development 
Mechanism), 
retribusi 
lingkungan, dan 
sebagainya. 
3. penyusunan 
regulasi dalam 
pengendalaian 
pencemaran dan 
perusakan 
lingkungan hidup 
4. pengawasan 
baku mutu air 
limbah, emisi gas 
buang dan 
limbah B3 

Program 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan 
Lingkungan Hidup 

1. pengendalian 
pencemaran 
lingkungan 
2. pengendalian 
kerusakan lingkungan 
3. pengembangan 
kebijakan dan 
penerapan 
standarisasi  
lingkungan 
4. penyediaan dana 
alokasi khusus untuk 
mendukung 
pengendalian 
pencemaran 
lingkungan 
 

1. menurunnya 
beban 
pencemaran 
lingkungan dari 
sumber pencemar 
terkait perubahan 
iklim 
[pengendalian 
emisi gas buang di 
16 kota] 
2. 
Meningkatnya 
kapasitas dalam 
meningkatkan 
upaya 
pengendalian 
dampak 
perubahan 
iklim di pusat dan 
daerah 
3. tersedianya 15 
perangkat 
kebijakan yang 
bisa dimanfaatkan 
oleh unit kerja 
KLH [proper, 
perubahan iklim 
dan Adipura] 

Kemeneg LH, 
Dep.ESDM, 
LIPI, 
BATAN 

 

RKP 2009 merupakan RKP pertama yang merencanakan kebijakan mitigasi perubah‐

an  iklim,  setelah  sebelumnya hanya  soal adaptasi yang diperhatikan. Catatan  lain, 

bidang kehutanan yang dalam kebijakan perubahan iklim sebelumnya jarang dising‐

gung  keterkaitannya  (dengan menganggap  CDM  semata  sebagai  bagian  dari  pen‐

danaan  lingkungan), mulai  dilihat  keterkaitannya  dalam  soal mitigasi  perubahan 

iklim dengan  skema REDD atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 

hutan. Perlu dicatat pula, bahwa  secara  sektoral, pengembangan  skema REDD  ini 

sudah sejak tahun 2007 dikerjakan oleh Departemen Kehutanan. Pembunyian REDD 

di dalam RKP 2009 ini sebagai tindak lanjut hasil‐hasil COP 13, Bali, Desember 2007. 

Nampaknya, ada semacam “kompetisi”, dari masing‐masing sektoral agar kegiatan 

yang dulunya dilakukan dalam  lingkup kecil sektor mereka diakui atau diperhatikan 

oleh Pemerintah sebagai kebijakan pemerintah.  
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Sektor lain yang selalu dilihat keterkaitannya dengan perubahan iklim ini antara lain 

adalah  soal  kelautan,  pertanian,  lingkungan  hidup  dan  perhubungan  c.q.  bidang 

metereologi  dan  geofisika.  Catatan  lain  yang  penting  adalah  pada  RKP  2009  ini, 

pengurangan  risiko  bencana  semakin  diintegrasikan  ke  dalam  kebijakan  adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim. 

Dengan  demikian,  setidaknya  ada  dua  fokus  kegiatan  dalam  pembangunan  yang 

awalnya tidak dilihat keterkaitannya dengan perubahan  iklim, dengan RKP 2009  ini 

kedua  fokus  itu diberikan perhatiannya khusus dalam kaca mata perubahan  iklim. 

Kedua fokus itu adalah bidang kehutanan dengan REDD‐nya dan bidang pengurang‐

an resiko bencana. 

(xii) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 

RKP  tahun  2010  ini merupakan  RKP  pertama  yang mengacu  kepada  RPJM  tahun 

2010 ‐ 2014. RKP ini dikukuhkan dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2009 yang 

berlaku mulai tahun 2010. 

Perubahan iklim disinggung dalam masalah Sumber daya alam dan lingkungan hidup 

yang  dapat mengancam  pengelolaan  SDA  dan  lingkungan  hidup  yang merupakan 

penopang  jalannya pembangunan berkelanjutan. Dalam  soal  adaptasi dan mitigas 

perubahan  iklim,  RKP  2010  ini  mencatat  beberapa  kemajuan  yang  dilakukan  di 

tahun  2009.  Selain  soal peningkatan upaya pengarusutamaan perubahan  iklim  ke 

dalam  seluruh  sektor  pembangunan,  soal  kemampauan  adaptasi  dan mitigasi  di 

daerah‐daerah yang rawan dampak perubahan iklim juga harus ditingkatkan. 

Upaya untuk mengarusutamakan perubahan  iklim ke seluruh sektor pembangunan 

itu  uniknya  juga  melahirkan  pengklaiman  yang  hadir  misalnya  pada  kegiatan 

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), yang sejauh penulis baca di dalam 

dokumen  perencanaan  pembangunan  seperti  RKP  sebelum  RKP  2010  ini  tidak 

pernah  dilihat  dalam  hubungannya  dengan  isu  perubahan  iklim.  Departemen 

Kehutanan‐lah yang kemudian melihat GERHAN sebagai upaya antisipasi perubahan 

iklim. Padahal pada awalnya GERHAN ini bukanlah upaya antisipasi perubahan iklim. 
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Sebagaimana terlihat dalam RPJM 2010 – 2014, yang memasukkan Perubahan Iklim, 

sebagai  kebijakan  lintas bidang, dalam RKP  ini mulai  terlihat bagaimana masalah‐

masalah  yang  dulunya  berdiri menjauh  dari  isu  perubahan  iklim mulai  didekati. 

Contoh yang bisa diketengahkan adalah soal pengaruh perubahan iklim pada upaya 

penanggulangan kemiskinan, yang hadir dalam bentuk  perubahan pola tanam bagi 

petani,  rusaknya  air  dan  sanitasi  serta  bencana  alam.  Atau  bahkan  pengaruh 

perubahan  iklim  pada  peningkatan  inflasi  karena  terganggunya  produksi  dan 

transportasi barang‐barang. 

Perubahan iklim masuk ke dalam prioritas kelima kebijakan pembangunan di tahun 

2010  berupa  “Peningkatan  kualitas  pengelolaan  SDA/Lingkungan  hidup  dan 

kapasitas  pengelolaan  perubahan  iklim”  yang  salah  satu  arahnya  adalah  pening‐

katan  kapasitas  adaptasi dan mitigasi perubahan  iklim dan bencana alam  lainnya. 

Ada  beberapa  sasaran  yang  dikuantifikasikan  seperti  pengurangan  hotspot 

kebakaran hutan sampai 10%, peningkatan pengelolaan 18 DAS,  rehabilitasi hutan 

seluas  100.000  ha  serta  yang  lebih  bersifat  kualitatif  seperti  peningkatan 

operasionalitas RTRWN‐RTRW Provinsi dan kabupaten/kota serta RTR Pulau. 

Lalu apa program dan kegiatan pokok yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait 

dengan  perubahan  iklim?  Karena  perubahan  iklim  sudah menjadi  kebijakan  yang 

lintas  bidang  dan menurut  pertimbangan  pemerintah  telah memberikan  dampak 

yang  tidak  baik  bagi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  lewat  pertumbuhan 

ekonomi, maka bidang yang dimasuki oleh  isu perubahan  iklim  tidak  lagi  terbatas 

pada soal pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (Bab 9). Namun, ia juga masuk ke 

dalam  soal  Ekonomi  (Bab  2;  dalam  soal  dampaknya  pada  inflasi  dan  penurunan 

kesejahteraan masyarakat serta kerja sama ekonomi internasional berupa kapasitas 

pendonor mitigasi perubahan iklim), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Bab 3; dalam 

soal penelitian mitigasi perubahan iklim bidang  kelautan, penulisan soal perubahan 

iklim dalam  jurnal, penelitian kebumian), Sarana dan Prasarana  (Bab 4; dalam soal 

revitalisasi  fungsi  hidrologi,  zonasi  pantai  tertentu,  bangunan  pengaman  pantai), 

serta Wilayah dan Tata Ruang  (Bab 8; dalam soal penyiapan strategi pengurangan 

bencana  di wilayah  rawan  bencana,  penintegrasian  pengurangan  resiko  bencana 

dengan adaptasi/mitigasi perubahan iklim). 
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Dalam Bab 9,  ada dua prioritas dalam bidang  SDA/lingkungan hidup  ini,  yakni  (1) 

Pemanfaatan  Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi  serta 

(2)    Peningkatan    Kualitas    dan  Kelestarian  Lingkungan  Hidup.  Dalam  RKP  2009, 

misalnya, perubahan  iklim biasanya hanya hadir di dalam prioritas  ke dua. Dalam 

RKP 2010 ini kedua prioritas itu berada di bawah payung isu perubahan iklim. Kedua 

prioritas  itu  kemudian  diturunkan  ke  dalam  8  fokus:  (a)  Peningkatan  Ketahanan  

Pangan;  (b)  Revitalisasi  Pertanian,  Perikanan,  dan  Kehutanan;  (c)  Peningkatan 

Ketahanan Energi; (d) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya   Air;   (e) Peningkatan 

Rehabilitasi  dan    Konservasi  Sumber  Daya  Alam;  (f)  Peningkatan  Pengelolaan 

Sumber Daya Kelautan,;  (g) Peningkatan Kualitas Daya Dukung  Lingkungan Hidup; 

dan  (h) Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan  Iklim.   Dari  fokus 

bidang ini kemudian diturunkan ke dalam 113 item kegiatan yang terkait langsung/ 

tidak langsung dengan perubahan iklim. 

Dalam  fokus peningkatan  kapasitas  adaptasi dan mitigasi perubahan  iklim  ada 16 

item  kegiatan  yang akan dilakukan. Beberapa  item  yang penting dibuatkan dalam 

bentuk tabel: 

peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
Kegiatan   Sasaran/indikator  Instansi Pelaksana 
1. mitigasi bencana lingkungan laut dan 
pesisir 

1. peningkatan ketahanan masyarakat 
terhadap bencana di 2 lokasi;  
2. Peningkatan kapasitas perencanaan 
mitigasi bencana di 2 lokasi prioritas  
3. peningkatankapasitas perencanaan 
adaptasi perubahan iklim di 2 lokasi 
4.  green belt kawasan pesisir di 3  
lokasi 

DKP 

2. Pengendalian  
Kerusakan Lingkungan 

1. pengendalian kerusakan  
hutan dan lahan di 8 provinsi di 
Sumatera dan Kalimantan yang rawan 
kebakaran 
2. perlindungan lapisan ozon melalui 
perhitungan jejak emisi karbon di 3 
lokasi, 
3.  pengembangan mitigasi kampung 
iklim  
di 3 lokasi,  
4. montoring dan evaluasi 16 proyek 
CDM, 30 ton ozon depleting potential 
(ODP) 
5.  pelaksanaan Program Menuju  
Indonesia Hijau 

KLH 

3 Pengembangan  
Kapasitas Pengelolaan  
Sumber Daya Alam dan  
Lingkungan Hidup 

1. Meningkatnya kinerja Dewan Nasional 
Perubahan Iklim (DNPI) dengan 
tersedianya strategi pembangunan 
berkelanjutan rendah emisi di 4 sektor, 
kebijakan dan strategi perubahan iklim 
di bidang adaptasi, mitigasi, alih 
teknologi, pendanaan, post 2012, land 
use change and forestry, serta basis 

DNPI 
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ilmiah dan inventarisasi GRK; 
2. Koordinasi implementasi kebijakan, 
pemantauan dan evaluasi implementasi 
kebijakan pengendalian perubahan 
iklim;  
3. menguatnya posisi Indonesia di fora‐
fora internasional  dalam pengendalian 
perubahan iklim 

  Pengembangan   Sistem  
Peringatan   Dini   Iklim  
(CEWS ) 

1. Terbangunnya Sistem Peringatan Dini 
Iklim (CEWS) yang meliputi antara lain, 
terpasangnya AWS 10 lokasi, ARG 10  
lokasi, penakar hujan 1.000 lokasi. 
 2. Tersusunnya Peta dan Atlas  
mengenai Iklim sebanyak 3 pet 

BMKG 

Pengembangan  
Perubahan    Iklim   dan  
Kualitas Udara 

1. Terlaksananya Workshop 
International on Climate Information 
Service in Supporting Mitigation and 
Adaptation to Climate Change in 
Infrastructure and Health Sector 

BMKG 

Pengukuhan dan  
Penatagunaan Kawasan  
Hutan 

1. Draft final peta penunjukan dan 
penetapan KH [Kawasan Hutan] di 
propinsi Riau dan Kalteng (2 judul);  
2. Data penetapan kawasan hutan yang  
sudah temu gelang di 33 propinsi (33 
judul); 
3. Laporan tindak lanjut hasil 
pencermatan permasalahan perubahan 
fungsi  di 4 lokasi (4 judul);  
4. Peta hasil telaahan permohonan 
perubahan fungsi dan peruntukan KH di 
20 lokasi (20 judul). 

Dephut 

Pembangunan KPH     1. Draft SK penetapan wilayah KPHP dan 
KPHL di 4 propinsi (4 judul); 
2.  Data fasilitasi implementasi 
pembangunan KPH di 33 propinsi (33 
judul); 3. Data monitoring dan evaluasi 
pembangunan KPH di 15 propinsi (15 
judul). 

Dephut 

Inventarisasi Hutan dan  
Pengembangan  
Informasi SDA dan LH 

1. Model penghitungan karbon tegakan 
hutan di 2 lokasi (2 judul) 
 

Dephut 

Pengembangan Hutan  
Tanaman dan Hutan  
Tanaman Rakyat 

Terwujudnya pemberian ijin HTI/HTR 
kumulatif seluas 12,4 juta ha dan 
penanaman kumulatif seluas 6 juta ha 
(tahun 2010 HTI seluas 600.000 ha dan 
HTR seluas 200.000 ha) 

Dephut 

  

Pelaksanaan Kebijakan 

Dalam  soal  pelaksanaan  kebijakan  terkait  soal  lingkungan  hidup  serta  perubahan 

iklim,  pemerintah  berjalan maju. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  keterlibatan  pemerintah 

Indonesia dalam soal lingkungan hidup global dengan menghadiri KTT Bumi di Rio de 

Jenairo,  Brazil  tahun  1992.  Indonesia  juga  terlibat  aktif menghadiri  perundingan 

konvensi perubahan iklim.  

Posisi  Indonesia dalam perundingan perubahan  iklim,  sebagaimana negara‐negara 

non‐annex  lainnya,  sebenarnya menjadi pihak yang pasif atau menjadi pihak yang 

menuntut  pihak  negara‐negara  annex  1  agar  bertindak mengurangi  emisinya  dan 
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mengirimkan bantuan  agar negara‐negara berkembang dapat beradaptasi dengan 

perubahan  iklim.  Namun,  perkembangan  ekonomi  yang  luar  biasa  dari  sebagai 

negara berkembang seperti China,  India dan Brazil memunculkan  ide agar negara‐

negara  berkembang  dengan  ekonomi  baik  tersebut  mulai  dikenai  kewajiban 

menurunkan  emisi  domestiknya  sebagaimana  negara‐negara  Annex  1.  Amerika 

Serikat  adalah  aktor  utama  yang  mendorong  ide  ini  diwujudkan  dalam  setiap 

perundingan UNFCCC.  

Negara‐negara  berkembang  mati‐matian  menolak  ide  tersebut.  China,  misalnya, 

beralasan,  bahwa walaupun  emisinya mengalahkan Amerika,  namun  secara  emisi 

per kapita masih  jauh di bawah Amerika. Yang menunjukkan bahwa pengurangan 

emisi di dalam negeri China – yang dapat dibaca dengan mengurangi pertumbuhan 

ekonomi  – belum  layak  dilakukan  karena masih  banyaknya  penduduk China  yang 

miskin. Ini menjadi alasan utama penolakan tersebut. 

Copenhagen Accord yang dihasilkan dari perundingan panas COP 15 di Kopenhagen, 

Desember  2009 menjadi  jalan  tengah  untuk menghindari  “deadlock”  yang  dapat 

bermuara  tidak  adanya  kesepakatan  mengikat  secara  internasional  pasca 

berakhirnya Protokol Kyoto di  tahun 2012. Dalam Copenhagen Accord disebutkan 

bahwa diperlukan “deep cut emission” dari negera‐negara Annex 1 yang dibarengi 

dengan usaha‐usaha negara berkembang untuk secara sukarela menahan laju emisi 

domestik yang harus dimasukkan dalam NAPA mereka.8

Usulan  pengurangan  emisi  secara  sukarela  ini  harus  dimasukkan  ke  sekretariat 

UNFCCC  paling  akhir  pada  Februari  2010.  Pada  titik  inilah,  Indonesia mengajukan 

usulan yang secara sukarela akan mengurangi emisinya sebanyak 26% pada  tahun 

2022  atau  41%  jika  penurunan  emisi  itu  mendapatkan  bantuan  dari  dunia 

internasional.  

Indonesia sangat yakin bahwa target 26% atau 41% itu dapat diwujudkan mengingat 

sebagaian besar emisi yang akan dikurangi berasal dari sektor kehutanan dan lahan 

gambut.  

                                                            
8 http://www.unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf (diakses 17‐03‐2010) 
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Indonesia sampai sekarang memiliki dokumen yang berisi road map atau peta jalan 

agar  target  itu  tercapai. Misalnya  adalah dokumen  yang dibuat oleh Kementerian 

keuangan dan Road Map Sectoral yang dibuat oleh Bappenas. 

Masalahnya  adalah  dokumen  itu  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  apapun  atau 

kekuatan pendorong agar Indonesia benar‐benar melaksanakan target itu. Dokumen 

itu hanya menjadi arahan bagi  terciptanya kebijakan yang  lebih  spesifik,  termasuk 

penyusunan  RPJM  2010‐2014.  Karena  itu,  Penulis  tidak  akan  masuk  ke  dalam 

pembacaan  dua  dokumen  itu,  namun  akan  mengangkat  kebijakan  apa  –  yang 

direalisasikan  dalam  bentuk  peraturan  perundangan,  pembentukan  lembaga  dan 

alokasi budget – yang disediakan oleh pemerintah agar target itu tercapai.  

Soal  Pelaksanaan  Kebijakan  terkait  perubahan  iklim  akan  langsung  dihubungkan 

dengan pembicaraan soal REDD dalam bab berikutnya. 
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III. TANGGAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT REDD 

Dalam  dokumen  perencanaan  pemerintah  yang  penulis  paparkan  dalam  bagian 

sebelumnya  dapat  dibaca  dalam  dua  perspektif.  Pertama,  pemerintah  Indonesia 

cukup  berhati‐hati  untuk  tidak  segera  menanggapi  “kemajuan”  perundingan 

UNFCCC  yang mulai memasukkan  sektor  hutan  dalam  bagian mitigasi  perubahan 

iklim.  Namun,  kedua,  dengan  semakin  banyaknya  tindakan  yang  diambil  oleh 

pemerintah,  termasuk  komitmen  penurunan  emisi  atau  pembuatan  dokumen‐

dokumen  peta  jalan  penurunan  emisi,  bisa  juga  dilihat  dari  keterlambatan 

memasukkannya  ke  dalam  dokumen  perencanaan.  Hal  ini  didasari  oleh  adanya 

hambatan  dari  program/kegiatan  di  tahun‐tahun  sebelumnya  serta  keterbatasan 

anggaran. Hal  yang  berbeda    diperlihatkan  pemerintah  dalam menanggapi  REDD. 

Sejak awal 2008, tanggapan kebijakan pemerintah soal REDD ini tampak jelas. 

Rencana Kebijakan Pemerintah 

Pembacaan  terhadap  RKP  2006,  2007,  dan  2008,  tidak  ditemukan  pembunyian 

REDD  atau  program/kegiatan  yang  mengarah  ke  dalam  pengembangan  Skema 

REDD.  Bahkan  di  dalam  tiga  RKP  ini  tidak  disinggung  secara  spesifik  keterlibatan 

Indonesia di dalam Perundingan UNFCCC. Tidak ada penyinggungan posisi Indonesia 

sebagai  tuan  rumah  untuk  COP  13  di  Bali  pada  Desember  2007  atau  kegiatan‐

kegiatan pra perundingan untuk COP  (terlibat di dalam perundingan badan‐badan 

adhoc  di  dalam  payung  sekretariat  UNFCCC  seperti  SABSTA,  SBA,  AWG‐LC,  dst). 

Nampaknya,  keterlibatan  sebagai  tuan  rumah  atau  terlibat  aktif  di  dalam 

perundingan  iklim  dimasukkan  sebagai  kegiatan  “biasa”  masing‐masing  sektoral 

(setidaknya tiga instansi: Deplu, Kemeneg LH, Dephut). 

Tanggapan berbeda muncul dari pemerintah Indonesia terkait soal adaptasi/mitigasi 

di wilayah  laut  atau  pesisir. Dalam  soal  kerjasama  dengan  negara  lain,  RKP  2008 

secara  jelas akan memfasilitasi kerja sama  regional dengan  tiga negara dalam dua 

kegiatan  yang  berbeda  (yakni,  Sulu  Sulawesi  Marine  Ecoregion  (SSME)  dengan 

Filipina  dan Malaysia;  dan  kerjasama  regional  Bismarck  Solomon  Seas  Ecoregion, 

dengan Papua Nugini). Tidak berhenti di sana, Kerja sama regional di bawah Coral 

Triangle  Initiative  (CTI)  ini  selalu  dibunyikan  keberadaannya  sejak  tahun  2005 
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(didukung dengan RKP 2006), dan seterusnya masuk di dalam RKP 2007, 2008, 2009 

dan 2010. REDD tidak mendapatkan keistimewaan seperti itu.  

Pengembangan skema REDD baru hadir di dalam RKP 2009 sebagai tindak lanjut dari 

hasil perundingan UNFCCC  (COP 13), Desember 2007 di Bali. Perlu dua  tahun bagi 

pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan skema  ini ke dalam rencana kerja 

pembangunannya. 

Pengembangan  skema REDD berupa pelaksanaan pilot project REDD  ini masuk ke 

dalam  kegiatan  pokok  berupa  inventarisasi  hutan  dan  pengembangan  informasi 

lingkungan hidup dimana sasaran dari kegiatan ini adalah, salah satunya, penyiapan 

implementasi  REDD.  Ia masuk  ke  dalam  program  peningkatan  kualitas  dan  akses 

informasi SDA dan  lingkungan hidup dimana ada 4  institusi pelaksananya  (Dephut, 

Kemeneg LH, ESDM, BAKOSURTANAL) dengan alokasi bujet yang cukup besar  (Rp. 

170 Miliar  lebih). Namun penyiapan  implementasi REDD kemungkinan besar akan 

dilakukan  oleh  Dephut  sehingga  alokasi  bujet  bagi  pelaksanaan  REDD  tidaklah 

sebesar itu. 

Sayangnya,  pengimplementasian  REDD  itu  menghilang  di  RKP  2010  di  tengah 

semaraknya isu perubahan iklim yang mewarnai hampir semua isu pengelolaan SDA 

dan  lingkungan hidup.  Ia hanya muncul dalam kegiatan‐kegiatan kecil dan terpisah 

yang punya sasaran seperti kajian model penghitungan karbon tegakan hutan yang 

bisa  diinterpretasikan  ada  hubungannya  dengan  implementasi  REDD.  Atau  dalam 

kegiatan berupa  tindak  lanjut dari penataan batas kawasan hutan yang dikerjakan 

oleh Departemen Kehutanan.  Ia  tidak  lagi muncul  secara mandiri dan percaya diri 

sebagaimana muncul di RKP 2009.  Sehingga,  keberlanjutan dukungan pemerintah 

pada implementasi REDD ini dipertanyakan. 

‐ Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 

Tapi,  soal  REDD  ini  ternyata  terlalu  sulit  untuk  diantisipasi  jika  hanya  diarahkan 

dalam bentuk perencanaan kebijakan berupa RKP. Apalagi RKP untuk tahun tertentu 

penyusunannya dilakukan  tahun  sebelumnya;  sehingga bisa  jadi ada  kejadian  luar 

biasa  antara waktu  selesai penyusunan RKP dengan waktu pelaksanaan RKP  yang 

perlu diantisipasi segera. REDD masuk dalam kriteria ini. 
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Setelah sama sekali tidak disebut di dalam RKP 2008, REDD muncul kembali dalam 

sebuah aturan Inpres No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 

– 2009 yang dikeluarkan oleh presiden tanggal 22 Mei 2008. 

Inpres  No.  5  tahun  2008  memandatkan  kepada  Menko  Perekonomian  untuk 

mengkoordinasikan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  menteri,  kepala  lembaga  dan 

Gubernur.  Macam  kegiatan  yang  harus  dikerjakan  oleh  para  menteri,  kepala 

lembaga dan gubernur ini diatur di dalam lampiran Inpres ini. 

Salah satu kegiatan  itu adalah melaksanakan REDD yang berada di bawah program 

percepatan  pengurangan  emisi  dalam  kebijakan  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan. 

Ada 4 kegiatan yang dianggap sebagai program penurunan emisi  ini: melaksanakan 

REDD, melaksanakan DNS, mendorong pelaksanaan CDM dan pemanfaatan energi 

panas bumi untuk listrik. 

Keluaran  yang  diharapkan  hadir  dari  pelaksanaan  REDD  ini  adalah  “..peraturan 

bersama  Menteri  Kehutanan  dan  menteri  negara  lingkungan  hidup  mengenai 

program  dan  mekanisme  kerja  pengurangan  emisi  dari  deforestation…”.  Kedua 

Menteri  ini  juga ditunjuk sebagai penanggung  jawabnya. Keluaran  ini ditenggatkan 

hadir pada Desember 2008. 

Jika  dibandingkan  dengan  RKP  2008,  sebenarnya  kelahiran  Inpres  yang mengins‐

truksikan dilakukannya REDD merupakan terobosan besar. Bisa dikatakan ini bentuk 

pemokusan kebijakan yang diambil oleh Presiden tanpa melihat pada RKP 2008 yang 

sudah disusunnya.  

Presiden  tidak bisa dikatakan menyalahi aturan dengan mengeluarkan  Inpres yang 

isinya mengatur  kegiatan  yang  ada  di  dalam  Perpres  soal  RKP  2008;  namun  ini 

semakin menegaskan bahwa  kebijakan REDD diambil  secara  impulsive,  tanpa  ada 

didesain terlebih dahulu.  

Bisa  dilihat  dari  target  program  ini  yang  berupa  terjadinya  penurunan  emisi. 

Bagaimana mungkin  itu dilakukan pada saat skema REDD‐nya sendiri baru digodok 

dan belum disepakati oleh komunitas internasional? Adanya pencantuman target itu 

menunjukkan bahwa pemerintah tidak tahu skema bernama REDD itu. 
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Bukan  berarti  Inpres  ini  tidak  ada  sisi  positifnya.  Instruksi  Presiden  ini  telah 

memerintahkan  Menko  Perekonomian  untuk  mengkoordinasikan  kegiatan  dua 

menteri  (Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup)  untuk membuat  program  REDD.  Ini 

menunjukkan bahwa REDD tidak bisa dilakukan oleh satu departemen sektoral saja. 

