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1. Deforestasi Hutan Tropis dan Perubahan Iklim 
 
Sekitar 8 juta sampai 16 juta hektar hutan tropis dirusak setiap tahunnya antara 
tahun 1980an dan 1990an, perusakan ini melepaskan 0.8 milyar sampai 2.4 
milyar ton karbon1 ke atmosfer. 20% pemanasan global disebabkan oleh 
deforestasi, hampir sama besarnya dengan emisi yang dihasilkan oleh Amerika 
Serikat penghasil emisi terbesar di dunia. Terdapat banyak penyebab 
deforestasi, dan hal-hal tersebut sangat berbeda antara satu daerah dengan 
daerah lainnya. Penyebab utama deforestasi meliputi padang rumput untuk 
peternakan, pertanian industri (kedelai, kelapa sawit), dan pembalakan kayu-
kayu tropis untuk keperluan eksport, yang banyak dilakukan di Amerika Selatan, 
Asia Tenggara dan Afrika Tengah. Emisi gas rumah kaca global yang berasal 
dari bahan bakar fosil negara-negara maju dan berkembang dan deforestasi 
hutan tropis harus mulai diturunkan pada dekade mendatang apabila kita 
mengharapkan tingkat pemanasan tetap di bawah 2°Cpada tahun 2050.  
 
Pemanasan global memiliki dampak besar pada hutan-hutan di dunia, dan 
memiliki potensi besar untuk mempercepat kehancuran hutan tropis. 
Kebakaran hutan dan pohon-pohon yang mati dapat melipatgandakan emisi 
karbon pada saat El Niño dan tahun-tahun kering lainnya. Pada kejadian  
 El Niño 1998, kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia melepaskan 
tambahan 0.8 – 2.6 milyar ton karbon ke atmosfer2.  Banyak model-model 
perkiraan iklim memperkirakan iklim yang lebih panas dan kering di wilayah 
tropis dengan skenario business-as-usual (tidak ada perubahan) dan beberapa 
memperkirakan bahwa sebagian besar hutan Amazon dapat menjadi savana. 
Perubahan iklim yang tidak dikendalikan dapat menjadi bencana bagi 
keanekaragaman spesies hutan dan sumber daya yang menjadi tumpuan 
masyarakat adat dan masyarakat yang bermukim di hutan. Dokumen ini 
berfokus pada hutan-hutan di daerah tropis, wilayah yang menghasilkan 
hampir semua emisi dari deforestasi pada saat ini. 
 
2. Mengukur Deforestasi, Degradasi dan Karbon Hutan 
 
Laju deforestasi dapat diukur dengan menggunakan berbagai instrumen 
penginderaan jauh (remote sensing) yang digabungkan dengan survei 
lapangan3.  Biomass hutan harus dihitung  untuk menghitung emisi. Akurasi laju 
deforestasi dan pengukuran biomass hutan bergantung pada kemampuan 

                                                 
1 Houghton, R. 2005. Deforestasi tropis sebagai sumber gas rumah kaca. Padac Tropical Deforestation and Climate 
Change, Edited by P. Moutinho and S. Schwartzman, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) and 
Environmental Defense.  www.ipam.org.br    
2 Page, S E, Sigert F, Riley J O, Boehm H-DV, Jaya, A, Limin S (2002). Jumlah karbon yang dilepaskan pada 
kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia selama 1997.  Nature 420:61-65.   
3 GOFC/GOLD 2006; INPE 2006;  
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teknologi dan pengawasan kehutanan, yang bervariasi di antara negara-
negara tropis. 
 

 
Pembakaran hutan untuk perkebunan kedelai, Mato Grosso, Brazil. 

 
 
Walaupun terdapat berbagai metodologi yang sudah dibahas oleh para 
ilmuwan, inventarisasi karbon hutan secara ekstensif baru dilakukan di 
beberapa negara saja, dan hanya Brazil dan India yang pada saat ini telah 
mengukur deforestasi mereka secara teratur dengan menggunakan data satelit 
resolusi tinggi. Metode ini harus diterapkan pada wilayah-wilayah tropis lainnya 
untuk mengurangi ketidakpastian mengenai emisi deforestasi.4 Oleh sebab 
itulah investasi besar untuk kegiatan ilmiah dan teknis dalam inventarisasi perlu 
dilakukan. 
  
Situasi teknologi pengawasan yang dirangkum oleh Climate Action Network 
pada Februari 2007 adalah sebagai berikut: 
 

-  Pada saat ini metodologi teknis dan pengambilan data yang memadai 
sudah tersedia untuk melakukan inventarisasi perubahan fungsi lahan 
secara nasional, termasuk pengawasan periodik dan deteksi perubahan 
dari tahun ke tahun; 

                                                 
4 DeFries 2004; Achard et al 2006; Houghton 2005. 
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-  Masih terdapat beberapa tantangan ilmiah dan teknologi yang terkait 
dengan pengembangan teknologi penginderaan jauh untuk mengukur 
dan mengawasi perubahan biomass dengan tingkat akurasi yang tinggi. 