Ia membutuhkan kerja sama setidaknya dua departemen itu. 

Namun, ada  yang aneh dalam  Inpres 5/2008. Kementrian  Lingkungan Hidup  tidak 

disebutkan  dalam  urutan  pihak  yang menerima  instruksi.  Tapi  tetap  ditempatkan 

sebagai pihak yang menerima tanggung  jawab untuk membuat peraturan bersama 

Menhut terkait REDD.  

KemenLH memang  tidak  dicantumkan  dalam  Inpres  tentang  fokus  pembangunan 

ekonomi  itu  karena  koordinator  KemenLH  bukanlah  Menko  Perekonomian, 

melainkan Menko Kesra. Menko Kesra sendiri  tidak “disuruh” oleh presiden untuk 

mengkoordinasi  KemenLH  untuk  melaksanakan  REDD  bersama‐sama  dengan 

Menhut. 

Sejauh mana hal  itu  jadi pengaruh? Yang pasti,  target berupa peraturan bersama 

Menhut  dan  Men‐LH,  kita  ketahui  bersama,  tidak  tercapai.  Menhutlah  yang 

kemudian yang mengambil  inisiatif dengan mengatur “sendiri” aturan yang  terkait 

dengan REDD (Bulan Desember 2008, lahir Permenhut 68/2009 tentang DA REDD).  

Rencana Kebijakan di Departemen Kehutanan 

Sama  halnya  ketika  bicara  soal  dokumen  Rencana  pemerintah,  penjelasan  atas 

dokumen Rencana yang ada di dalam Departemen Kehutanan akan diawali dengan 

pembacaan pada dokumen Rencana yang  lebih umum dan berjangka panjang dan 

kemudian diakhiri dengan pembacaan pada dokumen perencanaan yang  lebih rinci 

dan berjangka tahunan.  

(i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006 – 2025 

Jika kita membaca Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006 – 2025 

atau RPJP Kehutanan 2006 ‐ 2025, Departemen Kehutanan sepertinya melihat faktor 
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perubahan  iklim  sebagai  “penyebab”.  9  Dalam  soal  pengelolaan  kehutanan, 

Departemen Kehutanan melihat bahwa peningkatan frekuensi kebakaran hutan dan 

lahan disebabkan oleh pemanfaatan kayu dari hutan alam yang tidak terkendali dan 

konversi hutan besar‐besaran dan  situasi  ini diperparah dengan berubahnya  iklim 

global.  Tidak  ada  posisi  yang  melihat  bahwa  kebakaran  hutan  dan  lahan  juga 

menjadi  penyumbang  terbesar  peningkatan  emisi  Indonesia  atau  secara  global 

menyumbang setidaknya 20% dari emisi global di tahun 2005. 

(ii) Rencana Strategis Kementerian/lembaga Departemen Kehutanan  tahun 2005 

– 2009  

Dalam Rencana Strategis Kementerian/lembaga Departemen Kehutanan tahun 2005 

– 2009  (penyempurnaan)  tidak ada  satupun  kebijakan  yang menyebut REDD atau 

bahkan perubahan  iklim. Hanya saja di dalam paragraf awal Renstra KL Dephut  ini 

disebutkan  fungsi hutan sebagai penyeimbang  iklim.  10 Pandangan yang  jauh  lebih 

“lembut’  daripada  pandangan  di  dalam  RPJP  Kehutanan  2006  –  2025  yang 

menyebut perubahan iklim sebagai penyebab. 

(iii) Rencana Strategis Kementerian/lembaga Departemen Kehutanan tahun 2010 ‐ 

2014 

Baru  pada  Renstra  Dephut  2010  ‐2014  isu  perubahan  iklim  dan  keterkaitannya 

dengan  kehutanan  dimunculkan,  dalam  bentuk  adaptasi  dan mitigasi  perubahan 

iklim  sektor  kehutanan.11  Setidaknya  ada  3  kebijakan  yang  akan  dilakukan  oleh 

Dephut  dalam  antisipasi  perubahan  iklim  ini,  yakni  (1)  peningkatan  keberdayaan 

pengelolaan  lahan  gambut;  (2)  peningkatan  hasil  rehabilitasi  seluas  500.000 

ha/tahun dan  (3) Penekanan  laju deforestasi  secara  sungguh‐sungguh diantaranya 

melalui  kerjasama  lintas  kementerian  terkait  serta  optimialisasi  dan  efisiensi 

pendanaan  seperti  IHPH, PSDH dan DR. Dari  tiga kebijakan  ini  lahir  setidaknya 25 

kegiatan lengkap dengan alokasi anggarannya.  

                                                            
9 Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut‐II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Kehutanan 2006 – 2025. 
10 Ditetapkan dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 58/Menhut‐II/2006 tentang Rencana Strategis 
Kementerian/lembaga Departemen Kehutanan 2005‐ 2009. Dokumen Renstra Kl ini merupakan penyempurnaan dari Renstra 
KL 2005 – 2009 sebelumnya yang ditetapkan dengan Permenhut P. 04/menhut‐II/2005. 
11 Ditetapkan dengan Permenhut Nomor P. 08/Menhut‐II/2010 
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REDD  sendiri  atau  tepatnya Demonstration  Activities  REDD  (DA  REDD)  yang  akan 

dilakukan di dua kawasan konservasi dengan  tipe  lahan gambut,  sendiri berada di 

bawah  program  Pengembangan  pemanfaatan  jasa  lingkungan  dan  wisata  alam 

dalam kebijakan peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut. Perlu dicatat 

bahwa Demonstration Activities  ini sendiri merupakan nama  lain dari pilot project 

REDD  yang  dalam  RKP  tahun  2009  sempat  disinggung  namun menghilang  ketika 

masuk ke dalam kegiatan yang lebih rinci. 

Dua buah Demonstration activities REDD di  kawasan  konservasi  lahan  gambut  ini 

nampaknya  direncanakan  akan  dilakukan  di  tahun  2012  dan  2013.  Provinsi  yang 

mendapatkan kehormatan untuk melaksanakan DA REDD ini ada di wilayah Regional 

III  atau  Kalimantan  dan  tepatnya  di  Kalimantan  Tengah.  Dengan  demikian  2  DA 

REDD  itu direncanakan di dua kawasan konservasi dengan tipe  lahan gambut yang 

berada di Kalimantan Tengah. 

Tentu  saja pelaksanaan DA REDD  itu  tidak mungkin berjalan  tanpa dukungan dari 

kegiatan  lain  seperti  penguatan  lembaga  kehutanan  yang  akan  meneliti  soal 

kebijakan kehutanan dan perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan, pengem‐

bangan  kawasan  konservasi  dan  ekosistem  esensial,  dan  seterusnya  baik  yang 

terkait langsung maupun tidak langsung. Namun catatan lain dari Renstra Dephut ini 

adalah  bentuk  kegiatan  yang  secara  langsung  dikaitkan  dengan  perubahan  iklim 

lebih banyak dalam bentuk kegiatan penelitian.  

(iv) Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan tahun 2007 

Di  sisi  yang  lain,  Skema REDD  sebenarnya  sudah dikembangkan oleh Departemen 

Kehutanan,  setidaknya  sejak  tahun 2007  yang ditandai dengan  lahirnya  IFCA  atau 

Indonesia  Forest  Climate  Alliance  yang  melahirkan  dokumen  strategi  REDD 

Indonesia  dan  keaktifannya  dalam  fora  internasional  yang  membicarakan  soal 

perubahan  iklim dan hutan. Bahkan  IFCA sudah menyusun Peta  Jalan pelaksanaan 

REDD Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan implementasi penuh di tahun 2012.  

Tapi penelusuran pada dokumen Rencana Kerja Departemen Kehutanan tahun 2007 

(Renja Dephut 2007), tidak ada satu pun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh 
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Dephut terkait dengan perubahan  iklim atau spesifik REDD. Rencana kegiatan yang 

dicantumkan  merupakan  tugas  dan  kewenangan  Departemen  Kehutanan  dalam 

mengurus  soal  kehutanan,  tanpa  ada  embel‐embel  perubahan  iklim  dan  peranan 

hutan sebagai penyerap/penyimpan dan penghasil emisi karbon. 

(v) Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan tahun 2008 

Dalam Renja Dephut tahun 2008, sebenarnya tidak ada kegiatan yang secara spesifik 

dikaitkan  dengan  isu  mitigasi  perubahan  iklim  berupa  REDD.  Sepertinya  Renja 

Dephut  2008  ini  mengikuti  benar  acuan  di  dalam  RKP  2008.  Tapi  skema  REDD 

memang  sedang  primadona  dalam  isu  perubahan  iklim  di  tingkat  internasional. 

Indonesia, dengan potensi luas kawasan hutannya yang terluas ketiga di dunia (137, 

09  juta  ha)  dengan  laju  deforestasi  yang mencapai  1,3  juta/pertahun  serta  lahan 

gambut yang mencapai 17 juta ha atau 10 % luas Negara Indonesia, tentu tidak bisa 

(atau ingin) tinggal diam. 

Lalu  terbitlah  satu  kegiatan  yang  keluaran/indikatornya  adalah  80%  Paket  IPTEK 

Teknologi  dan  Kelembagaan  Pemanfaatan  Jasa  Hutan  sebagai  Penyerap  karbon, 

yang  berada  di  bawah  program  penelitian  dan  pengembangan  IPTEK,  dengan 

kegiatan  pokok  berupa  penelitian  dan  Pengembangan  Kehutanan  yang  disisipkan 

dalam kegiatan tahun 2008 berupa Litbang Pemanfaatan dan pemasaran jasa hutan.  

Penanggung  jawab program  ini ada di bawah Balitbang Dephut dengan koordinasi 

dengan Dirjen RLPS, Ditjen PHKA, Ditjen BPK dan Setjen Baplan.  

Tentu  saja,  penelitian  tentang  pemanfaatan  jasa  hutan  sebagai  penyerap  karbon 

tidak  serta merta mengarah  kepada  pengembangan  skema  REDD,  tapi  juga  bisa 

mengarah  pada  skema  CDM,  misalnya.  Pertanyaannya  adalah  kenapa  baru 

dilakukan sekarang? Dan pastinya di tahun‐tahun awal mulai diterapkannya CDM – 

setidaknya di tahun 2004 – sudah terlebih dulu dilakukan penelitian tentang peran 

hutan sebagai penyerap karbon. Apakah data penelitian itu tidak cukup? 

(vi) Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan tahun 2009 

Dalam RKP  tahun 2009, ada sasaran program berupa pengembangan skema REDD 

dalam bentuk pelaksanaan pilot project REDD. Namun, pilot project REDD  ini tidak 

lagi ada di dalam kegiatan pokok yang akan dikerjakan oleh pemerintah.  Ia hanya 
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ada  dalam  bentuk  acuan  pembangunan  tapi  tidak  hadir  ketika masuk  ke  dalam 

rencana kerja tahunan. 

Dalam Renja Dephut 2009  ini, kegiatan‐kegiatan yang akan dilakukan oleh Dephut 

difokuskan  pada  dua  hal,  yaitu  peningkatan    kualitas    pertumbuhan  pertanian, 

perikanan  dan  kehutanan;  serta  peningkatan  kapasitas  mitigasi  dan  adaptasi 

terhadap perubahan    iklim   global. Walaupun demikian, ketika dihadapkan dengan 

kegiatan  prioritas  tahun  2009  sebagai  pelaksana  dari  Lima  Kebijakan  Prioritas 

Departemen Kehutanan Tahun 2005‐2009, nampak bahwa tidak ada kegiatan yang 

secara spesifik menyebutkan perubahan iklim dan REDD.12

Renja  Dephut  2009  sebagai  dokumen  perencanaan  tingkat  departemen  yang 

mengacu pada RKP 2009 ini memang mencantumkan kegiatan berupa Pengumpulan 

dan pemutakhiran data dan  informasi SDH (Sumber Daya Hutan), dimana keluaran 

dari  kegiatan  ini  salah  satunya  adalah  penyiapan  implementasi  REDD.  13  Tidak 

disebutkan apakah berbentuk pilot project REDD atau memang REDD itu sendiri. 

Dan memang keluaran/indikator berupa “penyiapan  implementasi REDD”  itu  tidak 

hadir  begitu  saja.  Renstra  Dephut  2009  ini,  berbeda misalnya  dengan  RKP  2009, 

menyebutkan bahwa harus ada kegiatan di tahun 2009 yang menjembatani antara 

implementasi REDD di Indonesia dengan apa yang terjadi di perundingan perubahan 

iklim  di  bawah  payung  UNFCCC.  Kegiatan  itu  berupa  “Pengembangan  kemitraan 

dalam  rangka perubahan  iklim” yang keluarannya berupa  Implementasi komitmen 

internasional bidang perubahan iklim, yang sepertinya mengarah pada REDD.    

Dengan  demikian,  Departemen  Kehutanan  mencoba  untuk  bernegosiasi  dengan 

perencanaan jangka menengah (Renstra KL Dephut  2005 – 2009) yang sebenarnya 

dibuatnya  sendiri  itu  yang  sayangnya  memberikan  perhatian  sedikit  sekali  pada 

peranan  hutan  dalam  perubahan  iklim.  Perkembangan  isu  perubahan  iklim  dari 

sektor  kehutanan  memang  berjalan  cepat  dan,  dalam  banyak  hal  menjanjikan 

insentif  yang  tinggi  bagi  sektor  kehutanan.  Perkembangan  itu  nampaknya  harus 
                                                            
12 Lima  Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan Tahun 2005‐2009: Pemberantasan pencurian  kayu  di  hutan  negara  dan  
perdagangan  kayu illegal; Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; Rehabilitasi dan Konservasi Sumber 
Daya Hutan; Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; dan Pemantapan kawasan hutan. 
13 Ditetapkan dengan Permenhut No. P. 54/Menhut‐II/2008 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga‐ Departemen 
Kehutanan tahun 2009 
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ditanggapi  oleh  Departemen  Kehutanan walaupun  sebenarnya  tidak  secara  bulat 

didukung oleh kebijakan kehutanan 5 tahunannya itu.   

Hal itu dibuktikan dengan lahirnya peraturan setingkat Menteri yang secara spesifik 

menyebut  soal  REDD  yang  dikeluarkan  di  akhir  tahun  2008  (Permenhut  P.  68/ 

Menhut‐II/2008)  dan  di  tahun  2009  (Permenhut  P.  30/Menhut‐II/2009  dan 

Permenhut  P.  36/Menhut‐II/2009).  Padahal,  kegiatan  yang  direncanakan  akan 

dilaku‐kan di  tahun 2009  terkait REDD  ini ditempatkan dalam kegiatan yang  tidak 

ada hubungannya dengan pembentukan kebijakan/peraturan yang ada hubungan‐

nya  dengan  REDD.  Kegiatan  yang  menyebutkan  REDD  sebagai  keluarannya/ 

indikatornya berada pada wilayah pengumpulan informasi soal SDH.  

Program  Kegiatan tahun 2009  Output  Penanggung jawab 

Pengumpulan dan 
pemutakhiran data dan 
informasi SDH 

Penyiapan implementasi 
REDD 

Kepala Pusat 
Inventarisasi dan 
Perpetaan Kehutanan, 
Baplan 

Peningkatan Akses Informasi 
SDA dan LH 

Pengembangan kemitraan 
dalam rangka perubahan iklim 

Implementasi komitmen 
internasional bidang 
perubahan iklim 

Baplan 

 

(vii) Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan tahun 2010 

Bersamaan dengan tidak lagi disebutnya REDD di dalam RKP 2010, Hilang juga kata 

“REDD”  di  dalam  Renja  Dephut  2010.  Tidak  ada  kegiatan  yang  secara  spesifik 

menyebutkan  akan  menyiapkan  pelaksanaan  skema  REDD  atau  setidaknya 

meneruskan  kegiatan  yang  ada  di  tahun  2009  di  dalam  Renja  Dephut  2010 

ini.Semua  kegiatan  lebih  bersifat  umum  yakni  antisipasi  adaptasi  dan  mitigasi 

perubahan iklim di sektor kehutanan, yang bisa berarti apa saja, tidak harus REDD. 

Sebagai gantinya, muncul banyak kegiatan dalam sektor kehutanan yang dikaitkan 

dengan  perubahan  iklim.    Hal  ini memang  terkait  dengan  posisi  kehutanan  yang 

ditempatkan dalam dua prioritas pembangunan menurut RKP 2010, yakni di dalam 

Prioritas  4  dan  Prioritas  514.  Dalam  Prioritas  4,  kehutanan  terdapat  dalam  fokus 

                                                            
14 Prioritas 4: “Pemulihan  Ekonomi  Yang  Didukung  Oleh Pembangunan  Pertanian,  Infrastruktur  dan  Energi” dalam Sub  
Prioritas “Pertumbuhan  Ekonomi”. Prioritas  kelima,  yaitu  Peningkatan  Kualitas Pengelolaan  Sumberdaya  Alam dan 
Kapasitas Penangan Perubahan Iklim. 
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kegiatan berupa revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, sedangkan dalam 

prioritas  5  ada  3  kegiatan,  yakni  1)  Peningkatan  Kapasitas  Adaptasi  dan Mitigasi 

Perubahan  Iklim  dan  Bencana  Alam  Lainnya,  2)  Peningkatan  Rehabilitasi  dan 

Konservasi Sumberdaya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan, dan 3)  Pening‐

katan  Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu. Dari RKP 2010 ini, muncul 11 (sebelas) 

program Dephut dalam Renja 2010. 

Tapi  sepertinya  Dephut  tidak mau  kehilangan momentum  dalam  pengembangan 

REDD atau mekanisme insentif dari hutan terkait perubahan iklim lainnya, karena itu 

di dalam Renja 2010, salah satu isu strategis yang menjadi dasar penyusunan Renja 

2010  ini  adalah  pengelolaan/pemanfaatan  sumberdaya  hutan  dalam  kerangka 

perubahan iklim, khususnya efektivitas perumusan pendanaan terkait dengan adap‐

tasi dan mitigasi perubahan iklim.  Dephut sudah melihat sisi pendanaan dalam soal 

adaptasi/mitigasi  perubahan  iklim  dan  tidak  lagi  berfokus  kepada  sisi  riset  atau 

pengumpulan informasi SDH.  

Lalu  muncullah  kegiatan‐kegiatan  di  tahun  2010  yang  mencakup  ke  dalam  isu 

strategis  berupa  efektivitas  perumusan  pendanaan  terkait    dengan  adaptasi  dan 

mitigasi perubahan iklim. 

Tabel Kegiatan Dephut di tahun 2010 terkait dengan efektivitas perumusan pendanaan terkait adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim 

Program  Kegiatan  Output  Penanggung jawab 

Pembinaan/penyelenggaraan  
kerjasama internasional 

‐ Partisipasi  pertemuan/ 
konvensi  internasional, 120 
kegiatan  
‐   Penyusunan   bahan  
sidang,  International 
Arrangement/Agreement  
dan Project Proposal , 20 
kegiatan  
‐   Sosialisasi/workshop 
/seminar/publikasi/monev  
kegiatan  kerjasama  
internasional, 20 kegiatan  
‐   Penguatan  dan       
pengembangan  
hubungan  kerjasama  luar  
negeri,  10 kegiatan 

Ka. Pusat  
Kerjasama Luar  
Negeri 

Penerapan   
Kepemerintahan  
Yang Baik 

Pembinaan standardisasi dan  
Lingkungan 

Pengembangan    Standar    
Pengelolaan Hutan Lestari dan 
Jasa Lingkungan :  
‐   Rancangan     Standar     
Perdagangan Karbon Sukarela, 
1 judul.  

Ka. Pusat  
Standardisasi  
Lingkungan 
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‐   Pengembangan      
kemitraan      dalam mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim, 
1 paket. 
‐ Pengembangan   
Pengendalian   Dampak  
Lingkungan : (1) 
 ‐ Apresiasi        masyarakat        
terhadap perubahan iklim 
meningkat, 4 propinsi; (2) 
 ‐Inisiatif dan apresiasi 
masyarakat dalam  
menyikapi  perubahan  iklim  
meningkat, 4 propinsi 

Penelitian dan  
Pengembangan  
Iptek 

Penelitian dan Pengembangan  
Kehutanan 

Perubahan Iklim:  
‐    Hasil      kajian      Strategi      
Mitigasi Kehutanan, 1 paket  
‐    Hasil  penelitian  
Perubahan  Iklim,  1 paket  
‐    Perhitungan Emisi       
Kehutanan  (Inventarisasi), 1 
paket  
‐    Strategi Adaptasi 
Bioekologi dan Sosial Ekonomi  
Budaya  Terhadap  Perubahan  
Iklim, 1 paket 

Ka. Pusat Litbang Hutan  
dan Konservasi Alam  
‐ Ka. Pusat Litbang Hasil 
Hutan  
‐ Ka. Pusat Litbang Hutan 
Tanaman  
‐ Ka. Pusat Penelitian 
Sosek  
dan Kebijakan Kehutanan 

Perlindungan dan  
Konservasi Sumber  
Daya Alam 

Pengembangan Jasa 
Lingkungan  
dan Wisata Alam 

PNBP di bidang Jasling dan 
wisata alam meningkat   
sebesar   20% 

Dir. Pemanfaatan  
Jasa Lingkungan  
dan Wisata Alam 

Peningkatan  
Kualitas dan Akses  
Informasi Sumber  
Daya Alam dan  
Lingkungan Hidup 

Inventarisasi Hutan  
dan Pengembangan  
Informasi SDA dan  
LH 

‐ Model   penghitungan   
karbon   tegakan hutan di 2 
lokasi , 2 judul   
‐ Basis  data  citra  seluruh  
Indonesia,  2  
judul (**) 

Dir. Inventarisasi  
dan Pemantauan  
Sumber Daya  
Hutan 

 

Dengan  demikian,  terlihat  bahwa  Dephut mencoba  untuk menyisipkan  berbagai 

kegiatan agar ada kelanjutan pengembangan REDD yang sudah dikerjakan di tahun 

2009  kemarin.  Dan  hal  itu  dimungkinkan,  asalkan  Departemen  terkait membuat 

pembedaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas Departemen kehutanan 

sendiri. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Dephut di luar prioritas pembangunan 

nasional dapat dimasukkan sebagai prioritas Dephut sendiri. 

Dengan menarik salah satu kegiatan tahunannya ke taraf yang lebih umum; dengan 

tidak  membunyikan  “REDD”,  tetapi  “efektifitas  mekanisme  pendanaan  terkait 

adaptasi/mitigasi perubahan  iklim”, nampaknya pihak Dephut atau  tepatnya pihak 

di  dalam  Dephut  yang mendorong  pengembangan  skema  REDD  setidaknya  sejak 

tahun 2007,  tidak menyerah begitu saja pada  tidak adanya dukungan kebijakan di 
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tingkat  pemerintah  dan  Dephut  sendiri  serta  ketidakjelasan  masa  depan  skema 

REDD di tingkat perundingan internasional terkait perubahan iklim. 

Dan memang,  IFCA sendiri, misalnya, mengusung yang namanya “no‐regret policy” 

dalam  pengembangan  REDD  ini.  Yang  artinya,  jikapun  REDD  tidak  berhasil men‐

dapatkan  legitimasi di  tingkat  internasional dan karenanya  tidak dapat dijalankan, 

maka kebijakan/program/kegiatan yang telah dilakukan sebagai persiapan pengem‐

bangan REDD itu tidak menjadi “kebijakan/ program/ kegiatan” yang sia‐sia. Ia tetap 

menjadi kebijakan yang tetap ada artinya bagi –  jika tidak ada artinya bagi strategi 

adaptasi/mitigasi perubahan iklim ‐  pembangunan kehutanan secara keseluruhan.  

Dalam posisi ini, menurut penulis, justru Dephut dan Indonesia sendiri dalam posisi 

yang  “aman”  atau  tepatnya  mencari  posisi  aman  dari  naik  turunnya  tensi  jadi 

tidaknya  skema REDD  sebagai pengganti atau  sebagai pendamping dari komitmen 

internasional dalam perubahan iklim pasca 2012.  

Tapi di sisi  lain, ketika Renja Dephut 2010  ini dihubungkan dengan Renstra Dephut 

2010‐2014 yang  jelas‐jelas menyebutkan bahwa akan diadakan dua buah DA REDD 

di tahun 2012 dan 2013, maka hilangnya REDD di dalam Renja 2010 Dephut meng‐

indikasikan ketidakberlanjutan usaha pengembangan REDD  (dan bukan  skema  lain 

mitigasi  perubahan  iklim  di  sektor  kehutanan)  dan  juga  tidak  memperlihatkan 

kuatnya posisi Indonesia terkait REDD itu. Jika memang di tahun 2012 akan diadakan 

REDD, maka di dalam Renja 2010  ini  seharusnya diadakan pula kegiatan yang ada 

hubungannya dengan kelanjutan dari kegiatan pengembangan REDD di tahun 2009 

dan begitu  seterusnya di  tahun 2011. Yang  ada malah penggantian REDD dengan 

“mekanisme pendanaan” di tahun 2010  ini sehingga pengembangan REDD tidaklah 

menjadi prioritas.  

Penyusunan  dokumen  perencanaan  seperti  halnya  Renja  Departemen  Kehutanan 

merupakan  usaha  Departemen  Kehutanan  untuk  mengkoordinasikan  semua 

kegiatan yang dilakukan oleh  instansi di bawahnya. Dalam horizon yang  lebih  luas, 

Renja  itu merupakan refleksi dari program‐program yang disusun oleh pemerintah 

yang  terdapat  di  dalam  RPJP,  RPJM  atau  RKP  tahunannya.  Sehingga  bisa 

diperlihatkan satu irama yang sama antara yang diinginkan oleh pemerintah dengan 
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Departemen Kehutanan. Dan yang paling penting,  ia berhubungan dengan alokasi 

anggaran yang diberikan oleh negara lewat APBN. 

Tentu menjadi  hal  yang  harus  dipertanyakan minimnya  kegiatan  “pengembangan 

REDD”  dalam  dokumen  resmi  perencanaan  yang  disusun  baik  oleh  pemerintah 

maupun Departemen Kehutanan sendiri. Hanya Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 

dan RKP 2009  saja, REDD disebutkan  secara eksplisit dan  itupun  kemudian malah 

menghilang di tahun 2010, berubah menjadi kegiatan‐kegiatan yang memang terkait 

dengan perubahan iklim namun tidak menyebut langsung soal REDD. Penulis hanya 

bisa menduga  hal  ini  terkait  dengan masih  belum  jelasnya  pembicaraan  REDD  di 

tingkat perundingan internasional terkait perubahan iklim dan REDD. 

Namun, Dephut sepertinya tetap berharap REDD  ini  jadi dijalankan dengan terlihat 

pada  akan  diadakannya  dua DA  REDD  di  tahun  2012  dan  2013  di  dalam  Renstra 

Dephut 2010 – 2014. Jika memang demikian, mengapa penyebutan REDD di tahun 

2010 malah dihilangkan dan diganti dengan  frase  yang  lebih umum  (“mekanisme 

pendanaan”)? Bukankah  seharusnya  jika  yakin DA REDD  akan dijalankan di  tahun 

2012 dan 2013, pentahapan ke arah sana perlu terus menerus diperlihatkan di tiap 

tahun Renja Dephut? 

Dari  pembacaan  dokumen  perencanaan  sampai  tahun  2010  ini,  dapat  ditarik 

kesimpulan  bahwa  REDD  tidak  pernah  menjadi  fokus  kebijakan  pemerintah.  Ia 

hanya muncul sekali di tahun 2009 dan kemudian menghilang di tahun 2010 kembali 

ke  bentuk  umum  berupa    “adaptasi/mitigasi  perubahan  iklim  sektor  kehutanan”.  

Hal  tersebut membuat Departemen Kehutanan menyesuaikan kebijakan/program/ 

kegiatan  terutama  yang  terkait  dengan  adaptasi/mitigasi  perubahan  iklim  dari 

sektor kehutanan dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.  

Namun hal tersebut tidak membuat menyerah pihak Departemen Kehutanan, atau 

pihak  di  dalam  Departemen  Kehutanan  yang  mendorong  pengembangan  REDD 

setidaknya sejak  tahun 2007, agar REDD  ini  tetap  terlaksana. Renstra 2010 – 2014 

menetapkan  tahun 2012 dan 2013 akan diadakan DA REDD. Sementara hilangnya 

REDD di  tahun 2010  ini diantisipasi dengan membuat  salah  satu  sasaran  kegiatan 

pembangunan  tahun  2010  berupa  efektifitas  mekanisme  pendanaan  terkait 
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adaptasi/mitigasi perubahan  iklim dari sektor kehutanan. REDD memang  tidak  lagi 

disebut, tapi bukan berarti ia tidak ada. Ia tetap dibayangkan ada. 

Pelaksanaan Kebijakan 

(i) Peraturan Perundang‐undangan Di Tingkat Nasional 

REDD merupakan  skema pemberian  insentif buat usaha‐usaha pengurangan emisi 

yang berasal dari deforestasi dan kerusakan hutan. Pada awalnya, skema  ini hanya 

memberikan insentif pada usaha pengurangan laju deforestasi dan kerusakan hutan 

yang  kemudian  diterjemahkan  pada  seberapa  besar  karbon  yang  bisa  ditahan  di 

hutan. Tapi berdasarkan  keputusan di COP 13 dan COP 14, peranan hutan dalam 

mitigasi perubahan iklim tidak hanya dari sisi negatifnya (mencegah deforestasi dan 

kerusakan hutan),  tapi perlu  juga dilihat  sisi positifnya, yang diterjemahkan dalam 

skema REDD yang berkembang sekarang berupa usaha‐usaha peningkatan karbon, 

pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konservasi; dikenal dengan REDD+.  

Skema  REDD  memang  masih  berkembang,  termasuk  dalam  hal  pemberian 

insentifnya.  Tapi  yang  jelas,  pemberian  insentifnya  berdasarkan  pada  “performa” 

sehingga penentuan  “angka  awal”  atau dasar perhitungan –  yang dikenal  sebagai 

referensi  –  menjadi  sangat  penting.  Setelah  angka  referensi  ditentukan,  maka 

kemudian dibuatkan model  laju deforestasi/degradasi hutan  jika  tidak diintervensi 

oleh  REDD  (BAU)  yang  kemudian  diperbandingkan  dengan  pengurangan  laju 

deforestasi yang dilakukan dalam  skema REDD. Angka antara  laju deforestasi BAU 

dengan  yang  dihasilkan  dari  skema  REDD  itulah  yang  kemudian  dijadikan  dasar 

seberapa  besar  insentif  itu  diberikan.  Dengan  demikian,  semakin  besar  tekanan 

pada  hutan,  baik  tekanan  deforestasi  maupun  kerusakan  hutan,  akan  semakin 

memperbesar pula “harga” karbon di hutan tersebut.  

Dengan melihat penjelasan singkat soal REDD tersebut maka kita bisa menentukan 

pada  kebijakan  apa  intervensi  REDD  itu  harus  dilakukan.  Kebijakan  dalam  sektor 

kehutanan tentu adalah hal yang penting diperhatikan, terutama dalam soal kebijak‐

an pengaturan penggunaan hutan dan peningkatan “harga” hutan.  

Selain  itu,  kebijakan  di  luar  sektor  kehutanan  yang  mendorong  terjadinya 

deforestasi  dan  degradasi  juga  harus  dilihat.  Bentuknya  sangatlah  beragam, 
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misalnya kebijakan pertanian dan perkebunan, pola kebijakan ekonomi, pengaturan 

penduduk, penggunaan lahan, dst. 

Di Indonesia misalnya, deforestasi lebih banyak terjadi karena disengaja dan bahkan 

diformalkan. Studi Greenomics menyebutkan bahwa angka deforestasi  tertinggi di 

Indonesia  terjadi  di  kawasan  hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi  (HPK). 

Penentuan  suatu  kawasan  menjadi  HKP  atau  bukan  serta  pelepasan  kawasan 

hutannya merupakan wewenang Menteri Kehutanan. Sementara  itu, pola peman‐

faatan hutan  yang  tidak berkelanjutan membuat  kondisi hutan di  Indonesia  terus 

turun. 

Di sisi lain, tekanan terhadap hutan tidak hanya terjadi dari dalam sektor kehutanan, 

tetapi juga berasal dari luar sektor kehutanan. Di Indonesia tekanan terbesar datang 

dari perluasan perkebunan dan pertanian, selain, dalam angka yang  lebih kecil tapi 

menghancurkan,  pertambangan.  Selain  itu  banyak  aktivitas  pembangunan  non 

kehutanan yang dikerjakan di dalam kawasan hutan. 

Terlihat bahwa, sebagaimana perubahan  iklim, REDD  ini sendiri harus diperlakukan 

sebagai  kebijakan  lintas  bidang.  Selama  “harga”  suatu  kawasan  hutan  dari  sudut 

ekonomi  lebih  kecil  daripada  jika  di  kawasan  hutan  itu  ditanami  sawit, misalnya, 

maka  hutan  akan  terus  terancam  dialihstatuskan  dan  dialihfungsikan.  Kebijakan 

untuk menurunkan  insentif penggunaan  lahan hutan untuk perkebunan/pertanian 

karenanya perlu juga diperhatikan.  

• Peraturan Perundang‐undangan yang Mengatur Langsung REDD 

Jika dilihat dari  segi keterhubungan  langsung dengan  soal REDD,  sebenarnya baru 

ada dua peraturan perundang‐undangan yang mengaturnya.  Itu pun diatur dalam 

peraturan perundang‐undangan setingkat menteri yaitu: Permenhut P. 68/Menhut‐

II/2008 tentang Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi 

dan  Degradasi  Hutan  dan  Permenhut  P.  30/Menhut‐II/2009  tentang  Tata  Cara 

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).  

Permenhut P. 36/Menhut‐II/2009 tentang Tatacara  Perizinan  Usaha  Pemanfaatan  

Penyerapan    dan/atau  Penyimpanan    Karbon    Pada   Hutan    Produksi  dan Hutan 
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Lindung, kerap  juga disebut sebagai peraturan yang mengatur soal REDD. Padahal, 

Permenhut P  36/2009 mengatur hal  yang  lebih umum daripada REDD,  yakni  soal 

jasa lingkungan. Memang, permenhut ini mempunyai kedekatan dengan pengaturan 

soal REDD yang karenanya tetap akan disinggung dalam sub‐bab di bawah ini. 

Ada  satu  peraturan  perundangan  yang  tidak  penulis  cantumkan  dalam  bagian  ini 

walalupun secara jelas menyebut soal REDD, yaitu Inpres No 5 tahun 2008 tentang 

Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009. Penulis melihat bahwa isi dari Inpres itu 

bukan bersifat mengatur, tetapi  lebih bersifat mengarahkan sebuah atau beberapa 

lembaga  untuk  bekerja  berdasarkan  arahan  tersebut.  Sehingga  penulis 

memasukkannya ke dalam bagian Rencana kebijakan 

‐ Permenhut P. 68/Menhut‐II/2008 tentang Demonstration Activities Pengurangan 

Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 

Aturan  ini  disusun  sebagai  respon  pemerintah  Indonesia  c.q.  Departemen 

Kehutanan  pada  apa  yang  dihasilkan  di  dalam  COP  13,  Desember  2007  di  Bali, 

terutama  dalam  soal  REDD.  Disebutkan  bahwa  sebagai  tindak  lanjut  dari  hasil 

perjanjian COP 13 tersebut, pemerintah Indonesia sudah menetapkan kebijakan soal 

pengurangan emisi  karbon  dari  deforestasi  dan degradasi hutan atau REDD.  

Tidak  jelas  apa  yang  dimaksud  dengan  “pemerintah  telah menetapkan  kebijakan 

untuk   mengurangi    emisi    karbon   dari   deforestasi   dan degradasi hutan”  serta 

dalam  bentuk  apa  kebijakan  itu  diwujudkan:  misalnya,  peraturan  perundangan‐

undangan nomor berapa yang mengatur soal  tersebut? Apakah yang dimaksud  itu 

adalah Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2008  tentang Dewan Nasional Perubahan 

Iklim  (DNPI),  karena  inilah  satu‐satunya  peraturan  perundang‐undangan  yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pasca COP 13 Bali 2007 yang juga dicantumkan dalam 

pertimbangan permenhut P 68/2008? Padahal, dalam Perpres ini hanya diatur tugas 

DNPI  yang  semuanya bersifat umum,  tidak ada  yang  spesifik menyebutkan REDD. 

Ataukah, kebijakan yang dimaksud  itu adalah  Instruksi Presiden No. 5  tahun 2008 

yang mengatur soal Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009 yang mengatur soal 

pelaksanaan REDD? 
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Peraturan  ini sendiri dilakukan sebagai pembuka  jalan dilaksanakannya REDD yang 

sebenarnya masih  dalam  tahap  persetujuan  di  fora  kebijakan  internasional,  yang 

dinamai Demonstration Activities (DA). DA ini dilakukan sebagai cara untuk "menguji 

dan mengembangkan metodologi, teknologi dan  institusi pengelolaan hutan secara 

berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian 

deforestasi  dan  degradasi  hutan";  yang  kemudian  diharapkan  akan  lahir  desain 

pengelolaan hutan yang tepat untuk menjalankan REDD. 

Lokasi yang bisa digunakan untuk DA REDD ini adalah hutan negara dan hutan hak. 

Sementara  yang  dapat  menjadi  pelaksananya  (pemrakarsa)  adalah  pihak  peme‐

rintah,  pemegang  izin  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu,  pemegang/pengelola  hutan 

hak, pengelola hutan adat, kepala kesatuan pengelola hutan. Pemrakarsa ini terbagi 

lagi  antara  pihak  yang menyediakan  dananya  sendiri  dan  yang  bermitra  dengan 

pihak kita. 

DA  ini harus mendapatkan persetujan dari Menteri Kehutanan. Sebelum persetuju‐

an  menteri  itu  didapatkan,  pemrakarsa  harus  terlebih  dahulu  melewati  proses 

perijinan. Pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan dengan 

melampirkan  rancangan  DA  dan  dilampiri  dengan  status  dan  lokasi  berikut  peta 

lokasi  calon  areal,  bentuk  dan  jangka waktu  kerja  sama,  perkiraan  nilai  kegiatan, 

manajemen resiko dan rencana alokasi distribusi pendapatan.

Permohonan itu akan diperiksa oleh Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim 

di Lingkungan Departemen Kehutanan dan menteri kehutanan bisa melakukan tiga 

hal  atas  penilaian  itu: menyetujui, menyetujui  dengan  syarat  dan menolak.  Jika 

disetujui, DA  itu akan dilakukan paling  lama selama 5 tahun. Kriteria dan  indikator 

kelayakan  pelaksanaan  DA,  yang  menjadi  dasar  Kelompok  Kerja  Pengendalian 

Perubahan  Iklim  di  Lingkungan  Departemen  Kehutanan  dan  menteri  kehutanan 

dalam  menilai  proposal  DA  REDD,  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan 

Menteri. 
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‐ Permenhut  P.  30/Menhut‐II/2009  tentang  Tata  Cara  Pengurangan  Emisi  dari 

Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) 

Dalam  Pasal  peralihan Permenhut P.30/Menhut‐II/2009  tentang REDD  disebutkan 

bahwa  REDD  baru  dilaksanakan  setelah  ada  persetujuan  internasional  tentang 

REDD. Sebelum ada peraturan di tingkat internasional itu, REDD dilaksanakan dalam 

bentuk Demonstration activities (DA), peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, 

serta  perdagangan  karbon  sukarela.  Dengan  demikian,  REDD  di  Indonesia  dapat 

dilakukan  dalam  dua  jalur:  melalui  jalur  DA  (sebagaimana  diatur  di  dalam 

Permenhut  P.68/2008)  atau  jalur  REDD  dengan  dana  dari  dagang  karbon 

sukarela/peningkatan  kapasitas  dan  transfer  teknologi.  DA  sebenarnya  bisa 

dialihkan  jadi  proyek  REDD  dengan  berbagai  persyaratan  yang  sampai  sekarang 

belum ditentukan. 

Semua  pemrakarsa mengajukan  usulannya  kepada  Departemen  Kehutanan  yang 

kemudian usulan itu akan diserahkan pada dua komisi untuk dinilai: Jika mengambil 

jalur  DA,  maka  Kelompok  Kerja  Pengendalian  Perubahan  Iklim  di  Lingkungan 

Departemen  Kehutanan  yang  akan menilainya;  sementara  jika  jalur  REDD  lewat 

dagang  karbon  sukarela/peningkatan  kapasitas  dan  transfer  teknologi, maka  ada 

komisi REDD yang akan menilainya. 

Subyek  pemohon  proyek  REDD  terbagi  dua:  entitas  nasional  dan  entitas 

internasional  yang  dibedakan  berdasarkan  fungsinya.  Entitas  nasional  sebagai 

pemegang status hak atas hutan sementara entitas  internasional bertugas sebagai 

penyandang dana. 

REDD hanya bisa dilakukan di wilayah  yang  sudah berijin. Ada 12 pemilik hak/ijin 

yang  bisa  menjadi  pelaku  REDD,  yakni  IUPHHK‐HA,  IUPHHK‐HT,  IUPHH‐HKM, 

IUPHHK‐HTR,  IUPHHK‐RE,  KPHP,  KPHL,  KPHK,  Kepala    Unit    Pelaksana    Teknis  

Konservasi  Sumberdaya  Alam  atau  Kepala  Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, 

Pengelola  Hutan  Adat,  pemilik  dan  pengelola  Hutan  Hak,  pengelola  Hutan  Desa.  

Dengan rincian pelaku REDD sebagaimana diatur dalam Permenhut  ini, maka tidak 

ada  jalan  lain bagi organisasi  lingkungan yang selama  ini berencana melaksanakan 

REDD,  seperti  FFI  atau  KFCP,  kecuali membuat  unit  usaha  lain  yang mengajukan 
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permohonan  untuk  mendapatkan  setidaknya  3  bentuk  hak/ijin  (IUPHHK‐HA, 

IUPHHK‐HT dan IUPHHK‐RE). 

Persyaratan dalam mengajukan REDD di  semua kawasan hutan  itu pada dasarnya 

sama,  yakni  memiliki  ijin  hak  (berupa  pemanfaatan(mis.  IUPHHK‐HT)  atau 

pengelolaan  (mis.  Hutan  Desa),  memiliki  kriteria  lokasi  pelaksanaan  REDD  dan 

memiliki  rencana pelaksanaan REDD. Namun ada persyaratan  lain yang dikenakan 

bagi  pengajuan  di  luar  lokasi  KPHP,  KPHL/KPHK  serta  Hutan  Konservasi,  yaitu 

memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah. 

Pengajuan  permohonan  diajukan  kepada  Menteri  Kehutanan  yang  kemudian 

proposalnya  akan  diteliti  oleh  Komisi  REDD  dalam  jangka  waktu  14  hari.  Hasil 

penelitian komisi REDD  ini kemudian akan diserahkan kepada Menteri Kehutanan. 

Menteri Kehutananlah yang akan menentukan proposal itu diterima atau ditolak. 

Jika diterima, pemrakarsa dapat melaksanakan REDD yang ijinnya berlaku selama 30 

tahun dan setelahnya bisa diperpanjang. Pemrakarsa diwajibkan untuk menetapkan 

referensi  emisi, melakukan  pemantauan  dan menyerahkan  hasil  pemantauan  itu 

kepada Menteri lewat Komisi REDD. 

VER atau sertifikat Pengurangan Emisi Karbon sendiri didapatkan oleh pemrakarsa 

jika  laporan  pemantauan  itu  telah  diverifikasi  oleh  Lembaga  Penilai  Independen 

yang laporannya dberikan kembali kepada Komisi REDD. Komisi REDD‐lah yang akan 

menerbitkan sertifikat pengurangan emisi karbon  itu. Sertifikat pengurangan emisi 

karbon inilah yang dapat diperjualbelikan. 

Dalam soal distribusi  insentif yang didapat dari penjualan Sertifikat  itu, Permenhut 

ini tidak mengatur dengan jelas pihak mana yang berhak atas distribusi insentif itu. 

Yang  jelas  diatur  adalah  penerimaan  negara  dari  REDD  yang  secara  tersirat 

menunjukkan bahwa salah satu pihak yang berhak atas distribusi insentif itu adalah 

pemerintah.  Pengaturan  soal  ini  akan  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  peraturan 

perundang‐undangan.  

Penerimaan  Negara  dari  pelaksanaan  REDD  ini  akan  diperlakukan  sebagai 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pengaturan perundang‐undangannya 
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sudah  ada.  Sehingga  jika  REDD  ingin  diperlakukan  sebagai  salah  satu  PNBP  di 

Departemen  Kehutanan  harus  terlebih  dahulu  ada  perubahan  pada  peraturan 

perundangan yang mengatur soal PNBP khusus di Departemen Kehutanan. Kedua, 

karena  REDD  ini  dihitung  secara  nasional  namun  dengan  pelaksanaan  di  tingkat 

daerah, maka perlu  ada perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. Aturan soal ini pun sudah ada.  

REDD dan Pengentasan Kemiskinan 

Dimensi  REDD,  menurut  permenhut  ini,  tidak  hanya  khusus  mengantisipasi 

perubahan  iklim,  tetapi  ternyata  dikaitkan  dengan  usaha  meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat  yang  hadir  dalam  bentuk  pengentasan  kemiskinan. 

Karena itu pula salah satu kriteria pemilihan lokasi yang dimasukkan dalam proposal 

REDD  ini  adalah  ada  tidaknya  rencana  pengentasan  kemiskinan  di  daerah  sekitar 

lokasi REDD. Hal yang sama juga hadir di dalam kriteria pemberian rekomendasi dari 

pemerintah  daerah  yakni  kesesuaian  proyek  REDD  ini  dengan  prioritas 

pembangunan berupa program pengentasan kemiskinan.  

Jembatan  penghubung  antara  proyek  REDD  dengan  pengentasan  kemiskinan  ini 

tampaknya  hadir  dalam  bentuk  distribusi  insentif  yang  diterima  oleh  pemerintah 

sebagai  PNBP.  Karena  itu  pula  harus  ada  kesesuaian  antara  lokasi  REDD  dengan 

program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (daerah) dimana 

salah  satu  sumber  pembiayaannya  berasal  dari  PNBP  REDD  tersebut.  Ini menjadi 

alasan  utama  mengapa  hanya  pihak  pemerintah  saja  yang  dicantumkan  dalam 

aturan soal distribusi insentif.  

Pengkaitan REDD dengan  isu pengentasan kemiskinan sebenarnya seirama dengan 

kebijakan  pembangunan  yang  diusung  oleh  Presiden  SBY  yang  menginginkan 

pembangunan yang dilakukan di Indonesia  itu harus mengarah pada pro‐poor, pro‐

job, dan pro‐growth. 

Namun,  tidak  jelas  benar  bagaimana  memparalelkan  tujuan  REDD  berupa 

penurunan  emisi  dari  deforestasi  dan  degradasi  hutan  itu  dengan  program 

pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga tidak jelas 

apakah  kegiatan‐kegiatan  di  dalam  REDD  yang mempunyai  dimensi  pengentasan 
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kemiskinan  itu akan dibiayai oleh pemrakarsa REDD atau oleh pemerintah. Kedua 

hal, sayangnya, ini tidak diatur dalam Permenhut P30/2009. 

Jika REDD tidak semata diperlakukan sebagai kegiatan pengurangan emisi, tapi juga 

pengentasan  kemiskinan, maka  ia memerlukan  dukungan  kebijakan  lintas  bidang, 

lintas departemen. Kebijakan REDD harus memperhatikan kebijakan di bidang  lain 

yang dapat menunjang atau malah menghambat keberhasilan proyek REDD. Jika ini 

yang  diminta,  maka  pengaturan  REDD  dengan  Peraturan  Menteri  (Kehutanan) 

menjadi  hambatan  tersendiri.  Peraturan  Menteri  Kehutanan  mempunyai  keter‐

batasan  karena  hanya  bisa  mengatur  hal  yang  menjadi  kewenangan  menteri 

kehutanan.  Ia tentu akan menyalahi aturan  jika mengatur hal di  luar kewenangan‐

nya.  Sementara  permintaan  terhadap  skema  REDD  jauh melampaui  kewenangan 

Departemen  Kehutanan. Hal  ini  tidak  berarti  REDD membutuhkan  dukungan  dari 

peraturan perundangan dengan hirarki  lebih tinggi dari Permenhut; tapi koordinasi 

antar departemen dengan melegalkannya dalam bentuk peraturan bersama,  atau 

pengkoordinasian di tingkat Menteri Koordinator dapat saja dilakukan. 

‐ Permenhut P. 36/Menhut‐II/2009 tentang Tatacara Perizinan Usaha Pemanfaat‐

an Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan 

Lindung 

Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Permenhut P. 36/Menhut‐II/2009 tentang 

Tatacara    Perizinan    Usaha    Pemanfaatan    Penyerapan    dan/atau  Penyimpanan  

Karbon  Pada  Hutan  Produksi  dan  Hutan  Lindung (selanjutnya disebut permenhut 

P36/2009), sebagai peraturan yang mengatur soal REDD. Namun, menurut penulis, 

Permenhut P.36/2009 mengatur soal jasa lingkungan dari sektor kehutanan berupa 

penyimpanan dan penyerapan  karbon  yang  sudah diatur di dalam PP No 6/2007. 

Suatu  aktivitas  yang  lebih  umum  daripada  skema  REDD,  walaupun  keduanya 

bertumpu pada karbon.  

Dari  sisi  substansi yang diatur, Permenhut 36/2009  ini  sebenarnya  jauh  lebih kuat 

dari Permenhut 30/2009 mengingat, pertama, jasa lingkungan berupa penyimpanan 

dan  penyerapan  karbon  yang  sudah  diatur  di  dalam  peraturan  perundangan 

Indonesia yang hirarkhinya lebih tinggi dari Permenhut, yakni PP No 6/2007.  Kedua, 
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pemerintah  sudah  mengakui  adanya  skema  penyimpanan/penyerapan  karbon 

sebagai  salah  satu  hak  yang  bisa  didapatkan  oleh  para  pihak.  Ketiga,  soal  IUPJL 

Perdagangan Karbon bahkan  jauh sebelumnya sudah diatur dalam mekanisme A‐R 

CDM.15

Permenhut P36/2009  ini diatur untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan 

karbon secara sukarela dari sektor kehutanan yang berada di luar mekanisme REDD 

atau CDM.    Ini  terlihat dari mekanisme pembiayaannya yang bersifat sukarela dan 

berasal  dari  perdagangan  karbon.  Mekanisme  perdagangan  karbon  sendiri  jelas 

tidak bergantung pada kesepakatan G to G atau Negara dengan Negara. Sementara 

REDD, yang juga mengatur soal emisi karbon, merupakan mekanisme yang bersifat 

compliant  yang  sifat mengikatnya  baru  akan  dijalankan  jika  ada  kesepakatan  di 

bawah perundingan UNFCCC. 

Apa yang diatur di dalam Permenhut P36/2009 ini baru berhubungan dengan skema 

REDD ketika menyangkut dua soal. Pertama, ketika dihubungkan dengan Permenhut 

P30/2009  yang  menyatakan  bahwa  aktivitas  REDD  sebelum  ada  kesepakatan  di 

UNFCCC  pada  tahun  2012  akan  dilakukan  dengan,  salah  satunya,  perdagangan 

karbon  sukarela.  Dengan  demikian,  kesepakatan  perdagangan  karbon  secara 

sukarela  yang  didasarkan  pada  aktivitas  mitigasi  perubahan  iklim  dari  sektor 

kehutanan  (non‐CDM;  bentuknya  penyimpanan  karbon  di  hutan)  sebelum  ada 

kesepakatan  internasional  akan  bisa  dianggap  sebagai  pelaksanaan  REDD.  Hanya 

saja  kriteria  apa  suatu  kegiatan  perdagangan  karbon  sukarela  dapat  dianggap 

sebagai pelaksanaan REDD tidak diatur dengan jelas dalam Permenhut ini. 

Kedua, dalam soal Usaha Pemanfaatan Penyimpanan Karbon  (UP PAN Karbon). UP 

PAN Karbon  ini dalam banyak hal memang sama dengan REDD. Disebutkan bahwa 

sertifikat  VER  (verified  Emission  Reduction)  dari  PAN  Karbon  harus  divalidasi 

mengikuti prosedur mekanisme compliant yang diakui dan dimasukan dalam carbon 

baseline REDD Nasional serta diregistrasi pada Badan Registrasi Nasional. Selain  itu 

kesepakatan  jual  beli  PAN‐KARBON  harus  dinegosiasikan  kembali.  Kedua  hal  ini 

terjadi  jika  REDD  benar‐benar  dilaksanakan  pada  akhir  tahun  2012.  Dengan 
                                                            
15 Aforestation – Reforestation CDM. Di Indonesia diatur dalam Permenhut P14/Menhut‐II/2004, tanggal 5 Oktober 2004. 
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demikian,  REDD  hanya mengatur  hal  kecil  saja  dari  soal  jasa  lingkungan  berupa 

penyimpanan/penyerapan karbon ini.  

Sementara itu, soal UP RAN Karbon (Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon) tidak 

tergantung  pada  disepakati  atau  tidaknya  REDD  di  tingkat  internasional  di  tahun 

2012. Ia bisa berjalan terus sampai ijinnya – yang berumur 25 tahun – habis. 

Penyebutan angka 25 tahun sebagai jangka waktu proyek UP RAN/PAN Karbon ini di 

mata penulis cukup mengagetkan. Permenhut  ini  ternyata mengatur berbeda  soal 

jangka waktu berlakunya IUP RAN/PAN karbon ini dengan apa yang diatur di dalam 

PP No 6 tahun 2007. Dalam Pasal 29 ayat 1 huruf  f serta Pasal 50 ayat 1 huruf f  PP 

No. 6  tahun 2007  terang dikatakan bahwa “..usaha penyerapan karbon dan usaha 

penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai 

kebutuhan investasi…”. Tidak ada cukup alasan untuk melihat mengapa Permenhut 

P36/2009  tersebut mengatur berbeda  soal  jangka waktu berlakunya  ijin  tersebut. 

Namun,  jika mengikuti  azas  hirarkhi  peraturan  perundang‐undangan,  pengaturan 

soal jangka waktu dalam Permenhut itu batal demi hukum. 

Pemberian IUP RAN/PAN Karbon dibedakan berdasarkan areal yang berijin dan tidak 

berijin. Di areal yang sudah ada ijinnya, hanya pemilik ijin di lahan tersebut yang bisa 

mengajukan  IUP  PAN/RAN  Karbon.  Tidak  ada  keterangan  lain  yang menyebutkan 

pihak lain di luar pemilik ijin/hak yang dapat mengajukan IUP RAN/PAN di areal yang 

berijin.  

Tapi  ada  perkecualiannya  yakni  bagi  areal  yang  dibebani  IUPHHK  atau  ijin 

pemanfaatan hasil hutan kayu (berarti hanya di kawasan hutan produksi), pihak lain 

dapat mengajukan permohonan kepada Menteri (Pasal 8 Ayat 2). Tapi, tata aturan 

mengenai  hal  itu  akan  ditentukan  kemudian  dalam  bentuk  peraturan  menteri. 

Dengan  demikian,  di  kawasan  yang  berijin  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  saja 

pemohon selain pemilik ijin dapat mengajukan IUP RAN/PAN Karbon. 

Pemilik ijin di lahan itu antara lain adalah pemilik IUPHHK‐HA, IUPHHK‐HT, IUPHHK‐

RE, IUPHHK‐HTR, pemilik ijin pemanfaatan hutan lindung, pengelola HKm dan hutan 

desa. Selain pihak‐pihak tersebut, ternyata Permenhut P36/2009  ini  juga memberi‐
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kan  kesempatan  kepada  pihak  lain  yang  ingin  mengajukan  permohonan  IUP 

PAN/RAN karbon, yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan  Pengelola‐

an Hutan Lindung, Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus  pada  hutan  produksi  

dan/atau  hutan lindung, Hutan Rakyat,  dan Hutan  Masyarakat  Hukum Adat (Pasal 

21). Masyarakat hukum adat yang memiliki ijin pengelolaan hutan di kawasan hutan 

lindung atau produksi dapat mengajukan permohonan IUP PAN/RAN karbon sesuai 

dengan peraturan ini. 

Semua  permohonan,  kecuali  pemilik  ijin  IUPHHK‐HTR,  diajukan  kepada  Menteri 

Kehutanan,  dengan melampirkan  surat  ijin/hak  dan  proposal Usaha  Pemanfaatan 

Penyerapan/Penyimpanan  Karbon.  Sementara,  untuk  pemilik  ijin  IUPHHK‐HTR 

permohonannya diajukan kepada Bupati dengan syarat yang hampir sama dengan 

pemilik ijin lainnya.  

Namun penulis sedikit bingung dengan rujukan antar pasal dan isi dari Permenhut P 

36/2009  ini. Misalnya dalam  soal pemberian  ijin di  lahan  yang  sudah  ada  ijinnya; 

pemilik  IUPHHK‐  HTR  yang mengajukan  permohonan  kepada  Bupati,  pengaturan 

lebih  lanjutnya  merujuk  pada  Pasal  10  (Pasal  5  Ayat  4).  Ternyata  Pasal  10  ini 

mengatur soal pemberian  izin oleh Gubernur. Pasal yang mengatur soal pemberian 

ijin oleh Bupati sendiri diatur dalam pasal 9.  

Bahkan Pasal 9 ini tidak berdiri sendiri. Pasal 9 Ayat 1 mengatur bahwa Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan   pemohon 

sebagaimana    dimaksud    dalam  Pasal  10  ayat  (2)  yang  isinya  berupa  penolakan 

Kepala Dinas Provinsi atas permohonan pemohon. Jadi, apakah pemohon  IUPHHK‐

HTR  yang  akan  mengajukan  IUPJL  berupa  IUP  RAN/PAN  menyerahkan  terlebih 

dahulu  permohonannya  kepada Gubernur  yang  jika  permohonannya  ditolak  baru 

akan diserahkan pemrosesannya ke tangan Bupati?  

Lebih fatal dari itu adalah dalam hal pemberi ijin untuk kawasan yang tidak dibebani 

ijin.  Tidak  ada  penjelasan  pembagian  kewenangan  antara  Bupati/Gubernur  dan 

Menteri dalam memberikan  ijin. Misalnya kriteria kawasan yang tidak dibebani  ijin 

seperti apa yang ijinnya harus dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur atau Menteri.  
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Pasal 8 ayat 1 sebenarnya memberikan sedikit penjelasan yakni dengan menyebut‐

kan  bahwa  di  dalam  areal  yang  tidak  dibebani  ijin  pemanfaatan  hasil  hutan 

kayu/IUPHHK maka kewenangan pemberian ijinnya ada di tangan menteri. Apa saja 

areal yang tidak dibebani dengan IUPHHK? Dalam lingkup Permenhut P 36/2009 ini 

maka kawasan itu adalah kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi yang 

tidak dibebani ijin.   

Tidak berhenti di sana, Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bagi areal yang dibebani dengan 

ijin  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu,  ijinnya  di  tangan menteri.  Dengan  demikian, 

wewenang  pemberian  ijin  IUP  RAN/PAN  Karbon  yang  berada  di  areal  yang  tidak 

berijin semuanya berada di tangan Menteri.  

Jikapun  interpretasi  penulis  terhadap  pasal  8  itu  salah  dan  pihak  selain menteri 

dapat mengeluarkan ijin IUP RAN/PAN Karbon di areal yang tidak dibebani ijin, maka 

pengaturannya  juga  tidak  jelas dan membingungkan. Perhatikan hubungan antara 

Pasal 10 dan Pasal 9   yang dijelaskan di atas: permohonan pemohon yang ditolak 

oleh Gubernur dapat diproses lagi di tingkat Bupati dengan persyaratan yang sama. 

Ini terjadi karena dalam rujukan Pasal 9 adalah Pasal 10 ayat 2. Seharusnya Pasal 9 

merujuk pada Pasal 7 ayat 2, sebagaimana pasal 10 dan Pasal 11.  

Jelaslah,  kewenangan  bupati  menjadi  besar:  ia  bisa  mengeluarkan  ijin  IUPJL  di 

kawasan HTR,  ijin di kawasan yang  tidak dibebani  ijin dan menerima permohonan 

dan mengeluarkan  ijin di kawasan yang  tidak berijin yang permohonannya ditolak 

oleh Gubernur. Itupun dengan catatan: kewenangan itu tidak dianulir oleh Pasal 8. 

Substansi  lain yang  juga membingungkan adalah Permenhut  ini tidak membedakan 

antara Proposal UP RAP‐KARBON dan/atau UP PAN‐KARBON dengan Proposal Usaha 

Pemanfaatan  Jasa  Lingkungan  pada  Hutan  Produksi  (Proposal  UPJL).  Begitu  juga, 

permenhut  ini  tidak  memberikan  penjelasan  perbedaan  antara  pemegang  IUP 

RAP/PAN Karbon dengan pengembang proyek IUP RAP/PAN Karbon.  

Di tengah ketidakjelasan  isi peraturan, Permenhut P36/2009  ini ternyata mengatur 

hal  yang  luput  diatur  di  dalam  Permenhut  P30/2009  dan  sudah  lama  ditunggu‐

tunggu oleh pihak investor, yakni soal pembagian keuntungan. Menurut Permenhut 
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ini,  keuntungan  dibagikan  kepada  tiga  pihak:  pemerintah,  masyarakat  dan 

pengembang dengan persentase yang berbeda‐beda tergantung pada wilayah mana 

perdagangan karbon itu dilakukan. 

Distribusi No.  Pemegang 
ijin/Pengembang 

Pemerintah  Masyarakat  Pengembang 

1.   IUPHHK‐HA      20%  20%    60%        

2.   IUPHHK‐HT        20%  20%  60%        

3.    IUPHHK‐RE      20%  20%    60%        

4.   IUPHHK‐HTR         20%  50%  30% 

5.   Hutan Rakyat         10%  70%  20% 

6.   Hutan Kemasyarakatan     20%  50%  30% 

7.   Hutan Adat      10%  70%  20% 

8.   Hutan Desa        20%  50%  30% 

9.   KPH      30%  20%  50% 

10.   KHDTK   50%  20%  30% 

11.   Hutan Lindung         50%  20%  30% 

 

Bagi  pembagian  dana  yang  diterima  oleh  pemerintah  akan  diperlakukan  sebagai 

PNBP;  sementara  pembagian  dana  bagi  masyarakat  akan  disalurkan  ke  dalam 

bentuk  trust  fund  yang  pengelolaannya  diatur  bersama  oleh  masyarakat  dan 

pemerintah  desa  serta  pengembang  proyek.  Trust  fund  ini  dipergunakan  untuk 

membiayai  “..kegiatan  pengamanan  areal  hutan  proyek  Pengembangan  RAP‐

KARBON  dan/atau  PAN‐KARBON  dalam  rangka  mencegah  kebocoran  (leakeage) 

..(Pasal 17 ayat 4)”. Berbeda dengan REDD sebagaimana diatur dalam Permenhut P 

30/2009 yang mengaitkan dana hasil REDD dengan pengentasan kemiskinan, dana 

yang  diterima  dari  proyek  karbon  itu  sebenarnya  juga  dipergunakan  untuk 

keperluan  pemberdayaan  masyarakat  namun  dengan  tujuan  untuk  mencegah 

terjadinya kebocoran (leakage) dari wilayah proyek tersebut. 
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b. Peraturan Perundang‐undangan Tidak Langsung Mengatur REDD 

Untuk membicarakan soal peratuaran perundang‐undangan yang mengatur secara 

tidak  langsung  skema  REDD,  mau  tidak  mau  akan  mengarah  pada  persoalan 

perubahan  iklim dan atau  lingkungan hidup  serta pengelolaan  sumber daya alam. 

Jika  diteropong  dalam masalah  ini,  REDD  sebenarnya  bagian  kecil  dari  persoalan 

lingkungan yang coba dicandra oleh pemerintah.  

Karena  pengaturannya  hanya  dalam  bentuk  Permenhut,  sementara  urusan 

pengembangan skema REDD  ini digantungkan pada kebijakan  lain yang  justru  lebih 

umum dan mendasar, seperti dengan persoalan Kehutanan dan Tata Ruang, maka 

REDD  menghadapi  keterbatasan  karena  tidak  bisa  mengatur  di  luar  lingkup 

Departemen  Kehutanan.  Dalam  soal  itu  pula  mencari  hubungan  REDD  dengan 

peraturan di atasnya menjadi penting.  

Pelaksanaan kebijakan terkait soal lingkungan hidup serta perubahan iklim  

Ada beberapa sektor yang terkait langsung dengan soal perubahan iklim/REDD ini.  

c. Lingkungan hidup 

− UU No. 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi UNFCCC 

− UU No 17 tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto 

− UU  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  hidup.  UU  Ini 

mengganti  UU  No.23  Tahun  1997  tentang  Ketentuan‐ketentuan  Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pada 5  Juni 1992,  Indonesia menandatangani Konvensi Perubahan  iklim  (UNFCCC) 

dan meratifikasinya ke dalam UU No. 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi UNFCCC.  Ini 

merupakan  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam menanggapi  isu  perubahan  iklim. 

Namun bisa dikatakan derajat kepentingan  Indonesia, sebagai negara berkembang 

dan  masuk  dalam  kategori  negara  non‐annex,  dalam  soal  perundingan  iklim  ini 

sangat  rendah.  Karena  tidak  ada  kewajiban  apapun  yang  ditimpakan  perjanjian 

internasional  itu  kepada  Indonesia  serta  tidak  ada  insentif  apapun  kepadanya. 

Walaupun demikian,  sebagai negara berkembang dan anggota UNFCCC,  Indonesia 

diharuskan melaporkan  kondisi  Gas  Rumah  Kaca  dampak  dan  usaha mitigasinya 
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kepada  sekretariat  UNFCCC.  Dokumen  yang  dilaporkan  itu  bernama  “The  First 

National Communication on Climate Change Convention”  yang dilaporkan  kepada 

Sekretariat UNFCCC pada tahun 1999. 

Pada  tahun  1997,  Pemerintah  Indonesia  menandatangai  Protokol  Kyoto  dan 

meratifikasinya pada Bulan Juni tahun 2004 dan dituangkan dalam bentuk UU No 17 

tahun 2004. Salah  satu keuntungan  Indonesia dalam Protokol Kyoto adalah dapat 

terlibat dalam mekanisme CDM atau Mekanisme Pembangunan Bersih. Komnas PI, 

dijelaskan di bawah, banyak berperan dalam mendorong pembuat  kebijakan  agar 

meratifikasi Protokol Kyoto. 

UU  23  tahun  1997 memberikan  jalan  bagi  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup, 

termasuk dalam usaha pencegahan kerusakan lingkungan hidup. AMDAL adalah alat 

untuk mengukur  sejauh mana  kegiatan  pembangunan memberikan  dampak  pada 

daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup  serta  memberikan  solusi 

pengurangan  dampaknya.  Selain  pencegahan,  UU  No  23  Tahun  1997  juga 

memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  para  pencemar  dengan mendayagunakan 

prinsip pencemar membayar dan strict liability. 

UU  32  tahun  2009  bergerak  lebih  maju  lagi.  Instrumen  pencegahan  kerusakan 

lingkungan  tidak  hanya  Amdal/UKL‐UPL,  tetapi  juga  Kajian  lingkungan  hidup 

strategis  (KLHS),  tata  ruang, baku mutu  lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup,  izin  lingkungan,  instrumen ekonomi  lingkungan hidup, peraturan 

perundang‐undangan  berbasis  lingkungan  hidup,  anggaran  berbasis  lingkungan 

hidup, analisis risiko  lingkungan hidup,   audit  lingkungan hidup; dan  instrumen  lain 

sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.  

Selain  itu di  tingkat kebijakan akan ada yang namanya Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (RPPLH) yag disusun  secara berjenjang dari  tingkat 

nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, inventarisasi lingkungan hidup (Nasional, 

pulau/kepulauan dan ekoregion) dan penetapan wilayah ekoregion.  
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Dalam  lingkup  lingkungan hidup pula diatur soal penanganan kebakaran hutan dan 

lahan,  yang  dalam  soal  sumbangannya  pada  emisi  Indonesia  menempati  posisi 

paling atas.  

c. Penataan ruang 

‐ UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah dirubah dengan UU 

No. 26 tahun 2007. 

Proses  penataan  ruang  dianggap  dapat  memberikan  arahan  bagi  pelaksanaan 

pembangunan  berkelanjutan  karena  tidak  hanya  soal  penataan  ruangnya  yang 

diatur,  tetapi  juga  masalah  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan 

ruang.  

Ketiga  hal  itu  penting  dalam  soal  perubahan  iklim  penataan  ruang  (yang  disertai 

dengan  lemahnya  pengawasan) menyebabkan  banyak  lahan  dalam  kondisi  tidak 

jelas peruntukannya sehingga menyulitkan untuk dikendalikan.  

Soal  lemahnya penegakan hukum dalam mengawasi peruntukan  lahan diselesaikan 

oleh  UU  26/2007  yang  memberikan  sanksi  bagi  siapa  saja  yang  melanggar 

peruntukan lahan yang sudah disepakati sebelumnya.   

c. Kebencanaan 

‐ Undang‐Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana 

Persoalan  kebencanaan merupakan  persoalan  yang  dalam  kaca mata  pemerintah 

Indonesia dianggap paling dekat untuk didekatkan dengan pengendalian perubahan 

iklim. Beberapa kali, Pemerintah dalam dokumen perencanaan memandang penting 

pengendalian  soal  kebencanaan  ini  dengan  melihat,  misalnya,  posisi  geografis 

Indonesia yang berada di garis gunung berapi, dan diapit dua samudera besar. Pada 

saat yang sama, kondisi kebanyakan penduduknya masih belum sejahtera sehingga 

masih  banyak  penduduk  yang  berdiam  di  wilayah  rawan  bencana  dan  tidak 

menyadari soal kerawanan ini. 

Berbeda dengan cara pendekatan dulu dalam memandang soal kebencanaan yang 

selalu berlaku  sebagai “pemadam kebakaran” atau pada  saat  terjadi bencana. UU 

24/2007  ini memberikan  arahan  lain  dalam  penanganan  kebencanaan  yang  tidak 
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hanya pada saat terjadi bencana, tetapi juga pada sebelum terjadi bencana (sistem 

pencegahan dini, pendidikan tentang kerawanan wilayah,dst) serta monitoring dan 

pengawasannya. 

UU  24/2007 melengkapi  dirinya  dengan  BNPB,  sebuah  badan  di  tingkat  nasional, 

yang  wewenang  pada  saat  terjadi  bencana/keadaan  gawat  darurat,  dapat 

memerintah  badan  pemerintah/swasta  apapun,  seperti  TNI,  untuk  membantu 

proses  evakuasi  bencana  dan  dapat memidanakan  pihak  yang menghalangi  kerja 

BNPB  ketika melakukan  evakuasi  bencana.  Selain  itu,  soal  pendanaan  juga  diatur 

sehingga  dana  dapat  dipergunakan  untuk  kegiatan  yang  tepat  sasaran.  BNPB  ini 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB).    

UU 24/2007 dilengkapi dengan tiga Peraturan Pemerintah turunannya, yaitu: (1) PP 

Nomor 21  tahun 2008  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;  (2) PP 

Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; serta 

(3)  PP  Nomor  23  tahun  2008  tentang  Peran  Serta  Lembaga      Internasional  dan 

Lembaga Asing Non‐Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Untuk mengatur 

kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, telah ditetapkan  

d. Kehutanan 

‐ Undang‐Undang  No  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan,  sebagaiman  diubah 

dengan UU No 19 tahun 2004 

Kehutanan  jelas  sektor  yang  sangat  dekat  sekali  dalam  soal  perubahan  iklim. 

Posisinya  sangat unik, karena hutan dapat bekerja  sebagai penyebab peningkatan 

emisi rumah kaca atau juga sebagai penyerap emisi rumah kaca. Posisi yang unik ini 

serta  sulitnya menghitung emisi yang keluar dari hutan menyebabkan perdebatan 

tentang hutan dalam perundingan iklim berjalan tersendat‐sendat.  

Kehutanan dianggap  sebagai  faktor penting dalam perjanjian  iklim pasca Protokol 

Kyoto  baru  dibicarakan  kencang  di  COP  11  di  montreal  sampai  COP  15  di 

Copenhagen.  Skema  REDD  menjadi  skema  yang  paling  siap  untuk  dijadikan 

pengganti  Protokol  Kyoto  pasca  2012  dan  itu  berimbas  pada  peningkatan  posisi 

Departemen Kehutanan dalam soal perubahan iklim ini. 
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UU  41/1999 memberikan  arahan  bagi  pengelolaan  kehutanan  di  Indonesia  yang 

secara status dibedakan dua: hutan negara dan hutan hak. Karena posisi yang lebih 

kuat dan  lebih  luas maka  soal hutan negara  sebenarnya  lebih banyak dibicarakan 

ketika berbicara soal “hutan”. 

Pemerintah  c.q.  Departemen  Kehutanan  sebagai  pengelola  hutan  di  Indonesia 

mengatur  semua  urusan  yang  ada  hubungannya  dengan  penggunaan  kawasan 

hutan,  termasuk  soal  peruntukan  hutan  dan  bagi  siapa  serta  seberapa  lama. 

Kebijakan  desentralisasi  membuat  Departemen  Kehutanan  harus  membagi 

perannya dalam mengelola kehutanan dengan pemerintah daerah; walaupun dalam 

kenyataannya, peran pemerintah daerah tetap kecil.  

Sektor  kehutanan menjadi penting dalam  soal perubahan  iklim  karena  ia menjadi 

penyumbang  terbesar emisi dari  Indonesia  (kebanyakan dari kebakaran hutan dan 

pembukaan hutan – apalagi jika  lahannya gambut). Dengan menurunkan emisi dari 

sektor  kehutanan, maka  Indonesia mempunyai  peluang  besar  untuk menurunkan 

emisi sebanyak 26% di tahun 2020.  

Dalam  proses  penurunan  emisi  sendiri,  bisa  dikatakan,  Indonesia  tinggal 

membetulkan  praktek‐praktek  tidak  baik  dalam  pengelolaan  hutan,  seperti 

menyelesaikan  masalah  tata  batas  kawasan  hutan  (mis.  kawasan  hutan  yang 

tumpang  tindih  peruntukan  (dan  kepemilikannya)  dengan  pihak  lain,  termasuk 

dengan masyarakat  adat)), mengatur  soal  pelepasan  kawasan  hutan,  alih  status 

kawasan  hutan,  pembalakan  liar  (direncanakan  atau  tidak  direncanakan),  serius 

dalam mengelola  kawasan hutan  konservasi dan hutan  lindung  serta pengelolaan 

dan pengawasan pada pemanfaatan hutan produksi.  

Tetapi tinggal membetulkan praktek‐praktek itu tidaklah berarti menyelesaikan soal 

dalam  kehutanan  ini  gampang  adanya.  Keterikatan  hutan  dengan  kepentingan 

ekonomi,  sosial dan politik membuat persoalan  kehutanan  tidak bisa diselesaikan 

sendiri oleh kehutanan. Apalagi praktek tidak baik  itu sudah mengarah pelemahan 

institusi kehutanan (misalnya, dengan perilaku korupsi). 
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Beberapa  peraturan  pelaksanana  UU  41/1999  yang  berhubungan  dengan  soal 

perubahan  iklim  antara  lain:  PP.  No.  44  tahun  2004  tentang  Perencanaan 

Kehutanan; PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan Hutan; PP No 6 tahun 2007 

tentang tata hutan dan  penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan 

hutan; serta PP 10 Tahun 2010 Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan 

hutan. 

e. Pertanian 

‐ UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok‐Pokok Agraria 

‐ Undang‐Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

‐ Undang‐Undang  No.41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian 

Pangan Berkelanjutan  

Jika  dilihat dari masa  hubungannya  dengan  persoalan  perubahan  iklim,  pertanian 

merupakan  salah  satu  sektor  yang  mempunyai  hubungan  panjang  dengan  soal 

perubahan  iklim  ini,  terutama dihubungkan dengan kegiatan di bidang klimatologi 

dan metereologi.  Kerja  pertanian memang  banyak  ditentukan  oleh  kondisi  iklim 

daerahnya.  Pemerintah  sudah  memperhatikan  kerentanan  pertanian  ini  sejak 

perlunya  dibangun  stasiun‐stasiun  iklim  untuk  membantu  petani  meramalkan 

musim. 

Pertanian  merupakan  sektor  lain  yang  sebenarnya,  dalam  konteks  LULUCF, 

memegang peranan penting dalam  soal pengendalian perubahan  iklim. Pertanian, 

sebagaimana kehutanan, sama‐sama berurusan dengan masalah pemanfaatan lahan 

yang kontestasinya sangat tinggi; apalagi dengan kondisi  Indonesia yang kemajuan 

ekonominya masih mengandalkan  pada  sumber  daya  alam.  Tetapi  pertanian  juga 

berperan sebagai penyumbang emisi. 

Jika  dihubungkan  dengan  soal  peningkatan  emisi  dari  hutan,  peran  pertanian, 

terutama  perkebunan  memegang  peranan  besar.  Pembukaan  lahan  hutan,  baik 

berijin maupun tidak berijin, untuk kepentingan perkebunan yang berjalan dengan 

sangat  massif  telah  menjadi  factor  utama  terjadinya  deforestasi  di  Indonesia. 

Perhatian  yang  lebih  besar  untuk  mengarahkan  sektor  perkebunan  agar  tidak 

mempergunakan  lahan  hutan  dalam  ekspansi  lahannya  perlu  dilakukan  segera. 
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Apalagi,  banyak  pembukaan  lahan  hutan  atau  praktek  perkebunan  besar  yang 

dikerjakan  di  lahan  bergambut.  Praktek  ini  sebenarnya  diperbolehkan  dengan 

kriteria  tertentu  yang  ditentukan  oleh  perundang‐undangan  (mis.  Permentan  no. 

14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut   untuk 

budidaya kelapa sawit) 

Agar  deforestasi  bisa  dibatasi  dan  pemakaian  lahan  gambut  untuk  kepentingan 

perkebunan harus dibuat kebijakan yang mempersulit kedua proses itu terjadi yang 

dalam kenyataannya  justru  lebih mudah, karena misalnya hanya dengan perijinan 

dari Bupati, perkebunan di lahan APL dapat dilangsungkan. Selain pendekatan lewat 

perubahan regulasi, mempersulit pemakaian lahan hutan dan lahan bergambut buat 

perkebunan  dapat  juga  dilakukan  lewat  pendekatan  ekonomi,  seperti  pengenaan 

disinsentif berupa pajak ekspor atau bentuk pajak lainnya. 

Dalam  soal  lahan untuk pangan, pemerintah makin menyadari  semakin  sempitnya 

lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian yang massif yang terjadi di Jawa. 

Sebagai usaha untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah mencari lahan‐lahan 

subur yang berada di luar jawa. Kebanyakan lahan itu berada di kawasan hutan. Ini 

juga menjadi persoalan penting di dalam pengendalian perubahan iklim.  

Apalagi  disadari  bahwa  iklim  yang  berubah‐ubah  seperti  sekarang  ini  membuat 

posisi pertanian juga menjadi rentan yang mendatangkan berbagai masalah seperti 

sulitnya memulai masa  tanam,  kerusakan  saat  panen,  timbulnya  hama  tanaman 

baru dan  lebih kebal  terhadap pestisida, dan masih banyak  lagi. Masalah  tersebut 

tentu  akan menggangu  ketahanan pangan  yang dengan  tersengal dicobategakkan 

oleh pemerintah. 

(ii) Kelembagaan 

Kelembagaan merupakan faktor kedua yang penting untuk melihat bagaimana suatu 

kebijakan  (pemerintah)  direalisasikan  di  tingkat  lapangan.  Pembentukan 

kelembagaan merupakan isyarat penting bahwa kebijakan itu bisa dijalankan. Dalam 

menganalisa  kelembagaan  ini  ada  beberapa  isu  yang  bisa  dikemukakan,  seperti 

misalnya: (1) distribusi hak dan kewajiban antar aktor; (2) koordinasi atau  interaksi 
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antar aktor dan (3)  Institusi/lembaga  ini menentukan siapa yang mempunyai akses 

ke suatu sumber daya dan kekuasaan untuk membuat keputusan.  

Pengertian kelembagaan ini hanya merujuk pada proses pembentukan lembaga dan 

bagaimana  lembaga  tersebut  bekerja  untuk  mewujudkan  kebijakan  pemerintah. 

Karenanya  ia  tidak merujuk  pada  pengertian  “institutionalisasi”  yang  tidak  hanya 

mencakup  pembentukan  lembaga  tetapi  juga  proses  pelembagaan  nilai‐nilai  dan 

struktur yang berkembang. 

Sebelum melangkah ke arah sana, akan dibicarakan terlebih dahulu sejarah singkat 

pembentukan lembaga terkait perubahan iklim dan REDD di Indonesia. 

‐ Sejarah Singkat Pembentukan Kelembagaan terkait Perubahan Iklim 

Dalam  soal  pembentukan  lembaga  yang  mengurus  perubahan  iklim,  Indonesia 

sudah  berjalan  jauh.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  menjadi  pionirnya.  Bukan 

hanya dalam  soal ditunjuknya KLH  sebagai national  focal point”  atau  “perwakilan 

nasional”  Indonesia perundingan UNFCCC atau adanya Unit Perubahan  Iklim  yang 

berada  di  bawah Deputi  Perlindungan  Lingkungan Hidup. Namun,  KLH  pada  awal 

tahun  1990‐an  diisi  oleh  orang‐orang  yang  punya  visi  jauh  dan  berdedikasi  tinggi 

dalam soal lingkungan hidup sehingga menghasilkan ide‐ide perlindungan lingkung‐

an hidup cukup visioner untuk ukuran negara berkembang seperti Indonesia. 

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia sudah membentuk lembaga yang bernama 

Komisi  Nasional  tentang  Iklim  dan  Lingkungan  Hidup  yang  diketuai  oleh Menteri 

Lingkungan  Hidup  dengan  anggotanya  yang  berasal  dari  berbagai  sektor  seperti 

kehutanan  dan  pertanian  (NEDO  2006).  Pembentukan  lembaga  ini  mendahului 

keterlibatan pemerintah Indonesia dalam Konvensi Bumi di Rio de Janeiro, 1992. Ia 

merupakan respon KLH dengan semakin menanjaknya  isu perubahan  iklim – waktu 

itu tepatnya soal lapisan ozon yang bolong – di dunia internasional. 

Pada  tahun  1992,  Pemerintah  Indonesia,  dalam  hal  ini  kementerian  Lingkungan 

Hidup,  kembali membentuk  lembaga ad hoc  yang berhubungan dengan  antisipasi 

perubahan iklim bernama Komisi Nasional Perubahan Iklim (Komnas PI). Komnas PI 

ini dibentuk  dengan Keputusan MenLH No. 35 tahun 1992.  
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Keanggotaan  Komisi  Nasional  Perubahan  Iklim  ini  pada  awalnya  lebih  luas  dari 

Komisi Nasional Iklim dan Lingkungan Hidup, karena anggotanya tidak hanya datang 

dari  pihak  pemerintah,  tetapi  juga  dari  kalangan  akademik  dan NGO.  Jika  dilihat 

dalam  struktur  pemerintah  saat  itu,  pembentukan  lembaga  pemerintah  yang 

memasukkan  unsur  NGO  menjadi  catatan  tersendiri.  Bahkan  bisa  dikatakan, 

pembentukan  lembaga  selanjutnya,  baik  di  dalam  soal  perubahan  iklim maupun 

REDD  tidak  lagi  menempatkan  anggota  non‐pemerintah  sebagai  salah  satu 

anggotanya.  

Namun,  struktur  keanggotaan  Komnas  PI  ini  berubah  seiring  dengan  lahirnya 

Keputusan MenLH  No.  53  tahun  2003  dengan  hanya meninggalkan  anggota  dari 

kalangan pemerintah saja.  

Tugas  Komnas  PI  ini  adalah  membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam  membuat 

kebijakan  untuk  mengantisipasi  dampak  perubahan  iklim,  memonitor  dan 

mengevaluasi  kebijakan  yang  ada  terkait  perubahan  iklim  dan  pelaksanaan  di 

lapangan.   Komnas  juga bertugas untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah 

Indonesia  dalam  menanggapi  perkembangan  perundingan  internasional  terkait 

perubahan  iklim  dan  menginisiasi  kerjasama  baik  secara  nasional,  regional  dan 

internasional dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.  

Seiring  dengan makin  ramainya  perbincangan  soal mitigasi  perubahan  iklim  dari 

sektor  kehutanan  yang  diatur  dalam  Protokol  Kyoto,  Indonesia  menanggapinya 

dengan meratifikasi Protokol Kyoto dengan UU No  17  tahun  2004.  Sayang  sekali, 

ketika  Protokol  Kyoto  diimplementasikan  di  lapangan,  pengurangan  emisi  dari 

deforestasi dijadikan skema yang hanya berlaku di negara‐negara industri (Annex 1), 

dan  dikeluarkan  dari Mekanisme  Pembangunan  Bersih  atau  CDM.  Padahal  hanya 

dalam  skema CDM  inilah, negara‐negara berkembang dapat bekerja  sama dengan 

negara‐negara maju dalam usaha mitigasi perubahan iklim.  

Kebijakan  Indonesia  terkait  CDM  cukup  tanggap  dengan  pembentukan  peraturan 

serta  lembaga. Sebelum adanya CDM, kebijakan  Indonesia  terkait perubahan  iklim 

masih  kabur  dan  tidak  ada  keterkaitannya  dengan  apa  yang  dilakukan  di  dalam 

negeri Indonesia. CDM merupakan piranti  internasional pertama terkait perubahan 
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iklim  yang  diadopsi  oleh  Indonesia  dan  dimasukkan  dalam  kebijakan  pemerintah 

Indonesia.  Wujud dari kebijakan itu tampak dalam peraturan perundang‐undangan 

serta pembentukan lembaga. 

Terkait  dengan  soal  kelembagaan,  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk 

mengambil  alih  tugas  Komnas  PI  dan  kemudian  diserahkan  ke  lembaga  baru 

bernama  Komisi  Nasional  Mekanisme  Pembangunan  Bersih  atau  Komnas  MPB. 

Komnas MPB itu sendiri merupakan perwujudan dari Designated National Authority 

sebagaimana  diminta  dalam  Protokol  Kyoto  dan  berada  di  bawah  naungan 

Kementerian  Lingkungan  Hidup.  Komnas  MPB  ini  didirikan  dengan  Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 206 tahun 2005.  Dengan pengambil alihan tugas ini, 

Komnas PI pun dibubarkan. 

Komnas MPB  ini  bertanggungjawab  untuk  mengeluarkan  surat  persetujuan  atas 

usulan  proyek‐proyek  CDM,  melakukan  monitoring  terhadap  kemajuan  proyek 

CDM,  mengorganisir  pertemuan‐pertemuan  untuk  tim  teknis,  serta memberikan 

konsultansi dan fasilitasi kepada para pemangku kepentingan, pengembang proyek, 

dan masyarakat terkait dengan data dan informasi terkait dengan CDM.  

Struktur  Komnas  MPB  mengalami  perubahan  yang  disebabkan  karena  lahirnya 

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada tahun 2008. Perubahan Komnas MPB 

ini ditetapkan dengan KepmenLH No. 522 tahun 2009 yang berupa perubahan pada 

struktur  dengan  memasukkan  Komnas  MPB  ke  dalam  kesekretariatan  DNPI, 

menambah  jumlah  anggota Komnas MPB dari 9 menjadi  14  instansi, membentuk 

Tim  Teknis,  Kelompok  Tenaga  Ahli  dan  Forum  Para  Pemangku  Kepentingan. 

Kesekretariatan  DNPI  juga  berkewajiban  untuk  memfasilitasi  kegiatan‐kegiatan 

Komnas MPB.  

Dengan  demikian,  Komnas  MPB  ini  tidak  diambil  alih  tugasnya  oleh  DNPI, 

sebagaimana Komnas MPB mengambil tugas Komnas PI. Hal tersebut terjadi karena 

posisi Komnas MPB diwajibkan ada  jika  Indonesia  ingin mendapatkan  insentif dari 

adanya proyek CDM.  Selain  itu, DNPI  sendiri menjadi  salah  satu  anggota Komnas 

MPB. 
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‐ Pembentukan Kelembagaan terkait REDD 

Di tempat  lain, di Departemen Kehutanan tidak tinggal diam dalam mengantisipasi 

isu  perubahan  iklim  ini,  terutama  dengan  semakin  menguatnya  dorongan  dari 

komunitas internasional untuk mengikutsertakan hutan – dalam hal ini pengurangan 

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan – ke dalam strategi mitigasi perubahan 

iklim.  Bahkan,  sampai  sekarang,  hanya  opsi  REDD  ini  yang  lebih  siap  dijadikan 

sebagai pengganti Protokol Kyoto pasca 2012 nanti.  

Selain memberdayakan fungsi‐fungsi kelembagaan yang ada di bawah Departemen 

Kehutanan (sekarang menjadi Kementerian Kehutanan), seperti Dirjen Bina Produksi 

Kehutanan, Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Dirjen PHKA dan Baplan 

serta Balitbang Dephut, Kemenhut  juga merasa penting untuk membentuk badan 

ad‐hoc di luar lembaga‐lembaga yang sudah ada. 

‐ IFCA ‐ Indonesia Forest Climate Alliance.  

Pada  bulan  Juli  2007,  Kemenhut membentuk  IFCA  atau  Indonesia  Forest  Climate 

Alliance  yang  dimaksudkan  sebagai  forum  untuk  komunikasi/  koordinasi  para 

stakeholder  serta memberikan  fasilitasi  substansi  dalam membahas  isu‐isu  REDD. 

IFCA ini berada di bawah Badan Litbang Kehutanan. IFCA ini tidak mempunyai nama 

resmi  dalam  Bahasa  Indonesia;  biarpun  ia  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh 

Departemen Kehutanan. 

Di  dalamnya,  anggotanya  tidak  hanya  berasal  dari  staf  Dephut,  tetapi  juga 

stakeholder lain semisal Bappenas atau KLH, serta dari non‐pemerintah, seperti dari 

kalangan NGO atau lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional. Karena 

hanya sebagai forum kemunikasi, IFCA tidak mempunyai kewenangan apapun yang 

sifatnya eksekutif.  Ia malah menjadi  semacam  think  tank yang menggodok  skema 

REDD  versi  Indonesia  atau menyebarluaskan  pentingnya  skema  REDD  dan  harus 

terlibatnya Indonesia REDD kepada segenap khalayak. 

Sebagaimana sudah disinggung dalam soal perencanaan kebijakan pemerintah c.q. 

Departemen  kehutanan,  pada  tahun  2007  dan  tahun  2008,  tidak  ada  kegiatan 

pemerintah yang berhubungan langsung dengan skema REDD, yang berkonsekuensi 

pada tidak ada atau minimnya alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah untuk 

  82



mendorong  isu  ini.  Karena  itu  dapat  dipahami  ketika  IFCA  dalam  melakukan 

penelitian soal REDD tersebut mengandalkan bantuan asing seperti dari Bank Dunia, 

Pemerintah Australia, Inggris dan Jerman. Mungkin ini alasan paling sahih mengapa 

IFCA tidak memiliki nama resmi dalam Bahasa Indonesia.  

Kontribusi  IFCA  yang  dapat  dicatat  adalah  dengan membuat  semacam  path way 

REDD dari mulai tahap perencanaan, readiness sampai implementasi penuh di tahun 

2012.  Path way  ini  kemudian    dipublikasikan  dengan  judul  :  “IFCA  Consolidation 

Report:  REDD in Indonesia”.16

‐ Lembaga ad hoc yang disinggung dalam 3 Permenhut terkait REDD 

Permenhut  P  68/2008  menyiapkan  sebuah  lembaga  yang  bertugas  membantu 

Menhut menilai usulan DA REDD dari para pengembang bernama Kelompok   Kerja 

Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan . Sebagaimana 

disebutkan  akan  disebutkan  di  bawah,  ada  beberapa  nama  Kelompok  Kerja  yang 

berhubungan dengan soal perubahan  iklim, namun baru dengan SK 2010 dibentuk 

atau  tepatnya  revisi  pmbentukan  lembaga  yang  memang  bertugas  untuk 

memberikan  penilaian  usulan  pihak  ketiga  terkait  kegiatan  mitigasi,  adaptasi, 

transfer  teknologi  dalam  Kementerian  Kehutanan,  yang  bernama  Kelompok  Kerja 

Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan.

Untuk  melaksanakan  Permenhut  P  30/2009  secara  paripurna,  Departemen 

Kehutanan harus membentuk atau menunjuk beberapa lembaga, yakni membentuk 

Komisi  REDD  dan  menunjuk  Komite  Akreditasi  Nasional  untuk  mengakreditasi 

Lembaga  Penilai  Independen  sebelum  keputusan  lahir  di  tingkat  UNFCCC.  Dalam 

tulisan ini hanya akan dibahas Komisi REDD saja. 

‐ Komisi REDD 

Komisi REDD ini adalah komisi yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan dan bertugas 

dalam pengurusan pelaksanaan REDD. Dalam Permenhut P 30/2009 tidak ada satu 

pasal pun yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut soal pembentukan Komisi REDD 

ini.  Seolah  sudah  ada  Komisi  REDD  di  tingkat  Departemen  Kehutanan.  Dalam 

kenyataan Komisi REDD  ini belum dibentuk. Memang sempat ada draft Permenhut 
                                                            
16 Departemen Kehutanan, IFCA Consolidation Report:  REDD in Indonesia, Jakarta, 2008 
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yang  mengatur  soal  pembentukan  Komisi  REDD  ini.17  Namun  sampai  sekarang 

kelanjutan penyusunan Permenhut REDD masih dalam tahap revisi.18

Permenhut  ini  juga tidak memberikan arahan  lembaga mana yang sementara akan 

mengerjakan  tugas Komisi REDD  jika Komisi REDD belum  terbentuk.  Jelasnya, dari 

sejak 1 Mei 2009 sampai saat tulisan  ini dibuat, posisi Permenhut  itu masih belum 

bisa bergerak karena belum ada  lembaga yang mengurus  soal permohonan REDD 

atau mengeluarkan Sertifikat Pengurangan Emisi Karbon. 

Tapi pemerintah memang tidak perlu terburu‐buru dalam soal pembentukan REDD 

ini, mengingat  status  REDD  yang masih  digantungkan  pada  hasil  di  perundingan 

internasional.  Selain  itu,  Permenhut  ini  sudah membuat  jalan  keluarnya  sendiri: 

sebelum  tahun 2012 atau  saat diberlakukannya REDD, maka REDD akan dilakukan 

dalam  bentuk  DA  REDD,  peningkatan  kapasitas  dan  transfer  teknologi,  serta 

perdagangan karbon sukarela.  

Untuk  DA  REDD,  tugas  itu  bisa  diambil  alih  oleh  Pokja  PI  Kemenhut,  sementara 

untuk  perdagangan  karbon  sukarela  bisa  diselaraskan  dengan  Permenhut  P 

36/2009. 

Permenhut  P  36/2009  sendiri  hanya  membutuhkan  pembentukan  satu  lembaga 

saja, yakni Badan Registrasi Nasional. Pembentukan konsultan atau lembaga penilai 

independen sendiri  tidak diatur karena bisa memakai  lembaga penilai  independen 

yang  ada.  Sementara  dalam  urusan  pengurusan  permohonan,  Permenhut  ini 

mempergunakan  lembaga yang sudah ada di dalam Dephut, yakni Dirjen BPK yang 

dibantu oleh Dirjen Baplan.  

Namun Permenhut mengatur cara  jika Badan Registrasi Nasional belum terbentuk. 

Tugas  Badan  Registrasi  Nasional  akan  dilakukan  oleh  Dirjen  BPK.  Tapi  bentuk 

peregistrasian  itu masih harus dijelaskan mengingat Dirjen BPK  ini  sangat  luas: ke 

bagian mana  di  dalam  Dirjen  BPK  penyampaian  hasil  verifikasinya?  Kejelasan  ini 

penting  karena  dari  hasil  registrasi  itu  akan muncul  yang  namanya  Sertifikat VER 

                                                            
17 Draft yang dimiliki Penulis tertanggal 18 Maret 2009 berjudul Komisi Penanganan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan 
Degradasi Hutan (Komisi REDD) 
18 IFCA Newsletter, Volume 1 May 2010  
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(Verified Emission Reduction) yang bisa diperjualbelikan baik di pasar dalam maupun 

luar negeri.  

‐ Kelompok  Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) 

Pokja  ini  dibentuk  berdasarkan  SK  Balitbang No  5/VIII‐SET/2009  pada  tanggal  13 

Februari  2009  namun  keberlakuan  SK  ini  berlaku  surut  hingga  tanggal  1  Januari 

2009.  Pokja  ini  berada di  bawah Balitbang Dephut  dan memang  dibentuk  karena 

menyadari fungsi penting Balitbang sebagai badan yang memberikan rekomendasi‐

rekomendasi teknis‐scientific berkaitan dengan  rencana implementasi REDD. 

Tugas  Pokja  REDD  Balitbang  itu  sendiri  adalah:  1.  Mendokumentasikan  seluruh 

informasi  berkaitan  dengan  hasil‐hasil  studi,  penelitian,  dan  inisiatif  berkaitan 

dengan  upaya  penurunan  emisi  dari  deforestasi  dan  degradasi;  2.  Menyusun  

rekomendasi‐rekomendasi    teknis‐scientific  dan  kebijakan  tentang  langkah  tindak 

lanjut yang harus dilakukan  Indonesia guna menangkap peluang dari  skema REDD 

dan  proses  negosiasi  lebih  lanjut;  3.  Bekerjasama  dengan   Mitra    memfasilitasi 

berbagai bentuk pertemuan  seperti  focus group discusion, workshop dan  lain‐lain  

dengan berbagai pihak,    sebagai  langkah persiapan  implementasi    skema REDD di 

Indonesia; 4. Mensinergikan seluruh upaya dan kegiatan yang berhubungan dengan 

penurunan emisi gas rumah kaca melalui REDD di Indonesia dalam payung IFCA; 5.  

Mendukung  tugas‐tugas  Kelompok  Kerja  Perubahan  lklim  Lingkup  Departemen 

Kehutanan  dalam melaksanakan  program  dan    kegiatan  yang  terkait  perubahan 

iklim,  terutama yang menyangkut aspek  teknis‐scientific   dan analisis kebijakan; 6.  

Memberikan masukan kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan  tentang kebijakan 

yang berkaitan dengan REDD dan isu lain yang terkait perubahan  iklim.  

Dari  tugas  itu  terlihat bahwa Pokja REDD Balitbang  itu  tidak hendak dikerdilkan di 

bawah  sarang  Balitbang  saja,  tetapi merambah  pula  ke  tingkat  nasional  dengan 

memberikan rekomendasi, misalnya, bagi penyusunan kebijakan terkait REDD pada 

pemerintah.  

Namun  ada  tugas  yang  terdengar  agak  janggal,  yakni  tugas  ke‐4  yang  hendak 

menyinergikan  semua  upaya/kegiatan  dalam  soal  REDD  di  bawah  payung  IFCA. 

Apakah yang dimaksud itu lintas departemen atau hanya internal departemen saja? 
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Jika  soalnya mengarah  keluar  dari  departemen maka  pertanyaan  soal  legitimasi 

mengemuka. Misalnya  harus mensinergikan  upaya  terkait  penurunan  emisi  lewat 

REDD  ini  dengan DNPI:  apakah  kedudukan  kedua  badan  ini  sepadan.  Lebih  tepat 

DNPI yang mensinergikan upaya/kegiatan terkait dengan REDD dengan Pokja REDD 

Balitbang. 

Ini,  sebagaimana akan dilihat di bawah ketika membicarakan  soal Kelompok kerja 

Perubahan  Iklim Kementerian Kehutanan, memperlihatkan adanya  semangat yang 

luar biasa dari kalangan Departemen Kehutanan untuk menarik semua isu REDD ke 

tangan Dephut dan di sisi lain menunjukkan bagaimana lembaga‐lembaga di bawah 

Dephut  saling  bersaing  dalam  soal  REDD.  Balitbang  –  lewat  Pokja  REDD  – 

memosisikan  dirinya  sebagai  lembaga  yang  hendak menyinergikan  seluruh  upaya 

dan kegiatan  terkait REDD di bawah  IFCA,  tanpa sama sekali menyebut di wilayah 

mana  dan  berdasarkan  kewenangan  apa.  Balitbang  memang  dapat  percaya  diri 

dalam berbicara soal REDD (atau perubahan  iklim  lingkup Dephut) karena di dalam 

Renja Dephut sendiri sejak 2008 ‐ 2010, banyak sekali kegiatan yang mengarah pada 

penelitian soal REDD.

Soal koordinasi dengan  lembaga  lain. Ada dua  lembaga yang disebut dalam SK  ini, 

yakni IFCA dan Kelompok kerja Perubahan Iklim lingkup Departemen Kehutanan.  

Hubungan dengan  IFCA  tidak disebutkan dengan  jelas. Hanya  saja  ada penjelasan 

bahwa  IFCA  ini  dibentuk  sebagai  media  komunikasi  dan    fasilitasi  substansi, 

koordinasi dan sinergi. Apakah Pokja REDD ini ingin melakukan tugas yang berbeda 

dengan  IFCA atau malah  ingin memperkuat peran  IFCA, khususnya  terkait dengan 

memberikan  rekomendas‐rekomendasi  teknis‐scientific  berkaitan  dengan  rencana 

implementasi REDD? Dan yang lebih penting lagi, apakah ada perbedaan antara IFCA 

dengan Pokja REDD Balitbang ini? 

Sebaliknya, hubungan dengan Kelompok kerja Perubahan Iklim lingkup Departemen 

Kehutanan    disebutkan  dengan  jelas  dimana  Pokja  REDD  akan mendukung  tugas 

Pokja PI, terutama untuk soal analisa kebijakan dan rekomendasi scientific‐teknis. 
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‐ Kelompok  Kerja  Pengendalian  Perubahan  Iklim  di  Lingkungan  Departemen 

Kehutanan 

Kelompok  Kerja  Pengendalian  Perubahan  Iklim  di  Lingkungan  Departemen 

Kehutanan merupakan  lembaga yang disebut di dalam Permenhut P 68/2008 yang 

bertugas  membantu  Menteri  Kehutanan  dalam  menilai  kelayakan  permohonan 

Demonstration Activities (DA) REDD yang diajukan para pemohon. Penulis tidak bisa 

melacak keberadaan lembaga yang sebenarnya dibutuhkan dengan segera ini. 

Hanya saja pada tahun 2008, dengan SK Nomor 455/Menhut‐II/2008, Departemen 

Kehutanan ternyata membentuk sebuah  lembaga dengan nama yang hampir mirip 

Kelompok Kerja Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan. Perbedaan 

nama  membuat  penulis  yakin  bahwa  kedua  lembaga  tersebut  merupakan  dua 

lembaga  yang berbeda.  Selain  itu,  yang paling penting  adalah,  sebagaimana  akan 

dijelaskan  di  bawah,  Kelompok  Kerja  Perubahan  Iklim  di  Lingkungan Departemen 

Kehutanan  ini  tidak  diberikan  kewenangan  untuk membantu menteri  kehutanan 

dalam menilai usulan pihak ketiga terkait DA REDD. 

Kelompok kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan 

Penulis membuat penamaan generik berupa Pokja Perubahan Iklim karena berubah‐

ubahnya  pembentukan  serta  nama  pada,  setidaknya  tiga,  lembaga  yang  ketika 

dibaca sebenarnya menyandang tugas yang sama. Sub‐judul di atas dipakai karena 

nama  lembaga  itu  yang  paling  akhir  dibentuk  dan  sampai  sekarang  belum  ada 

perubahan baik dari nama maupun struktur organisasinya. 

Keberadaan Pokja Perubahan  Iklim di bawah Kementerian Kehutanan  ini  ternyata 

berubah‐ubah  dan  menunjukkan  dinamisnya  pembentukan  kelembagaan  terkait 

REDD di Departemen Kehutanan.  

Setelah pembentukannya pada 2 Desember 2008, Kelompok Kerja Perubahan Iklim 

di Lingkungan Departemen Kehutanan dalam waktu yang sangat singkat, kemudian 

dirubah menjadi Kelompok kerja Perubahan  Iklim  lingkup Departemen Kehutanan, 

yang  dibentuk  dengan  SK  No.  13/Menhut‐II/2009  pada  tanggal  12  Januari  2009. 

Namun  hampir  setahun  kemudian,  pada  tanggal  26  Januari  2010,  Kementerian 

Kehutanan  mengeluarkan  SK  Nomor  64/Menhut‐II/2010  yang  merupakan 
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perubahan  terhadap  SK  Nomor  13/Menhut‐II/2009  sekaligus  membubarkan 

Kelompok  kerja  Perubahan  Iklim  lingkup  Departemen  Kehutanan  dan 

menggantikannya dengan Kelompok kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan. 

Tabel di bawah mencoba untuk menjabarkan perbedaan antara tiga  lembaga yang 

sebenarnya  bertugas  sama  namun  perbedaan  kebijakan  di  atasnya  telah 

membuatnya bisa dibedakan. Ada beberapa isu yang layak untuk dicatat. 

Item Pembeda  SK Nomor 455/Menhut‐
II/2008

SK No. 13/Menhut‐
II/2009 

SK No. 64/Menhut‐
II/2010 

Nama  Kelompok Kerja 
Perubahan Iklim di 
Lingkungan Departemen 
Kehutanan

Kelompok kerja 
Perubahan Iklim lingkup 
Departemen Kehutanan 

Kelompok kerja 
Perubahan Iklim 
Kementerian Kehutanan 

Dasar pembentukan  ‘…perlu ditetapkan 
kebijakan pengelolaan 
hutan dengan 
mengembangkan 
pengendalian perubahan 
iklim di bidang 
Kehutanan” 

“…perlu ditetapkan 
kebijakan pengelolaan 
hutan yang 
mengaplikasikan 
pengendalian perubahan 
iklim di bidang 
Kehutanan 

“…dikembangkan 
kebijakan pengelolaan 
hutan secara lestari 
sebagai upaya mitigasi 
perubahan iklim” 

Dasar Perundang‐
undangan 

10 item  10 item  11 item [ditambah 
dengan Perpres No 84/P 
tahun 2009] 

Tugas  a.  memberikan masukan 
kepada Menteri 
Kehutanan tentang 
kebijakan,  dan rencana  
strategi,  serta program 
dan kegiatan yang  
terkait perubahan iklim  
di lingkungan 
Departemen Kehutanan 
b. Membantu Menteri 
Kehutanan di dalam 
melaksanakan kegiatan 
yang terkait perubahan 
iklim yang  meliputi 
kegiatan‐kegiatan   
adaptasi, mitigasi, dan  
alih teknologi di 
lingkungan Departemen 
Kehutanan. 
c. Membantu Menteri 
Kehutanan mengevaluasi  
kebijakan kegiatan  
terkait perubahan iklim 
yang meliputi kegiatan‐
kegiatan adaptasi, 
mitigasi, dan alih 
teknologi di lingkungan 
Departemen  Kehutanan. 
d.  mengelola  data dan 
informasi terkait 
perubahan   iklim yang 
meliputi kegiatan‐

a.  memberikan masukan 
kepada Menteri 
Kehutanan tentang 
kebijakan,  dan rencana  
strategi,  serta program 
dan kegiatan yang  
terkait perubahan iklim  
lingkup Departemen 
Kehutanan 
b. Membantu Menteri 
Kehutanan di dalam 
melaksanakan kegiatan 
yang terkait perubahan 
iklim yang  meliputi 
kegiatan‐kegiatan   
adaptasi, mitigasi, dan  
alih teknologi lingkup 
Departemen Kehutanan. 
c. Membantu Menteri 
Kehutanan mengevaluasi  
kebijakan kegiatan  
terkait perubahan iklim 
yang meliputi kegiatan‐
kegiatan adaptasi, 
mitigasi, dan alih 
teknologi lingkup 
Departemen  Kehutanan. 
d.  mengelola  data dan 
informasi terkait 
perubahan   iklim yang 
meliputi kegiatan‐
kegiatan adaptasi, 

a.  memberikan 
masukan kepada 
Menteri Kehutanan 
tentang kebijakan, 
strategi,  program dan 
kegiatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim 
pada kementerian 
Kehutanan 
b. Membantu Menteri 
Kehutanan di dalam 
melaksanakan tugas 
kegiatan‐kegiatan 
adaptasi, mitigasi, dan 
alih teknologi pada 
Kementerian  
Kehutanan. 
c. Membantu Menteri 
Kehutanan melakukan 
evaluasi kebijakan 
adaptasi, mitigasi, dan 
alih teknologi 
Kementerian 
Kehutanan. 
d.  mengelola data dan 
informasi kegiatan‐
kegiatan adaptasi, 
mitigasi, dan alih 
teknologi pada 
Kementerian 
Kehutanan. 
e.  Membantu menteri 
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kegiatan adaptasi, 
mitigasi, dan alih 
teknologi di lingkungan 
Departemen Kehutanan 

mitigasi, dan alih 
teknologi  lingkup 
Departemen Kehutanan. 
e.  Memfasilitasi inisiatif 
para pihak dalam 
mitigasi perubahan iklim 
di bidang  kehutanan, 
meliputi mekanisme 
pembangunan bersih 
dan pengurangan emisi 
dari deforestasi dan 
degradasi hutan. 

Kehutanan menilai 
usulan kegiatan pihak 
ketiga yang berkaitan 
dengan implementasi 
kebijakan adaptasi, 
mitigasi dan alih 
teknologi perubahan 
iklim pada Kementerian 
Kehutanan yang antara 
lain meliputi mekanisme 
pembangunan bersih 
dan pengurangan emisi 
dari deforestasi dan 
degradasi hutan [REDD]. 

Ketua  Dirjen Baplan  Staf Ahli Menteri 
Kehutanan  Bidang 
Kemitraan 

Staf Ahli Menteri 
Kehutanan  Bidang 
Kemitraan 

Sekretaris  ‐[diganti dengan ketua 
eksekutif, yakni, Staf Ahli 
Menteri bidang 
Lingkungan Hidup] 

Sekretaris I : Badan 
Penelitian  dan 
Pengembangan 
Kehutanan 
sekretaris  II  :  Direktur 
Perencanaan   Kawasan 
Huta 

Kepala Pusat Penelitian 
Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Kehutanan 

Anggota  14 anggota 
[memasukkan Sekretaris 
Inspectorat Jenderal] 

12 Anggota  14 Anggota 
[memasukkan Kabiro 
Perencanaan] 
 

Pembiayaan  Anggaran Departemen 
Kehutanan 

Anggaran Departemen 
Kehutanan 

Anggaran Pendapatan 
dan Belanja 
Kementerian Kehutanan 

Keberadaan/pengangkatan 
sekretariat/sub‐kelompok 

Diatur dan wajib   Diatur dan wajib  Diatur tapi optional 
[diserahkan pada ketua 
Pokja] 

 

Pertama: Asal usul.  Nampak jelas bahwa SK No. 64/Menhut‐II/2010 jauh lebih tegas 

dalam membuat alasan pembentukan lembaga ini dengan menghubungkannya pada 

apa  yang  terjadi  setelah  COP  13  Bali  dan  peranan  hutan  dalam  upaya  mitigasi 

perubahan  iklim.  Ia  secara  terbuka menyatakan  bahwa  pengembangan  kebijakan 

pengelolaan hutan secara lestari memang bisa dijadikan strategi mitigasi perubahan 

iklim. Titik tekannya ada pada pengembangan pengelolaan hutan secara lestari dan 

bukan  pada  perubahan  iklimnya.  Sementara  dalam  2  SK  sebelumnya  disebutkan 

pengembangan kebijakan kehutanan disesuaikan dengan pengendalian perubahan 

iklim.  

Kedua:  Legitimasi  Staf Ahli Menteri. Dari  segi  struktur  organisasi,  dua  SK menteri 

terakhir  (2009  dan  2010)  menempatkan  lembaga  di  bawah  menteri  kehutanan 

(Baplan,  BPK,  PHKA,  RLPA,  Balitbang,  Sekjen  dan  Irjen)  berada  di  posisi  sebagai 

pengarah, sementara dalam SK tahun 2008, posisi Baplan justru sebagai ketua Pokja 
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itu. Posisi  ini  jelas  “menurunkan” posisi Dirjen Baplan di bawah Dirjen‐Dirjen  lain. 

Karena itu pula SK tahun 2008 itu hanya berlaku kurang dari satu setengah bulan. 

Namun menempatkan  Staf  Ahli  sebagai  ketua  harian  dalam  Pokja  PI  Kementrian 

Kehutanan juga rawan dalam soal legitimasi. Dalam Struktur Organisasi Departemen 

Kehutanan,  posisi  staf  ahli memang  tinggi  karena  langsung  berada  di  bawah  dan 

bertanggung  jawab  kepada Menteri  Kehutanan,  tapi  dia  tidak mempunyai  relasi 

kerja  dengan  organisasi  lain  di  dalam  Departemen  Kehutanan  (semisal  Irjen, 

Dirjen)19. Memang, dalam urusan  keadministrasian  ia diatur oleh  Sekjen  c.q. Biro 

Umum bagian Tata Usaha Pimpinan, namun tidak dalam soal lainnya. 

Staf ahli bahkan, menurut Permenhut P 13/Menhut‐II/2005,20 bertugas memberikan 

telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang  keahliannya, yang tidak menjadi 

bidang  tugas  Sekretariat  Jenderal,  Direktorat  Jenderal,  Badan,  dan  Inspektorat 

Jenderal.  Tugasnya  hanya  memberikan  telaahan  atas  suatu  perkara  yang  sesuai 

dengan  bidang  keahliannya  yang  tidak menjadi  tugas  bagian  lain  di  Departemen 

Kehutanan.  Lalu  jika  tugasnya  hanya  menelaah,  dari  mana  datangnya  legitimasi 

untuk  mengkoordinasi  anggota  dalam  Pokja  itu  atau  mengangkat  anggota 

sekretariat Pokja PI? 

Seharusnya  ada  perubahan  pada  tugas  Staf  Ahli  Menteri  terdahulu  sebelum 

membebankan dia dengan kewenangan yang lebih bersifat “eksekutorial”. 

Posisi  Staf  Ahli  Menteri  sebagai  ketua  Pokja  PI  Kementerian  Kehutanan  dan 

kemudian  dihubungkan  dengan  tugas  “sebenarnya”  staf  ahli menteri  sebenarnya 

membuka  satu  pesan  penting:  Departemen  Kehutanan masih  belum  yakin  akan 

ditempatkan di mana, atau siapa yang harus memegang  isu perubahan  iklim ketika 

harus  diintegrasikan  ke  dalam  struktur  organisasinya.  Departemen  Kehutanan 

hampir  yakin  bahwa  isu  perubahan  iklim  dalam  sektor  kehutanan  itu  bukan  isu 

sektoral;  ia  harus  bersifat  lintas  sektoral.  Namun  siapa  yang  lebih  punya 

kewenangan untuk memegang  isu  itu di dalam  internal Dephut  sendiri?  SK  tahun 

2008  dengan  sangat  yakin  bahwa  hal  itu  bisa  dikoordinasikan  di  bawah  Dirjen 

                                                            
19 Lihat bagan struktur organisasi Departemen Kehutanan di dalam Permenhut P 13/Menhut‐II/2005. 
20 Dirubah dengan Permenhut P 64/Menhut‐II/2008; namun tidak ada perubahan pada soal Staf Ahli Menteri 
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Baplan, namun kemudian dianggap  tidak  sesuai dan kemudian diserahkan kepada 

Staf Ahli Menteri yang bertugas hanya menelaah perkara yang bukan tugas lembaga 

di bawah Menhut lainnya.  

Penempatan  Staf Ahli  sebagai  Ketua  Pokja  PI  Kemenhut  barangkali  dipergunakan 

untuk  memperlihatkan  bahwa  isu  perubahan  iklim  tidak  bisa  berada  di  bawah 

kangkangan  satu  dirjen  tertentu.  Dalam  hal  ini,  penempatan  itu  sudah  baik. 

Memberikan  kursi  ketua  Pokja  pada  “orang  dekat menteri”  juga  bisa  berdampak 

baik  dalam  meredakan  perbedaan  persepsi  antar  dirjen  atau  badan  di  bawah 

Menhut terkait perubahan iklim.  

Di  sisi  lain, masalah  terbatasnya  tugas  Staf  Ahli menjadi  keterbatasan  tersendiri 

dalam mengerjakan tugas terkait perubahan iklim (yang bukan tugas dirjen, sekjen, 

irjen  dan  badan),  tapi  juga  tidak  otomatis  langsung menjadi  kewenangan  dirinya, 

tanpa ada perubahan dahulu pada tugas pokoknya. 

Ketiga:  Koordinasi. Dari  segi  tugas,  Kelompok  kerja  Perubahan  Iklim  Kementerian 

Kehutanan (SK tahun 2010) menjadi pihak yang menilai usulan ‐ dan tidak lagi hanya 

memfasilitasi ‐ pihak ketiga dalam kegiatan terkait implementasi kebijakan perubah‐

an iklim baik itu berupa Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) atau REDD. 

Menarik untuk menghubungkan tugas Kelompok kerja Perubahan Iklim Kementerian 

Kehutanan  ini  terutama  dalam  membantu  Menhut  dalam  menilai  usulan  pihak 

ketiga  terkait,  antara  lain  CDM  dan  REDD,  dengan  lembaga‐lembaga  lain  (DNPI) 

termasuk  dengan  lembaga‐lembaga  yang  disinggung  keberadaannya  dalam  3 

Peraturan Menteri terkait REDD maupun dalam soal CDM. 

Dalam  soal  CDM,  khususnya  soal  A‐R  CDM,  Permenhut  P  14/Menhut‐II/2004 

menyebutkan bahwa Menteri Kehutanan dapat membuat  sebuah  kelompok  kerja 

yang tugasnya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Menhut terkait 

dengan usulan CDM di lingkungan Departemen Kehutanan. 

Setelah  menerima  saran  dan  pertimbangan,  Menhut  membuat  “…arahan  atas 

usulan  proyek,  dan memberikan  keterangan  kepada  Komisi Nasional MPB  bahwa 

usulan  proyek  tersebut  mempunyai  kontribusi  terhadap  pembangunan 
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berkelanjutan  di  bidang  kehutanan…”(Pasal  11).  Pengembang  proyek  yang  telah 

menerima  arahan  dari  Menhut  tersebut  akhirnya  akan  membuat  Dokumen 

Rancangan Proyek (DRP) dan menyerahkannya kepada Komnas MPB untuk dinilai. 

Singkatnya, dalam urusan CDM, lembaga yang berhak menilai adalah Komnas MPB. 

Menhut hanya memberikan semacam rekomendasi yang menyatakan bahwa usulan 

proyek yang diusulkan oleh pengembang sudah sesuai dengan arah pembangunan 

berkelanjutan di bawah Departemen Kehutanan. 

Dengan melihat kesamaan tugas antara kelompok kerja dengan Pokja PI Kemenhut 

ini, maka setelah lahirnya SK 2010 ini, seluruh usulan pengembang CDM kehutanan 

akan mendapatkan penilaian dari Pokja ini. 

Lalu  bagaimana  hubungan  antara  Pokja  PI  Kemenhut  ini  dengan  lembaga  yang 

disinggung di dalam 3 Permenhut terkait REDD? Sepertinya hanya dalam urusan DA 

REDD saja peranan dari Pokja PI Kemenhut  ini. Dalam soal REDD, sudah ada badan 

yang  akan  dibentuk  bernama  Komisi  REDD;  karena  belum  dibentuk maka  bentuk 

hubungan koordinasinya belum kelihatan. Dalam soal perdagangan karbon berupa 

pemanfaatan  penyerapan/penyimpanan  karbon,  sebagaimana  diatur  di  dalam 

Permenhut P 36/2009, bentuk koordinasinya belum jelas dan sepertinya Permenhut 

P36/2009  ini  lebih akan mempergunakan  lembaga‐lembaga yang memang terbiasa 

– tidak membentuk  lembaga baru atau – mengurus soal perijinan atau pengurusan 

verifikasi, dst. 

Dalam  hubungannya  dengan  DNPI,  penulis  akan menceritakan  terlebih  dulu  soal 

struktur DNPI ini. 

‐ Dewan Nasional Perubahan Iklim  

Dewan Nasional Perubahan Iklim atau DNPI didirikan dengan Perpres No. 46 tahun 

2008 pada tanggal 4 Juli 2008. Pada dasarnya dua hal yang diminta dikerjakan oleh 

DNPI  ini, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan  iklim, dan 

memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan 

iklim.  
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Adapun  tugas DNPI adalah merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan 

kegiatan  pengendalian  perubahan  iklim;  b.  mengkoordinasikan  kegiatan  dalam 

pelaksanaan  tugas pengendalian perubahan  iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, 

mitigasi,  alih  teknologi  dan  pendanaan;  c.  merumuskan  kebijakan  pengaturan 

mekanisme dan  tata cara perdagangan karbon; d. melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi  implementasi  kebijakan  tentang  pengendalian  perubahan  iklim;  e. 

memperkuat posisi  Indonesia untuk mendorong   negara‐ negara maju untuk  lebih 

bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.  

Dalam struktur kelembagaan, DNPI merupakan lembaga setingkat departemen yang 

bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  dimana  dia  duduk  sebagai  ketua 

DNPI. Menko Kesra dan Menko perekonomian menjadi wakil ketuanya. Untuk kerja 

sehari‐hari, DNPI  ini dilakukan oleh ketua harian  (Rahmat Witoelar) yang  ternyata 

bukan perwakilan dari departemen atau lembaga pemerintah lainnya. Anggota DNPI 

terdiri  dari  17 menteri  dan  ditambah  dengan  kepala  BMKG  (Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika). Dalam  tugas kesehariannya, Ketua harian dibantu oleh 

Sekretariat DNPI dan Kelompok Kerja.  

Sekretariat  DNPI  dijalankan  oleh  Sekretariat  DNPI  yang  dipimpin  oleh  seorang 

Kepala  Sekretariat.  Sementara  dalam  soal  Kelompok  Kerja,  DNPI  membentuk  8 

kelompok  kerja  yakin: 1. Kelompok Kerja Adaptasi; 2. Kelompok Kerja Mitigasi; 3. 

Kelompok Kerja Alih  Teknologi; 4. Kelompok Kerja Pendanaan; 5. Kelompok Kerja 

Paska 2012; 6. Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan; 7. Kelompok Kerja 

Dasar Ilmu Pengetahuan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca; dan 8. Kelompok Kerja 

Kelautan. Pada awalnya hanya 6 pokja  saja yang diatur di dalam Perpres 46/2008 

tersebut.   Namun, ketua Harian diberi keleluasan membentuk kelompok kerja baru 

jika dibutuhkan. 

Soal  legitimasi.  Soal  legitimasi  ini  penting  dibicarakan  mengingat  ia  sangat 

menentukan dalam mengatur hubungan kerja di dalam serta ke luar lembaga DNPI. 

Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  selain  tugas‐tugas  spesifik  yang  dibebankan 

pemerintah,  DNPI  juga  melakukan  kerja‐kerja  koordinasi  terkait  kegiatan 

pengendalian perubahan iklim yang sifatnya lintas sektor.  
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Persoalan pertama  ada dalam  kepemimpinan Ketua Harian  yang ditunjuk  sebagai 

individual,    tanpa  jabatan,  sementara  ia membawahi menteri‐menteri  lain. Sangat 

sulit  dibayangkan  seorang  individual,  biarpun  ditunjuk  oleh  Presiden, melakukan 

tugas‐tugas  koordinasi  lintas  sektor  departemen.  Selain  ego  sektoral,  tetap  saja 

struktur  birokrasi mengharuskan  bawahan mengikuti  garis  atasannya  langsung  di 

dalam suatu departemen. Kesulitan yang dirasakan DNPI dalam soal ini adalah tidak 

bisa menghadiri pertemuan setingkat menteri baik di dalam negeri maupun di  luar 

negeri  jika yag diundang adalah menteri. Tentu saja hal  ini menyulitkan koordinasi 

ketua  harian  dengan menteri‐menteri  lain  di  bawahnya.21  Karena  itu  ada  usulan 

meningkatkan  posisi  DNPI  ini  sebagai  lembaga  pemerintah  setingkat  dengan 

kementerian, sehingga ketua hariannya harus dijabat oleh pejabat setingkat dengan 

Menteri atau bisa saja DNPI tetap dalam posisinya sekarang namun ketuanya dijabat 

oleh pejabat setingkat menteri.22 Usulan ini masih harus ditunggu realisasinya. 

Selain  itu,  posisi  DNPI  yang  ditempatkan  di  bawah  koordinasi  KemenLH  juga 

menemui  kesulitan  melakukan  koordinasi  dengan  departemen  lain,  karena 

dipandang  posisi  KemenLH  setara,  bahkan  “lebih  rendah”  karena  berbentuk 

Kementerian Negara,  dengan  Kementerian  lain,  apalagi  jika  dibandingkan  dengan 

kementerian yang mengelola sumber daya  (alam)  tertentu. Penempatan di bawah 

KemenLH  sendiri  wajar  karena  Perpres  menentukan  bahwa  DNPI  dibiayai  oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Negara Lingkungan Hidup.  

Kesulitan itu sebenarnya sudah dicoba dicarikan jalan keluarnya. Pada bulan Januari 

2010 kemarin,  sebagai hasil dari Rapat Pleno DNPI, administrasi DNPI – walaupun 

masih  dibiayai  dari  Anggaran  Kemen‐LH  –  ditarik  dan  ditempatkan  di  bawah 

koordinasi Kemenko Kesra; tidak  lagi menginduk pada Kemen‐LH. Dengan harapan, 

penempatan  di  bawah  Kemenko  akan  memudahkan  koordinasi  DNPI  dengan 

anggota‐anggotanya atau lembaga di luar DNPI.23  

Hasil  rapat  lain  yang  terkait  dengan  penguatan  kelembagaan  DNPI  adalah  akan 

dibentuknya  Sekjen  di  Sekretariat  DNPI  dan  pelengkapan  pimpinan  Pokja  dari 

                                                            
21 http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/22/03045091/Posisi.DNPI.Tak.Jelas (diakses 15‐05‐2010) 
22 http://www.pikiran‐rakyat.com/node/107682 (diakses 15‐05‐2010) 
23 http://www.menkokesra.go.id/node/73 (diakses pada 15‐05‐2010) 
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instansi terkait yang sesuai dengan keahliannya dan dimintai kesediaan waktu untuk 

bekerja di DNPI.  

Soal  alokasi  anggaran.  Perpres  menyebutkan  bahwa  DNPI  ini  akan  dibiayai 

berdasarkan  Anggaran  dari  dalam  KemenLH  sendiri.  Dalam  RKP  2010,  DNPI  ini 

disinggung  dalam  kegiatan  berupa  Pengembangan  Kapasitas  Pengelolaan  Sumber 

Daya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup,  serta  penyelenggaraan  operasional  untuk 

mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DNPI,  yang  sasarannya  adalah 

meningkatnya kinerja DNPI. Dalam RKP 2010,  tampak bahwa DNPI dilepaskan dari 

KemenLH karena disebut langsung sebagai instansi pelaksana lengkap dengan pagu 

indikatifnya. Masing‐masing dua kegiatan itu masing‐masing diberikan pagu indikatif 

sebesar Rp. 19,7 miliar dan Rp 10,3 miliar. 

‐ Koordinasi dalam soal REDD.  

Soal  ini  penting  dibicarakan  untuk  melihat  sejauh  mana  skema  REDD  yang 

dikembangkan dalam tingkat departemen sektoral dapat dikoordinasikan oleh DNPI 

untuk kemudian diselaraskan dengan kepentingan departemen sektoral lain. 

Dengan  menempatkan  DNPI  berada  di  bawah  Menko  Kesra  sebenarnya  dapat 

mengangkat  posisi  kelembagaan  DNPI  ketika  melakukan  koordinasi  dengan 

kementerian  lain. Mungkin  hambatan  terbesar  sekarang  adalah  dalam  soal  ketua 

harian DNPI yang tidak dijabat oleh pejabat setingkat menteri.  

Menko  Kesra  sendiri  memang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengkoordinasi 

kementerian dalam bidang  kesra dimana Kementrian  Lingkungan Hidup berada di 

bawahnya. Penarikan DNPI ke Menko Kesra dapat dinilai wajar.   

Tapi,  dalam  soal  REDD  ini,  ada  departemen  sektoral  yang merasa  paling  berhak 

merancang,  mengelola  dan  mengawasinya:  Departemen  Kehutanan.  Sayangnya, 

Departemen  Kehutanan  ini  berada  di  dalam  wewenang  koordinasi  Menko 

Perekonomian.  

Contoh  sulitnya  berkoordinasi  antar  departemen  terlihat  jelas  di  dalam  hasil 

Instruksi  Presiden  No.  5  tahun  2008.  Inpres  ini  memberikan  tanggung  jawab 

pembuatan  program  dan mekanisme  REDD  kepada  dua  Departemen:  Kehutanan 
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dan  Lingkungan  hidup  di  bawah  koordinasi  Menko  Perekonomian.  Hasil  yang 

diharapkan dari  (harapan) padunya koordinasi  itu yang berupa peraturan bersama 

antara Menhut dan MenLH  terkait REDD akhirnya  tidak  tercapai. Yang ada adalah 

Permenhut P 68/2008 yang memang dikeluarkan pada Desember 2008. 

Contoh  di  atas menunjukkan  bahwa  koordinasi  antara Menhut  dan Men‐LH  saja 

tidak  terjadi. Bagaimana pula  lembaga non departemen yang dipimpin oleh bukan 

pejabat setingkat menteri mengambil  inisiatif untuk mengkoordinasi kegiatan yang 

dengan Inpres sendiri ternyata tidak dapat memaksakan hal itu terjadi? 

(iii) Alokasi Anggaran 

Alokasi  anggaran  yang  dimaksud  untuk memeriksa  sejauh mana  bentuk  kegiatan 

sebagai turunan baik dari perencanaan kebijakan maupun pelaksanaan dibiayai oleh 

negara.  Ini untuk melihat sejauh mana pemerintah menyediakan dana yang cukup 

agar pelaksanaan kebijakan itu berjalan. 

Anggaran ini penting juga diperhatikan karena ia seperti bahan bakar yang membuat 

sebuah  kebijakan  jalan.  Anggaran  memiliki  tiga  peran  klasik:  sebagai  instrumen 

regulasi, stabilisasi dan redistribusi (Fernandez 2009:10‐11). Peran anggaran sebagai 

regulasi  terdapat dalam kenyataan bahwa anggaran dapat mengatur pola perilaku 

dan  kinerja  pemerintah  sekaligus  juga  warganya.  Ketatnya  anggaran  bagi  polisi 

hutan selalu dijadikan alasan lemahnya pengawasan aparat kehutanan pada wilayah 

hutannya  sehingga menimbulkan praktek perambahan  liar. Peran  anggaran di  sisi 

stabilisasi  lebih  terjadi  karena  ia menjadi  pegangan  bagi  pelaku  ekonomi  dalam 

memprediksi pergolakan perekonomian. Peran anggaran dari sisi ini nampak dalam 

menentukan  tingkat  inflasi  atau  arus  masuk  barang.  Terakhir,  sebagai  alat 

redistribusi, anggaran berperan dalam membagai‐bagi pendapatan yang masuk dan 

kemudian  dibagikan  kembali, misalnya,  dalam  bentuk  subsidi  atau  stimulus  fiskal 

lainnya.  Redistribusi  yang  tidak  tepat  sasaran  dapat  menjauhkan  suatu 

program/kegiatan dari tujuannya. 

Berbicara soal alokasi anggaran juga penting untuk melihat sejauh mana keluwesan 

anggaran  dalam  suatu  tahun  ketika  ada  kebutuhan/kepentingan  baru  sebagai 
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antisipasi  pada  suatu  keadaan/tuntutan.  Perubahan  iklim/REDD  bisa  dikatakan 

sebagai keadaan/tuntutan baru yang direspon oleh pemerintah Indonesia.  

‐ Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim? 

Dalam soal perubahan iklim/REDD ini ada beberapa isu yang perlu dimasuki terlebih 

dahulu sebelum masuk untuk memeriksa alokasi anggaran yang ada di dalam APBN. 

Pertama,  Indonesia  bukanlah  negara  yang  dikenai  kewajiban  untuk menurunkan 

emisi. Indonesia bukanlah negara Annex 1 yang menurut Protokol Kyoto diwajibkan 

menurunkan  emisinya.  Indonesia  justru  mendapatkan  kemudahan  dalam 

mengakses  dana  adaptasi  yang  disediakan  oleh  negara‐negara  Annex  1.  Hal  ini 

disebabkan Indonesia dan negara berkembang lainnya memberikan kontribusi kecil 

pada  perubahan  iklim,  namun  pada  saat  yang  sama,  karena  posisi  wilayah, 

kekurangan dana dan teknologi membuat posisinya menjadi rawan.  

Kedua,  penggunaan  dana  APBN  untuk  kepentingan  penurunan  emisi  sebenarnya 

sangat  merugikan  Indonesia.  Apalagi  jika  dalam  penggunaan  APBN  tersebut 

dilakukan dengan mengurangi atau memindahkan alokasi anggaran untuk kegiatan‐

kegiatan  pembangunan.  Indonesia  seharusnya  malah  dibantu  dalam  bentuk 

bantuan pendanaan atau tranfer teknologi dari negara‐negara maju.  

Dalam Nota Keuangan APBN‐P 2009,24 Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa 

dalam  hal  penanganan  perubahan  iklim  pembiayaannya  tidak  berasal  dari 

pengurangan  atau  pemindahan  alokasi  dari  program‐program  yang  ada.  Namun 

benar‐benar harus berasal dari sumber pembiayaan baru. Sumber pembiayaan baru 

in  berasal  dana  yang  disediakan  oleh  negara‐negara maju  sebagai  kewajibannya 

dalam menurunkan emisi. Atau berasal dari pembiayaan swasta, baik dalam bentuk 

penanaman  investasi,  penggunaan  dana  tanggung  jawab  sosial  (CSR)  atau  kerja 

sama publik‐private (Public‐Private Partnership’s).  

Selain  itu, pemerintah  juga mendorong dilakukannya penyelarasan atau pemaduan 

program  antar  kementerian  dan  lembaga  (K/L). Dengan  cara  itu  akan  ditemukan 

                                                            
24 Bab IV Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun anggaran 2009 
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program‐program  bersama  yang  dibiayai  bersama,  atau  disatukan  dalam  satu 

program, sehingga ada efesiensi dan efektivitas anggaran. 

Dalam  soal  tidak  akan  mengambil  alokasi  anggaran  dari  program‐program  yang 

sudah,  pemerintah  nampaknya  sudah  tegas  (walaupun,  masih  sumir  dalam  arti 

kekuatan  hukumnya mengingat  belum  ada  ketegasan  pencantumannya  di  dalam 

kebijakan  keuangan  negara).  Tapi  dalam  soal  dari  mana  sumber  dana  baru  ini 

berasal,  kebijakan  keuangan  pemerintah  sepertinya  tidak  terlalu  tegas.  Tidak  ada 

penegasan  apakah  utang  luar  negeri  dapat  atau  tidak  dapat membiayai  program 

pengendalian perubahan  iklim. Begitu  juga dalam  soal utang dalam negeri: boleh 

atau  tidak  membiayai  program‐program  tersebut?  Jika  diperbolehkan,  berapa 

persentasenya  dan  apakah  ada  pembatasan  tertentu  dalam  penggunaannya?  Jika 

tidak boleh berasal dari utang luar atau dalam negeri, bagaimana strateginya untuk 

membiayai kegiatan penanganan iklim yang pastinya berbiaya sangat besar? 

Tidak mengatur belum tentu dalam prakteknya tidak terjadi. Pemerintah  Indonesia 

ternyata  telah  menerima  utangan  dari  pihak  negara  asing  untuk  kegiatan  yang 

berupa penanganan masalah perubahan  iklim dan  itu  sudah dilakukan  setidaknya 

sejak  tahun  2007.  Utangan  itu  berasal  dari  JICA25  dan  AFD  Francis26  yang  terus 

berlanjut sampai tahun 2010. Tidak hanya dari Jepang dan Prancis, pada tahun 2010 

ini,  Bank  Dunia  menyetujui  utang  baru  sebesar  $200juta  bagi  Indonesia  dalam 

bentuk  Climate  Change  Development  Policy  Program27.  Utang  itu  dipergunakan 

untuk  mendorong  perubahan  kebijakan  terkait  perubahan  iklim  termasuk 

didalamnya perubahan peraturan perundang‐undangan.  

Hanya dalam  soal hibah  saja pemerintah  sudah  sangat  tegas. Penerimaan negara 

berupa  hibah  dari  luar  negeri  sebagian  besar  akan  dipergunakan  untuk  program 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

Terakhir,  pemerintah  juga  memberikan  dukungan  dan  stimulus  dalam  bentuk 

regulasi di bidang keuangan, kebijakan fiskal dan non‐fiskal. Stimulus itu hadir dalam 
                                                            
25 http://www.mofa.go.jp/ICSFiles/afieldfile/2008/09/02/h2008_indon.pdf (diakses, 06‐06‐2010) 
26: http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/admin_indonesie/public/PressRelease_CCPL2_30062009.pdf (diakses, 06‐
06‐2010) 
27http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:22592150
~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:226309,00.html?cid=3001_3 (diakses, 06‐06‐2010) 
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bentuk subsidi maupun kebijakan perpajakan (pengurangan pajak, pajak ditanggung 

pemerintah (DTP)). 

‐ Alokasi Anggaran Perubahan Iklim/REDD dalam APBN 

Dalam RKP 2009 atau RKP 2010, dimana perubahan iklim disebut dengan tegas, ada 

banyak  alokasi  anggaran  untuk membiayai  program‐program  pembangunan  yang 

kemudian  diberikan  “warna”  perubahan  iklim.  Penanganan  kebakaran  hutan, 

merupakan kegiatan yang sudah ada sebelum  isu perubahan  iklim  ini menguat dan 

sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengannya. Begitu juga rehabilitasi hutan/lahan: 

ia  merupakan  kegiatan  di  dalam  internal  departemen  yang  ditujukan  untuk 

meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  Indonesia  sendiri  serta  memperkuat 

pengelolaan negara atas wilayah hutan. Tidak ada hubungannya dengan perubahan 

iklim. 

Tapi,  contoh‐contoh  kegiatan  di  atas  itu memang  berkontribusi  pada  perubahan 

iklim, baik positif maupun negatif. Dan dengan semakin menguatnya isu perubahan 

iklim  di  perundingan  internasional  lengkap  dengan  mekanisme  pendanaannya 

semakin  timbul “kebutuhan” atau “kepentingan”  Indonesia untuk  terlibat; dengan 

konsekuensi Indonesia harus menyesuaikan kegiatan‐kegiatan sebagai turunan dari 

program  pembangunan  tertentu  dengan  perubahan  iklim.  Kenyataannya,  tidak 

hanya menyesuaikan dengan  isu perubahan  iklim,  tapi bahkan membuat  kegiatan 

baru dari suatu program yang sudah ada yang sengaja dirundukkan di dalam payung 

perjanjian perubahan iklim.  

Apalagi  kemudian  soal  perubahan  iklim  dianggap  sebagai  kebijakan  lintas  bidang 

menurut  RPJM  2010  –  2014  dan  tercetus  di  dalam  RKP  2009  sebagai  kegiatan 

meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Jika 

melihat  jarak  antara  “meletupnya”  isu perubahan  iklim di  Indonesia  yang dimulai 

pada  tahun  2007,  dengan  bagaimana  perubahan  iklim  diartikulasikan  di  dalam 

kebijakan ada jarak cukup lebar sejauh dua tahun. Padahal dalam dua tahun itu silih 

berganti kebijakan dicetuskan, seminar diadakan dan kegiatan‐kegiatan lainnya. 

Dalam  APBN  2009,  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  itu  cukup  besar,  yakni  Rp  2 

trilliun.  Alokasi  ini  kemudian  akan  dibagikan  kepada  unit‐unit  departemen  yang 
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dapat merealisasikannya. Ada beberapa  lembaga departemen yang disebut dalam 

RKP 2009 sebagai penanggung jawab kegiatan itu, yakni KemenLH, Dephut, DESDM, 

BATAN,  LIPI,  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan,  Bakosurtanal,  Departemen 

Pertanian  dan  BMKG.  Tapi,  penulis  tidak menemukan  secara  spesifik  bagaimana 

kegiatan  itu  dilakukan  dalam  tiap  departemen.  Nampak  bahwa  alokasi  anggaran 

sebesar  itu  dipakai  untuk  membiayai  kegiatan‐kegiatan  yang  sudah  ada  dan 

kemudian  dibunyikan  sebagai  “peningkatan  kapasitas  mitigasi  dan  adaptasi 

terhadap perubahan iklim global”. 

Dalam APBN‐P 2009, bentuk dukungan keringanan pajak itu diberikan dalam bentuk 

subsidi pajak. Pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang terkait langsung dengan 

perubahan iklim ini diberikan untuk program TFCA atau Trofical Forest Conservation 

Act  yang  jumlahnya  mencapai  Rp  80  miliar.  Spesifik  pajak  yang  ditanggung 

pemerintah itu untuk pajak penghasilan (PPh). Ia merupakan realisasi dari salah satu 

kebijakan  keringanan  pajak  atas  aliran  dana  yang  bersumber  dari  bantuan  luar 

negeri  kepada  entitas  nirlaba  di  Indonesia  yang  melakukan  program  konservasi 

lingkungan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.  

Program  TFCA  sendiri  merupakan  program  untuk  menjalankan  skema  Debt  for 

Nature  Swaps  antara Amerika  Serikat dengan  Indonesia,  yang  realisasinya pernah 

diinstruksikan oleh Presiden No 5 tahun 2008 pada bulan September 2008. 

Dalam soal hibah, APBN‐P 2009 menyebutkan bahwa alokasi dana hibah (Rp. 991,6 

miliar)  dimana  alokasi  penggunaan  dana  hibah  itu  dipergunakan  untuk mendanai 

program‐program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Bagaimana dengan APBN 2010? RKP 2010 menyebutkan bahwa salah satu prioritas 

pembangunan di tahun 2010 adalah peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya 

alam  dan  kapasitas  penanganan  perubahan  iklim.  Jika  dibandingkan  dengan 

prioritas di RKP  2009,  tampak bahwa prioritas  ini  jauh  lebih  lemah; dengan  tidak 

menempatkannya  pada  prioritas  tersendiri  serta  tidak merinci  apa  yang  disebut 

dengan  penanganan  perubahan  iklim  tersebut.  Ia  terlihat  kurang  percaya  diri 

dibandingkan dengan di RKP 2009. 
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Walaupun  demikian,  alokasi  anggaran  buat menunjang  salah  satu  prioritas  tahun 

2010 ini yang mencapai Rp. 3,2 trilliun lebih besar daripada tahun sebelumnya yang 

mencapai Rp 2 trilliun. Ada lima fokus kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran 

sebesar itu berdasarkan APBN 2010.28 Khusus untuk prioritas peningkatan kapasitas 

penanganan  perubahan  iklim  nampaknya  akan  dilakukan  pada  fokus  kegiatan 

berupa peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan  iklim dan   bencana 

alam lainnya.  

Fokus kegiatan  Besar alokasi 
anggaran 

Sasaran 

peningkatan kapasitas adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim dan 
bencana alam lainnya 

Rp. 475,3  miliar  1. Pengendalian 
kebakaran hutan  
2. peningkatan sistem  
informasi peringatan dini  
cuaca dan iklim ekstrim,  
tsunami, serta potensi  
kebakaran hutan. 

 

Sementara  itu 4  fokus kegiatan  lainnya  sebenarnya bisa  saja dihubungkan dengan 

peningkatan  kapasitas  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim.  Namun,  penulis 

mengikuti maksud  dari  penulis  APBN  2010  yang  tidak memasukkan  kegiatan  itu 

sebagai  hal  yang  juga  bisa  dianggap  sebagai  bagian  dari  kegiatan  adaptasi  dan 

mitigasi perubahan iklim. 

Dalam APBN‐P 2010 disebutkan bahwa kebijakan subsidi pajak pada kegiatan yang 

terkait  penanganan  iklim  tetap  dilakukan.  Bahkan  pada  tahun  2010  ini  nilainya 

meningkat. Tidak seperti APBN‐P 2009, dalam APBN‐P 2010  ini, subsidi pajak yang 

diberikan sebesar Rp. 900 miliar (angka ini tidak hadir di dalam APBN 2010) berupa 

PPN adaptasi dan mitigasi perubahan  iklim. Subsidi pajak  itu diberikan bagi pelaku 

usaha di bidang energi terbarukan (sebenarnya, pelaku usaha energi terbarukan ini 

menerima dua bantuan  subsidi pajak: PPN Adaptasi dan mitigasi perubahan  iklim 

serta PPN Bahan Bakar Nabati). 

                                                            
28 (1) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan  bencana  alam  lainnya sebesar  Rp475,3  miliar 
(2)peningkatan  rehabilitasi  dan konservasi  sumber  daya  alam  dan  kualitas  daya  dukung  lingkungan  sebesar  
Rp792,4miliar;  (3)  peningkatan  pengelolaan  sumber  daya  air  terpadu  sebesar  Rp436,6  miliar;(4)  peningkatan  
pengelolaan  sumber  daya  kelautan  sebesar  Rp564,6  miliar;  dan (5)  peningkatan  kualitas  tata  ruang  dan  pengelolaan  
pertanahan  sebesar  Rp1,2  triliun 
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Selain  itu, APBN‐P juga mencatat peningkatan penerimaan hibah (Rp1.658,0 miliar) 

yang  sebagian besar akan dialokasikan untuk mendanai program‐program mitigasi 

perubahan iklim. 

Dari  apa  yang  diuraikan  di  atas  tampak  bahwa  Pemerintah  Indonesia membiayai 

kegiatan  penanganan  perubahan  iklim  –  sejauh  yang  disebutkan  di  dalam  kedua 

APBN 2009/APBN‐P 2009 dan 2010 sebagai kegiatan penanganan perubahan iklim – 

dari  dana  APBN,  walaupun  tidak  dengan  cara mengurangi/memindahkan  alokasi 

anggaran dari program yang sudah ada.  

Jika membandingkan antara angka hibah dengan alokasi anggaran untuk  kegiatan 

penanganan perubahan  iklim di  tahun 2009 dan 2010 ada beberapa hal yang bisa 

dicatat.  Pertama,  ada  jurang  yang  sangat  dalam  antara  alokasi  anggaran  dengan 

hibah di tahun 2009, dimana ada defisit di hibah. Sementara di tahun 2010, alokasi 

anggaran penanganan perubahan iklim sebenarnya bisa ditutupi dengan dana hibah. 

Dengan  demikian,  Pemerintah  Indonesia  tidak  harus  mempergunakan  dana  dari 

dalam negeri untuk membiayai program perubahan iklim. 

Namun masalahnya  adalah  dana  hibah  yang  berasal  dari  luar  negeri  itu  sendiri 

sudah memiliki maksud  penggunaannya.  Dengan  demikian,  tetap  saja membuka 

kemungkinan  penggunaan  dana  dari  dalam  negeri  untuk  membiayai  kegiatan 

penanganan perubahan iklim. 

Dalam soal keluwesan alokasi anggaran penulis akan mengajukan contoh pada soal 

anggaran bagi DNPI. 

Sebagaimana  diketahui,  DNPI  didirikan  pada  pertengahan  tahun  2008  lengkap 

dengan  alokasi  anggarannya  dari  Kementerian  LH.  DNPI  merupakan  salah  satu 

perwujudan strategi pemerintah dalam soal penanganan perubahan iklim ini berupa 

pembentukan kelembagaan.  

Selama  masa  dua  tahun  ini,  DNPI  mengalami  pasang  surut  peran  dan  seperti 

dianaktirikan  walaupun  Indonesia  semakin  kencang  menanggapai  isu  perubahan 

iklim  ini.  Penganaktirian  itu  terlihat  dari  struktur  lembaganya  serta  anggarannya 

yang berasal dari dana Kementerian LH yang sebenarnya sudah sangat sedikit.  
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Semakin seriusnya pemerintah Indonesia menanggapi perubahan iklim dengan salah 

satunya mengintegrasikannya  ke dalam program pembangunan mendorong harus 

semakin kuatnya peran DNPI. Setelah dalam dua RKP sebelumnya (2008 dan 2009) 

peran kelembagaan tidak disebutkan sama sekali di dalam penanganan perubahan 

iklim,  maka  dalam  RKP  2010  peran  DNPI  dikenali:  didorong  untuk  ditingkatkan 

kualitasnya disertai dengan pengalokasian dana.  

Tidak hanya dalam soal kinerjanya, RKP 2010 juga secara terus terang menyebutkan 

bahwa operasional sehari‐hari DNPI  juga harus disokong dalam bentuk pemberian 

honorarium dan kebutuhan operasioanal sehari‐harinya. Secara tersirat, selama  ini 

pembiayaan  DNPI  masih  mengandalkan  dana  dari  induknya:  Kementerian 

Lingkungan Hidup  atau  bahkan  tanpa  ada  belanja  pegawai  (yang  karena  itu  akan 

diberikan honor). Pagu indikatif yang diberikan sebesar Rp 30 miliar itu dalam tahun 

2010 ini diharapkan DNPI dapat hidup dan bekerja lebih giat. 

Namun, dalam penelusuran penulis pada APBN 2010 atau APBN‐P 2010,  terutama 

pada bagian Belanja Pemerintah Pusat 2010, tidak ada penyebutan sama sekali pada 

soal  DNPI  ini.  Padahal  lembaga  non  departemen  lainnya  yang  diberikan  pagu 

indikatif  di  dalam  RKP  2010  seperti  BMKG,  disebutkan  kembali  lengkap  dengan 

program  yang  akan  dijalankan  dan  anggaran  yang  harus  dikelolanya  atau Dewan 

Kelautan  Nasional  yang  berada  di  bawah  koordinasi  Departemen  Kelautan  dan 

Perikanan.  

Dalam kondisi  itu, posisi DNPI kembali menghadapi  tantangan  tersendiri di dalam 

menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Perubahan  pada  Perpres  5/2008  menjadi 

keharusan dengan materi perubahan uang bisa diusulkan khusus soal pembiayaan 

ini  adalah  dengan  mencantumkan  bahwa  DNPI  dibiayai  oleh  APBN;  tidak  lagi 

dibiayai oleh DIPA Kementerian Lingkungan Hidup.  
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IV. KEBIJAKAN  TERKAIT  REDD  DAN  PERLINDUNGAN  HAK‐HAK  MASYARAKAT 

ADAT/LOKAL 

REDD lebih mungkin dilakukan dalam lingkup sistem hukum negara daripada sistem 

hukum  adat.  Sementara  di  sisi  lain,  posisi masyarakat  sendiri  dalam  pengelolaan 

sumber  daya  kehutanan  masih  rawan.  Sehingga  sistem  hukum  negara  yang 

memberikan perlindungan kepada hak‐hak dan kepentingan masyarakat adat/lokal 

menjadi penting dalam pelaksanaan proyek REDD ini. Jangan sampai sistem hukum 

negara yang mengatur soal REDD malah semakin menyingkirkan posisi masyarakat. 

Untuk membaca  apakah  peraturan  perundangan  ini mengatur  soal  pemenuhan, 

penghormatan  dan  perlindungan  kepentingan  dan  hak  masyarakat  adat/lokal, 

penulis  akan membaginya  dalam  dua  soal.  Soal  pertama  adalah  soal  keterlibatan 

masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang‐undangan tersebut dan kedua, 

soal  bagaimana  peraturan  perundang‐undangan  itu  sendiri  secara  substansi 

melindungi  hak  dan  kepentingan  masyarakat  yang  dilihat  dari  segi  bentuk 

pemenuhan/perlindungan  hak  atau  kepentingan,  keikutsertaan masyarakat  dalam 

proses  pengambilan  keputusan,  posisi  masyarakat  dalam  REDD  dan  pembagian 

keuntungan. 

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang‐undangan 

Dalam  catatan  penulis,  hanya  pada  saat  penyusunan  Peraturan  Menteri  yang 

nantinya menjadi Permenhut P 30/2009, Departemen Kehutanan menyebarluaskan 

draft penyusunannya ke masyarakat dan ada  inisiatif untuk menerima usulan dari 

masyarakat29. Draft yang disebarluaskan itu sendiri terdiri dari dua draft, yakni draft 

tertanggal  14  Juli  2008  dan  18  Maret  2009.  Permenhut  P  30/2009    sendiri 

ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2009.  

Konsultasi publik pernah dilakukan oleh Departemen Kehutanan pada bulan Maret 

2009,  yang  mengundang  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  dari  kalangan 

masyarakat  sipil.  Tapi  sayang  sekali,  konsultasi  publik  itu  hanya  dijadikan  topeng 

untuk memperlihatkan bahwa proses penyusunan peraturan  itu  sudah memenuhi 

                                                            
29 Kementerian Kehutanan sedang berencana menyusun draft Permenhut tentang Komisi REDD, yang entah sampai sekarang 
belum terlaksana.  
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syarat partisipasi publik. Hal itu terlihat bahwa apa yang diutarakan oleh masyarakat 

sipil  hanya  dianggap  sebagai  masukan  saja  –  tidak  masuk  ke  dalam  substansi 

pengaturan dalam  Permenhut  P  30/2009  –  dan  keputusan  tertingginya  berada  di 

tangan para penyusun peraturan yang berasal dari unsur pemerintah.   

Isi Peraturan Perundang‐undangan 

‐ Permenhut P. 68/Menhut‐II/2008 tentang Demonstration Activities Pengurangan 

Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 

Permenhut ini sama sekali tidak mencantumkan bentuk perlindungan apa yang akan 

dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  hak/kepentingan masyarakat  yang  berada di 

daerah  lokasi DA REDD. Dalam proposal DA REDD yang diajukan oleh pemrakarsa, 

tidak  ada  persyaratan  yang  secara  jelas  dan  kuat  mewajibkan  pengelola  untuk 

menghormati  hak/kepentingan masyarakat  adat/lokal.  Tidak  ada  kewajiban  untuk 

memasukkan dalam proposal itu persetujuan tertulis masyarakat atau dalam derajat 

yang lebih rendah, hasil konsultasi dengan masyarakat sekitar lokasi.  

Proposal DA  REDD  hanya  berisi  status  dan  lokasi  berikut  peta  lokasi  calon  areal, 

bentuk dan  jangka waktu  kerja  sama, perkiraan nilai  kegiatan, manajemen  resiko 

dan  rencana  alokasi distribusi pendapatan. Nampaknya permenhut  ini berjalan di 

keyakinan  bahwa  lahan  hutan  yang  akan  dijadikan  lokasi  REDD merupakan  lahan 

dalam status clean and clear. Tidak ada persyaratan untuk memperlihatkan status 

hukum kawasan yang diajukan oleh para pemrakarsa. 

Posisi masyarakat yang rawan dalam penyusunan DA REDD bisa dicontohkan dalam 

rencana alokasi pembagian pendapatan. Dalam soal  ini, tidak jelas pihak mana saja 

yang  dianggap  berhak mendapatkan  alokasi  pembagian  pendapatan  itu.  Taruhlah 

masyarakat memang  dijadikan  salah  satu  pihak  yang  berhak,  tetapi  apakah  ada 

proses konsultasi dengan masyarakat dalam soal pembagian pendapatan itu? Tidak 

diatur. Bahkan nampaknya, pihak pemrakarsa‐lah yang menentukan sendiri rencana 

alokasi  pembagian  pendapatannya  tersebut  yang  kemudian  akan  ditetapkan 

ketentuannya oleh Menteri.  

Ketidakjelasan posisi masyarakat dalam proses penyusunan proposal DA REDD  itu 

sendiri membuat posisi masyarakat dalam DA REDD sendiri menjadi tidak jelas. Jika 
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saja  memang  masyarakat  mendapatkan  alokasi  pembagian  keuntungan,  hal  itu 

menunjukkan  bahwa  masyarakat  mempunyai  hak  dan  kewajiban  tertentu  yang 

harus  dilakukan  agar  mendapatkan  pembagian  pendapatan.  Sayangnya  dalam 

Permenhut ini, posisi masyarakat hanya sebagai pihak penerima dampak. 

Di atas semua itu, masyarakat tidak dianggap sebagai pihak yang dapat memberikan 

persetujuan atau tidak terhadap proyek REDD yang berada di sekitar wilayah hidup 

mereka. Menterilah  satu‐satunya  pihak  yang  dapat memberikan  persetujuan  atas 

proposal DA REDD itu.  

‐ Permenhut  P.  30/Menhut‐II/2009  tentang  Tata  Cara  Pengurangan  Emisi  dari 

Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) 

Permenhut  P30/2009  ini  memperjelas  ketentuan  yang  diatur  dalam  Permenhut 

P68/2008,  terutama dalam hal subyek pemohon,  tata cara permohonan, penilaian 

dan persetujuan proyek, hak dan kewajiban, penetapan referensi emisi, pemantau‐

an  dan  pelaporan,  verifikasi  dan  sertifikasi,  serta  distribusi  insentif  dan  liabilitas. 

Namun posisi masyarakat tetap tidak dibicarakan secara proporsional. 

Partisipasi  masyarakat  adat/lokal  dalam  proses  penyusunan  proposal  maupun 

persetujuan  proyek  REDD  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  sama  sekali  tidak 

disinggung  dalam  peraturan  ini.  Sehingga  boleh  dikatakan  proyek  REDD  ini  dapat 

berjalan tanpa harus mengikutsertakan persetujuan dari masyarakat sekitar proyek.  

Salah  satu  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  kriteria  pemilihan  lokasi  adalah 

aspek  sosial,  ekonomi  dan  budaya  dimana  perinciannya  berupa  ketergantungan 

masyarakat  terhadap  lokasi;  ada/tidaknya    konfllik;  keterlibatan para pihak dalam 

pengelolaan  hutan,  dan  kejelasan  tentang  dimensi  pengentasan  kemiskinan. Dari 

kriteria  pemilihan  lokasi  itu,  tidak  ada  yang mengarah  pada  bahwa  pemrakarsa 

harus melakukan konsultasi serta permintaan ijin kepada masyarakat sekitar lokasi. 

Yang ada adalah penceritaan kondisi hutan dengan masyarakat sekitar  lokasi yang 

proporsi kerjanya ada di tangan pemrakarsa. 

Di sisi lain, posisi masyarakat dalam pelaksanaan REDD tidak lagi hanya objek tetapi 

bisa berlaku sebagai subjek pelaksana REDD yang bisa terlibat setidaknya dalam lima 
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mekanisme:  sebagai  pemilik  IUPHHK‐HTR,  Pengelola  hutan  desa,  Hutan 

Kemasyarakatan,  hutan  adat  dan  pemilik/pengelola  hutan  hak.  Dalam  lima 

mekanisme ini masyarakat dapat mengajukan sendiri sebagai pemrakarsa REDD.  

Dari  sisi  ini, pemerintah  sudah menyediakan  ruang bagi masyarakat untuk  terlibat 

aktif  sebagai pelaku REDD. Hanya  saja, persyaratan yang dibebankan pada kelima 

pemilik hak  itu hampir sama dengan apa yang dibebankan kepada pihak  lain yang 

notabene  secara  finansial  dan  kelembagaan  jauh  lebih  kuat.  Pada  titik  ini 

pemerintah sebenarnya bisa mengatur soal peningkatan kapasitas atau bentuk  lain 

bantuan  pada  pihak  masyarakat  tersebut.  Bayangkan,  berapa  biaya  yang  harus 

dikeluarkan  oleh  sebuah  desa  nun  jauh  di  pedalaman  dan  jauh  dari  Jakarta  yang 

hendak mengurus ijin sebagai pihak pemrakarsa REDD. 

Masalah lainnya jauh ke belakang pada soal cara mendapatkan hak pengelolaan itu 

serta  soal  bahwa  hak  yang  diberikan  kepada masyarakat  adalah  hak  pengelolaan 

dan bukannya hak atas milik.  

IUPHHK‐HTR masih  belum  berjalan  lancar  di  tingkat  lapangan  biarpun  dukungan 

finansial  sudah  disediakan  oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah  sepertinya 

masih  belum  begitu  percaya  dengan  mekanisme  ini  dibandingkan  dengan 

memberikan ijin pengelolaan hutan untuk keperluan lain, seperti untuk perkebunan 

atau  pertambangan.  Hutan  Desa  masih  membutuhkan  sosialisasi  lebih  lanjut 

mengingat  peraturan  pelaksananya  baru  diluncurkan  tahun  2007  kemarin.  Hutan 

Kemasyarakatan juga berjalan menyiput. 

Alasan utama  kesulitan masyarakat dalam mengakses hak pengelolaan  itu  adalah 

sistem birokrasi dalam bentuk perijinan yang rumit dan berbiaya besar, ketiadaaan 

dukungan  dana  untuk  mewujudkannya  serta  kapasitas  yang  masih  harus 

ditingkatkan.  Secara  lebih  makro,  dukungan  kebijakan  pemerintah  lebih 

mengarahkan hutan untuk dikelola dalam  skala besar,  industrial daripada dikelola 

skala kecil oleh masyarakat.  

Hutan  Adat  tetap  merupakan  skema  yang  pelik.  Sampai  saat  ini  belum  ada 

pengakuan dari pemerintah atas suatu masyarakat adat lengkap dengan haknya atas 
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suatu kawasan hutan tertentu. Padahal pengakuan atas suatu masyarakat menjadi 

syarat  utama  agar masyarakat  adat  tersebut  dapat mengakses  Hak  Pengelolaan 

Hutan Adat. Dalam soal masyarakat adat ini ketara bahwa Permenhut ini mengatur 

hal  yang  tidak mungkin  berjalan  tanpa  ada  perubahan  pada  kebijakan  lain  dalam 

kebijakan  soal  pengakuan masyarakat  adat.  Pencantuman  Pengelola  Hutan  Adat 

hanya  tinggal  pencantuman  yang  tidak  ada  konsekuensi  apapun  pada  perbaikan 

posisi masyarakat adat; bahkan terancam terlalu sulit terlaksana di lapangan. 

Sementara  itu,  masalah  klasik  berupa  hanya  diberikannya  hak  pengelolaan  dan 

bukannya  status  hak  yang  lebih  tinggi,  seperti  hak  atas  milik,  membuat  posisi 

masyarakat  adat/lokal  yang  bergantung  pada  hutan  tetap  tidak  kuat.  Hak  atas 

pengelolaan  suatu kawasan bekerja mengikuti batas waktu  tertentu dan malahan, 

bisa dihentikan di tengah jalan jika tidak mengikuti aturan.  

Posisi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  dengan  demikian  sebenarnya  diberi  jalan 

untuk  terlibat,  tetapi  keterlibatan  itu masih  jauh  dari  harapan  karena  dukungan 

yang  lebih mendasar  tidak diberikan,  termasuk dalam  soal pengakuan masyarakat 

adat.  

Sementara  itu,  bagi masyarakat  adat/lokal  yang  tidak  (atau,  sengaja  agar  tidak) 

memiliki hak atas pengelolaan kawasan hutan, kabarnya tidaklah menggembirakan. 

Setelah  sama  sekali  tidak diakui  keberadaannya dalam proyek REDD  karena  tidak 

adanya  keharusan  pemrakarsa  REDD  mengadakan  konsultasi  dan  meminta  ijin 

kepada mereka, dalam soal pembagian keuntungan pun posisi mereka tidak jelas. 

Hanya pemerintah  yang disebutkan  sebagai pihak  yang  akan menerima  “insentif” 

dari pelaksanaan REDD. Tentu  saja pihak  lain  yang  juga menerima  insentif adalah 

pemrakarsa REDD sendiri. Masyarakat sama sekali disebut sebagai pihak yang akan 

menerima  manfaat  dari  pelaksanaan  REDD  ini.  Masyarakat  hanya  ditempatkan 

sebagai  pihak  yang  harus  di  tingkatkan  kesejahteraannya  lewat  program 

pengentasan kemiskinan. 

Pemerintah nampaknya melihat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan ‐ 

yang harus dijelaskan oleh pemrakarsa dalam pengajuan proposal REDD‐nya – tidak 
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otomatis membuat mereka mendapatkan insentif dari pelaksanaan REDD. “Insentif” 

itu mengalir dari pembeli sertifikat REDD ke pemrakarsa REDD yang kemudian dibagi 

dengan  pemerintah.  Pemerintahlah  yang  akan menentukan  buat  apa  insentif  itu, 

termasuk, mungkin untuk membiayai program pengentasan kemiskinan. 

Distribusi  insentif  itu menjadi  tidak  jelas  karena  dalam  Permenhut  ini  disebutkan 

bahwa  untuk  keperluan  apa  insentif  itu  dikeluarkan  oleh  pemerintah  akan  diatur 

kemudian  dengan  peraturan  perundang‐undangan  yang  setidaknya  berhubungan 

dengan  mekanisme  penerimaan  keuangan  negara  berupa  PNBP.  Jadi  ada 

kemungkinan besar,  insentif  yang  (mungkin) diterima masyarakat di  sekitar  lokasi 

proyek REDD akan jauh lebih kecil.  

Sebaliknya,  yang  ketara  dari  distribusi  insentif  itu  adalah  sebagaian  akan 

dipergunakan  untuk  jaminan  pelaksanaan  REDD  pada  tingkat  nasional,  yang  bisa 

berupa  pengelolaan  registrasi  nasional  serta  penanganan  pengurangan  emisi 

nasional.  Tidak  ada  penyebutan  secara  tersurat  bahwa  sebagian  dana  dari  hasil 

proyek  REDD  tersebut  akan  masuk,  katakanlah,    untuk  mensejahterakan  rakyat 

lewat program pengentasan kemiskinan. Hal  ini membuat keterkaitan antara REDD 

dengan program pengentasan kemiskinan menjadi  rapuh, yang membuatnya  lebih 

tepat dikatakan sebagai hanya jargon. 

‐ Permenhut  P.  36/Menhut‐II/2009  tentang  Tatacara  Perizinan  Usaha 

Pemanfaatan  Penyerapan  dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi 

dan Hutan Lindung 

Dalam soal pemenuhan/perlindungan hak atau kepentingan masyarakat adat/lokal, 

Permenhut  ini  tidak  jauh berbeda dengan dua permenhut  sebelumnya. Tidak ada 

persyaratan  yang mewajibkan  pemrakarsa  IUP  PAN/RAN  Karbon  terlebih  dahulu 

melakukan  konsultasi  atau meminta  persetujuan  dari masyarakat  adat/lokal  yang 

berada di  sekitar wilayah proyek. Dengan demikian, proposal proyek bisa disusun 

tanpa ada persetujuan masyarakat. Begitu juga pemerintah, dalam menilai proposal 

yang masuk  tidak  harus meminta  pendapat  atau  persetujuan masyarakat  dalam 

menentukan layak atau tidaknya proyek tersebut. 
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Dalam perjelasan  terdahulu, baik dalam kawasan yang sudah dibebani  ijin  (kecuali 

ijin  IUPHHK‐HTR)  atau  belum  dibebani  ijin,  pemberian  ijinnya  dimohonkan  dan 

dikeluarkan  oleh Menteri.  Hal  ini  tentu,  sekali  lagi,  mempersulit  pemegang  hak 

pengelolaan HKm atau Hutan Desa atau Hutan Adat, yang berada jauh dari Jakarta.  

Posisi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  IUP  RAN/PAN  Karbon,  disebut  sebagai 

masyarakat  setempat,  dibicarakan  dalam  proposal  IUP  PAN/RAN  Karbon  sebagai 

pihak  yang  akan  direncanakan  untuk  diberdayakan  serta  dalam  soal  pembagian 

keuntungan dari proyek. 

Angka persentase  itu memang masih misterius  latar belakang pembagiannya,  tapi 

angka persentase bagi masyarakat membesar dan mengecil tergantung siapa dan di 

wilayah mana proyek penjualan karbon  itu dilakukan. Persentase bagi masyarakat 

berturut‐turut  dari  yang  terbesar  (70%)  yang  terjadi  jika  pengembang  proyek  itu 

berasal  dari  pengelola  Hutan  Rakyat  dan  Hutan  Adat;  menengah  (50%)  jika 

pengembang  berasal  dari  IUPHHK‐HTR,  Pengelola  HKm  dan  Hutan  Desa;  dan 

persentase  terkecil  (20%)  didapatkan  masyarakat  jika  pengembang 

proyek/pemegang  ijinnya  berasal  dari  IUPHHK‐HA,  IUPHHK‐HT,  IUPHHK‐RE,  KPH, 

KHDTK, dan hutan lindung.  

Tampak bahwa bagian bagi masyarakat bertambah besar  jika pengembang proyek 

adalah mereka sendiri. Masalahnya adalah permohonan untuk mendapatkan ijin itu 

sulit  dan memakan  biaya  yang  besar  yang memperkecil  peluang  bagi masyarakat 

setempat  untuk  memprakarsai  pelaksanaan  kegiatan  PAN/RAN  karbon  tersebut. 

Masyarakat  setempat  kemungkinan  besar  hanya menjadi  penerima  dampak  dan 

secara  kalkulasi,  akan  menerima  bagian  kecil  dari  pembagian  keuntungan  hasil 

penjualan  karbon  tersebut,  karena  pemrakarsanya  bukan  berasal  dari  kalangan 

masyarakat sendiri. 

Kondisi  yang  dijelaskan  berdasarkan  3  peraturan  setingkat  menteri  di  atas 

senyatanya  sangat  mengkhawatirkan.  Perlindungan  negara  pada  hak  atas 

hutan/lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat/lokal sudah demikian terdegradasi. 

Meskipun  hutan  adat  diakui  adanya,  namun  pengakuan  negara  atas masyarakat 

adat sulit didapatkan karena adanya persyaratan berupa: sistem adatnya masih ada 
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dan  penerapannya  konsisten  dengan  kepentingan  nasional  dan  peraturan 

perundang‐undangan  (Colchester  et  al.,  2006).  Padahal  pengakuan  negara  atas 

masyarakat  adat  itu menjadi  syarat  penting  untuk mendapatkan  hak  pengelolaan 

hutan adat. 

Sementara  masyarakat  lokal  yang  mencoba  menggugat  sengketa  lahan/hutan 

dihadapkan pada ketiadaan syarat  formal berupa sertifikat  tanah yang seharusnya 

bisa mereka  dapatkan  jika  sistem  pendaftaran  tanahnya  berlangsung  dengan  adil 

dan transparan. 

Dengan  keadaan  seperti  itu, masyarakat  adat/lokal  tidaklah berdaya  ketika hutan 

dialihkan kepemilikan/pengelolaannya ke tangan negara atau swasta. Mereka sama 

sekali  tidak  diberi  hak  untuk  didengar  pendapatnya  apalagi  untuk  melakukan 

penolakan.  

Dalam proyek REDD, hal‐hal  yang disebutkan dalam 3 paragraf  sebelumnya  sama 

sekali  tidak dibicarakan. Karena  itu pertahanan  terakhir masyarakat,  sebagaimana 

juga  ketika  lahan/hutan  mereka  diambil  paksa  yakni  dengan  cara  meminta 

kompensasi yang adil, adalah dalam pembagian keuntungan yang adil. Sayang sekali 

dalam  soal  ini  pun  posisi  masyarakat  tetap  lemah.  Permenhut  P68/2008 

menyerahkan  pembagian  kompensasi  itu  ke  tangan  pemrakarsa  dan  pemerintah; 

Permenhut  P30/2009  menyerahkannya  pada  kebijaksanaan  pemerintah  dalam 

membagi alokasi PNBP; sementara Permenhut P36/2009 menggantungkan kepada 

para pengembang proyek yang bukan berasal dari mereka (IUPHHK‐HA, IUPHHK‐HT 

dan  IUPHHK‐RE  atau  pihak  pemerintah)  dengan  konsekuensi  pembagian 

keuntungan yang lebih kecil. 
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V. KESIMPULAN 

Dari apa yang sudah diuraikan dalam 3 bab sebelumnya, maka jawaban singkat atas 

3 pertanyaan penelitian di atas adalah sebagai berikut: pemerintah Indonesia sudah 

dengan  tanggap memberikan  respon  kebijakan  terhadap  perubahan  iklim/skema 

REDD, baik di dalam rencana pembangunan berupa program pembangunan maupun 

pelaksananan  kebijakannya: membuat  aturan  khusus, membentuk  lembaga  baru 

dan memberikan alokasi anggaran buat pelaksanaan program pembangunan terkait 

perubahan iklim dan operasional lembaga. 

Tanggapan  kebijakan  itu  jika  ditarik  ke  arah  yang  lebih  umum  hadir  dalam  tiga 

bentuk:  pertama,  Pemerintah  Indonesia  mengalokasikan  sumber  daya  untuk 

menciptakan kebijakan yang  sama  sekali belum dikenal  sebelumnya yang  semata‐

mata ditujukan untuk mengatur hal baru  sebagaimana  tampak dalam pembuatan 

aturan dan kelembagaan terkait CDM atau REDD. 

Kedua,  menyelaraskan  kebijakan  yang  sudah  ada  dengan  prioritas  baru 

pengendalian  perubahan  iklim/REDD  yang  tampak  dalam  soal  pengembangan 

meterologi dan geofisika, penanggulangan kebakaran hutan/lahan dan  rehabilitasi 

lahan/hutan. 

Ketiga,  pemerintah  tidak mengatur  tegas  soal  itu,  yang  bisa  ditelusuri  dari  tidak 

adanya  peraturan  perundangan  yang  mengaturnya,  namun  kenyataannya  tetap 

dilaksanakan, seperti dalam soal penerimaan hutang Luar Negeri untuk  membiayai 

program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

Kesenjangan  antara  apa  yang  direncanakan  dengan  apa  yang  akan  dilaksanakan 

memang  terlihat.  Kesenjangan  itu  tidak  hanya  hadir  ketika  dibandingkan  antara 

perencanaan dengan  implementasi kebijakan, tetapi  juga muncul di dalam masing‐

masing  bentuk  kebijakan  yang  diteliti  itu  tadi.  Paling  menonjol  kesenjangan  itu 

terjadi ketika semuanya dibandingkan dengan alokasi anggaran. 

Kesenjangan  internal  perencanaan  kebijakan  terjadi  ketika  masuk  dalam  proses 

penurunan  kebijakan  umum  pembangunan  ke  dalam  bentuk  program  dan 

seterusnya  ke dalam  kegiatan.   Contohnya  adalah  soal REDD  yang muncul di RKP 
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2009  ketika  berbicara  kebijakan  umum  sampai  program,  namun  kemudian  tidak 

muncul dalam bentuk kegiatan pembangunan. Entah kenapa hal itu terjadi.  

Kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan  jelas akan  terjadi. 

Dalam  peraturan  perundang‐undangan, misalnya,  UU  No.  6  Tahun  1994  tentang 

Ratifikasi  UNFCCC  atau  UU  No  17  tahun  2004  tentang  Ratifikasi  Protokol  Kyoto, 

tidak cukup kuat untuk menghela pengaturan terkait perubahan iklim/REDD karena 

kedudukanya  masih  lemah  jika  dibandingkan  dengan  UU  buatan  dalam  negeri. 

Sampai  sekarang  bagaimana  bentuk  pelaksanaan  dari  kedua UU  itu masih  sumir. 

Selain itu, aturan soal REDD diatur dalam bentuk peraturan menteri, padahal skema 

REDD sendiri membutuhkan koordinasi dengan pihak lain. Bahkan instruksi presiden 

di tahun 2008 agar terbentuk peraturan bersama antara Menteri Kehutanan dengan 

Menteri  Lingkungan Hidup  terkait REDD  tidak kesampaian. Menhut  yang akhirnya 

pegang kendali. Masalah koordinasi antar departemen, sumber dana terbatas, dan 

kebijakan  penganggaran  (dana  bagi  suatu  departemen  diharapkan  tetap  sama  di 

tahun  selanjutnya,  sehingga  kelebihan  dana  akibat  tidak  terpakai  di  taun 

sebelumnya dianggap kegagalan memicu departemen/lembaga membuat anggaran 

sama dengan tahun sebelumnya) menjadi faktor penyebabnya), tetap menjadi batu 

sandungan penting dalam proses penyelarasan kebijakan tersebut.  

Soal legitimasi hadir menjadi catatan penting dalam kelembagaan terkait perubahan 

iklim  dan  REDD.  Dana  yang  minim,  keterbatasan  secara  struktur  keorganisasian 

adalah  dua  alasan  yang  tidak  memungkinkannya  melakukan  koordinasi  yang 

sebenarnya  menjadi  tupoksinya.  Apalagi  terlihat  dukungan  kepada  DNPI  dalam 

bentuk  pengalokasian  anggaran  juga masih  belum  jelas,  biarpun  RKP  2010  telah 

menyebutkan  dengan  tegas,  namun  menghilang  di  APBN  2010.  Di  sisi  lain, 

Departemen  Kehutanan  seakan  berlomba  dalam  pembentukan  lembaga  untuk 

membicarakan  soal  perubahan  iklim  sektor  kehutanan  dan  REDD.  Dukungan 

pemerintah dalam soal pengendalian perubahan  iklim memang  jelas, biarpun baru 

dibunyikan dalam dua  tahun  terakhir,  tetapi  tidak untuk dukungan REDD. Padahal 

jelas  sekali  Departemen  Kehutanan  menginginkan  REDD  sebagai  alternatif 

pembiayaan baru di sektor kehutanan. 
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Pemerintah  Indonesia  ternyata  belum  begitu  pandai  dalam  menyelaraskan 

kebijakan  jangka  panjangnya  dengan  kebijakan  tahunan  serta  dengan  kebijakan 

tahunan departemen/lembaga; terutama dalam menanggapi sebuah program yang 

berjangka panjang yang membutuhkan kesinambungan per tahun anggarannya dan 

koordinasi antar sektor. REDD adalah salah satu contoh program berjangka panjang 

dan membutuhkan kesinambungan per tahunnya. Pemerintah tampak memberikan 

dukungan penuh di RKP 2009, namun kemudian malah menghilang di tahun 2010. 

Renstra lima tahunan Dephut juga merencanakan pelaksanaan REDD di tahun 2012‐

2013, tapi di Renja 2010‐nya REDD tidak disebut dengan tegas keberadaannya. 

Kesenjangan  dengan  alokasi  anggaran  memang  tampak  jelas.  Apa  yang 

direncanakan di dalam RKP, bisa jadi tidak ada di dalam APBN, misalnya pembiayaan 

operasional DNPI  itu.  Ini  terjadi karena ada perbedaan proses antara perencanaan 

pembangunan  dengan  penganggaran  anggaran.  Perencanaan  pembangunan 

memang dapat dibuat setransparan mungkin dengan menerima usulan apapun dari 

masyarakat  lewat musrenbang, misalnya. Tapi  ia membentur proses penganggaran 

yang  dijalankan  hanya  ada  di  satu  tangan,  eksekutif.  DPR  hanya  disodori  hal‐hal 

umum  saja,  namun  pengaturan  detailnya,  termasuk  alokasi  anggaran  untuk 

menjalankan  progran‐program  tertentu,  hanya  diketahui  oleh  kalangan  eksekutif 

saja.  Terpisahnya  proses  perencanaan  dengan  penganggaran  itu  membuat 

perkembangan  baru  yang  sudah  dicandra  di  dalam  rencana  kebijakan  bisa 

menghilang ketika dibicarakan di tingkat penyusunan APBN. 

Masalah kesenjangan kebijakan, ego sektoral, lemahnya koordinasi, minimnya dana, 

ketidakjelasan penggunaan dana hutang, dapat menjadi penghalang besar tanggung 

jawab  negara  dalam  memenuhi  dan  melindungi  hak‐hak  masyarakat  adat/lokal, 

yang menjadi  penerima  dampak  terbesar  baik  dalam  skema  REDD.  Situasi  terkini 

mereka sedang tidak terlalu bagus.  

Pengakuan masyarakat adat masih minim dilakukan sementara kondisi masyarakat 

lokal  sendiri  terkepung  dalam  kebijakan  dan  sistem  hukum  yang  tidak memihak 

mereka.  Lalu  datanglah  REDD  –  yang  biarpun  ditempelkan  padanya  program 
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pengurangan  kemiskinan  –  namun  dengan maksud  yang  jauh  dari  itu: menahan 

emisi agar tidak menguap ke atmosfer.  

Akses  itu  memang  diberikan.  Masyarakat  dapat  berperan  sebagai  pelaku  atau 

penerima  manfaat  sekaligus  dari  skema  REDD.  Tapi  pemberian  akses  itu  tidak 

disertai  dengan  perubahan  kebijakan  yang  lebih  berorietasi  kepada  mereka, 

termasuk  dalam  alokasi  pemanfaatan  hutan  yang  masih  lebih  banyak  diberikan 

kepada  industri. Tidak ada pencantuman kewajiban melibatkan masyarakat dalam 

perencanaan atau dimintai ijin ketika proyek akan dilakukan.  

Pada  titik  itu,  kompensasi  atau  dalam  aturan  REDD  ini  mewujud  dalam  soal 

pembagian  keuntungan menjadi  harapan  terakhir.  Namun  harapan  itu  pun  tipis 

dapat memenuhi  hak  dan  kepentingan masyarakat.  Hampir  semua  perencanaan 

pembagian  keuntungan  ditetapkan  oleh  pihak  lain,  baik  pemerintah  atau  swasta, 

dalam  semua  skema  REDD:  DA  REDD,  REDD  sendiri  dan  IUP  PAN/RAN  Karbon. 

Masyarakat sendiri akan menerima kompensasi dari REDD ini secara tidak langsung, 

dalam  bentuk  dana  program  yang  pengelolaan  dananya  masih  harus  ditunggu 

realisasinya. 

Bahan untuk didiskusikan  

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dan kemudian didiskusikan lebih lanjut 

dimana penelitian ini tidak mencandranya: 

1. Soal  kebijakan  keuangan  terkait  perubahan  iklim/REDD merupakan  topik  yang 

sangat  penting  untuk  dijelaskan  untuk  melihat  sejauh  mana  pemerintah 

Indonesia  benar‐benar  sejalan  dengan  keinginan  komunitas  internasional 

sebagai  pihak  yang  belum  dikenai  kewajiban menurunkan  sendiri  emisi  dalam 

negerinya  dan  sebaliknya  dibantu  oleh  negara‐negara  maju  di  dalam 

pengendalian  perubahan  iklimnya.  Apakah  hutang  luar  negeri  boleh 

dipergunakan  untuk  membiayai  program‐program  pencegahan  kebencanaan 

yang ada hubungannya dengan program adaptasi/mitigasi perubahan iklim. 

2. Soal  penggunaan  dana  dari  REDD  untuk  membiayai  program‐program 

pengurangan  kemiskinan.  Pertanyaan  penting  untuk  bagian  ini  adalah 
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bagaimana dana itu dikelola, siapa yang mengelola apakah masih dalam lingkup 

departemen  sektoral  yang membawahi  kewenangan pelaksanaan REDD.  Selain 

itu  ditegaskan  pula  bahwa  dana  dari  REDD  ini  tidak  akan  mengurangi  dana 

pemerintah  yang  memang  sudah  dialokasikan  untuk  program‐progran 

pengurangan  kemiskian.  Jangan  sampai  REDD  mengambil  alih  peran  dana 

pemerintah  dalam  usaha  pengurangan  kemiskinan.  Keengganan  beberapa 

daerah tingkat dua dalam menerima REDD karena tidak jelasnya kontribusi REDD 

ke dalam APBD mereka menjadi  jalan pembuka untuk melihat  itu. Soal  ini  juga 

berhubungan dengan kebijakan keuangan negara. 

3. Soal hubungan kebijakan perubahan  iklim/REDD dihubungkan dengan kebijakan 

desentralisasi. Penelitian  ini  sudah mendedahkan beberapa  lembaga di  tingkat 

pusat  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pelaksanaan  REDD  baik 

sebagai  koordinator,  regulator,  pemberi  ijin,  pengawas.  Namun  penelitian  ini 

masih belum dapat mencandra bagaimana hubungan lembaga‐lembaga tersebut 

dengan  lembaga‐lembaga  sejenis  atau  yang  diberi  kewenangan  terkait 

perubahan  iklim/REDD  yang  berada  di  daerah.  Perkembangan  kemungkinan 

dapat  dikembangkannya  skema  REDD  di  luar  skema  REDD  nasional  dapat 

menjadi pintu pembuka ke arah sana. 
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EPISTEMA  INSTITUTE  adalah  lembaga  penelitian  dan  pengelolaan  pengetahuan  tentang 
hukum,  masyarakat  dan  lingkungan  yang  didirikan  oleh  Yayasan  Epistema  pada  bulan 
September 2010.  

Visi Epistema: 
Terwujudnya pusat‐pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam 
rangka  mendukung  gerakan  ke  arah  terbentuknya  sistem  hukum  nasional  yang 
berlandaskan  nilai‐nilai  demokrasi,  keadilan  sosial  dan  lingkungan,  serta  pluralisme 
kebudayaan.  

Program dan kegiatan 2011‐2014: 
1. Lingkar  belajar  untuk  keadilan  sosial  dan  lingkungan  atau  Learning  Circles  for 

Social and Environmental Justice (LeSSON‐JUSTICE) 
Kegiatan: 

o Lingkar belajar berbagai aliran pemikiran dalam studi hukum;  
o Lingkar belajar pembentukan negara hukum dan masyarakat adat; 
o Lingkar  belajar  hukum,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan 

perubahan iklim. 
  

2. Riset  interdisiplin  tentang  hak‐hak masyarakat  atas  kehidupan  yang  lebih  baik, 
tradisi sosial yang adil dan lingkungan yang lestari atau Interdisciplinary Research 
on Community Rights on Better Livelihood,  Just Social Tradition and Sustainable 
Environment (IN‐CREASE) 
Kegiatan: 

o Model‐model  legalisasi hak masyarakat atas  tanah dan  sumber daya alam 
dalam legislasi nasional dan daerah: Rekognisi, integrasi atau inkorporasi?  

o Studi  komparasi  pengakuan  negara  atas  hak‐hak  masyarakat  adat 
atas tanah dan sumber dayay alam di Asia Tenggara.  

o Pengetahuan  lokal  untuk  mempromosikan  pembangunan  rendah 
karbon  dalam  kerangka  hukum  negara  dan  sistem  normatif 
masyarakat.  

o Kesiapan  kebijakan,  kelembagaan  dan  masyarakat  untuk 
mengimplementasikan  REEDD  2010‐2012  di  tingkat  nasional  dan 
daerah;  

o Kerangka  kebijakan  dan  kelembagaan  nasional  dan  daerah  pasca‐
Kyoto Protokol; 

o Mengukur  penerapan  elemen  negara  formal  dan  substantif  hukum 
dalam putusan pengadilan terkait dengan hak masyarakat atas tanah 
dan sumber daya alam. 

 
3. Pusat data dan sumber daya bagi keadilan sosial dan  lingkungan   atau Resource 

Centre for Social and Environmental Justice (RE‐SOURCE) 
Kegiatan: 

o Database,  seri publikasi  (Sosio‐legal  Indonesia, hukum dan  keadilan  iklim, 
hukum  dan masyarakat,  tokoh  hukum  Indonesia),  kertas  kerja,  e‐journal, 
perpustakaan on‐line dan jaringan.  

o Pembuatan film dan CD  interaktif mengenai hukum, masyarakat dan 
lingkungan.  
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