 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah menyetujui metode 
standard untuk mengukur emisi dari deforestasi pada berbagai laporan (1996, 
2003, 2006). Semakin tinggi resolusi dari citra satelit, semakin mahal pula biaya 
yang harus dikeluarkan. Degradasi yang menyebabkan emisi karbon tetapi 
tidak sepenuhnya menghancurkan hutan, juga dapat diukur, tetapi 
membutuhkan metode yang lebih canggih dan mahal5.  Memasukkan 
degradasi pada regimen deforestasi akan meningkatkan beban pengawasan 
secara signifikan dan juga upaya pembangunan kapasitas. Walaupun 
penginderaan jauh dapat digunakan untuk memonitor tutupan hutan dan 
deforestasi secara cukup baik, hal ini tidak bisa dilakukan untuk degradasi, di 
mana lebih banyak pengukuran lapangan dibutuhkan. Sensor satelit dan 
pesawat yang sedang dikembangkan seperti radar dan LIDAR dapat 
meningkatkan kemampuan kita. 
   
3. Hutan dan UNFCCC 
 
Deforestasi dan emisi yang terkait telah menjadi bagian penting dari diskusi 
ilmiah dan politik sejak awal negosiasi UNFCCC dan Protokol Kyoto. Semua 
negara yang menandatangani UNFCCC (atau ‘negara pihak UNFCCC’) 
sepakat untuk melindungi dan mengkonservasi penyimpanan karbon termasuk 
hutan6, tetapi sejauh ini efeknya masih kecil. Pada saat negara-negara pihak 
UNFCCC membuat Protokol Kyoto pada tahun 1997, yang membuat target 
penurunan wajib untuk negara-negara industri, mereka juga membuat 
Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), yang memungkinkan negara-negara 
dengan target tersebut mendapatkan kredit karbon untuk proyek-proyek di 
negara berkembang. Mengenai apakah deforestasi akan dimasukkan pada 
CDM merupakan topik kontroversial karena terdapat banyak permasalahan 
yang terkait dengan pendekatan berbasis proyek: ketidakpastian mengenai 
dasar (baseline), pemindahan di luar lokasi proyek, kemampuan untuk 
mencapai tujuan keanekaragaman hayati apabila terjadi kebocoran 
(leakage), dan kekhawatiran akan disepelekannya upaya untuk mengurangi 
emisi bahan bakar fosil apabila terdapat kredit dalam jumlah besar dengan 
harga murah. Oleh karenanya kredit karena “penghindaran deforestasi” tidak 
disertakan dalam Protokol Kyoto.  
 
Pada COP 11 UNFCCC bulan Desember 2005, Papua Nugini, Costa Rica dan 
sekelompok negara-negara yang memiliki hutan tropis (Koalisi Bangsa-Bangsa 
                                                 
5 Asner, 2005; 2007 
6 UNFCCC, Pasal 4.1(c). 
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untuk Hutan Hujan, CfRN) mengajukan sebuah proposal mengenai 
pengurangan emisi dari deforestasi (RED) di negara-negara berkembang 
dengan menggunakan pendekatan emisi nasional. Proposal ini disambut baik 
oleh banyak negara pihak, terutama karena adanya fokus baru, yang 
memecahkan berbagai permasalahan dari diskusi ‘penghidaran deforestasi’ 
yang ada sebelumnya yang lebih berfokus pada tingkat proyek atau 
pendekatan sub-nasional. COP merujuk isu tersebut kepada Badan Tambahan 
untuk Masukan Ilmiah dan Teknis (Subsidiary Body for Scientific and Technical 
Advice -SBSTA), yang telah menerima banyak usulan dan mengadakan dua 
lokakarya (FCCC/SBSTA/2006/10 dan FCCC/SBSTA/2007/3).  Ketua SBSTA telah 
mengusulkan rancangan kesimpulan dan menyiapkan rancangan keputusan 
mengenai RED untuk didiskusikan di COP 13 di Bali on RED to be discussed at 
COP13 in Bali (FCCC/SBSTA/2007/L.10). 
 
4. Opsi-Opsi Kebijakan untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan (REDD) 
 
Terdapat kesepakatan secara meluas bahwa regimen pengendalian emisi 
setelah tahun 2012 harus meliputi insentif untuk pengurangan emisi dari 
deforestasi untuk negara-negara tropis dan semua pengurangan harus bersifat 
nyata dan dapat diverifikasi. Terdapat pula kesepakatan yang luas bahwa 
apabila Negara-Negara Annex 1akan menggunakan pengurangan deforestasi 
untuk memenuhi komitmen nasional mereka, mereka harus melakukan 
pengurangan emisi yang lebih besar dibanding pengurangan emisi tersebut di 
atas. Pendanaan yang baik diperlukan untuk semua negara berkembang di 
mana deforestasi hutan tropis terjadi, dan terdapat kesepakatan bahwa 
berbagai sumber pendanaan dan opsi-opsi kebijakan akan diperlukan untuk 
mencapai penurunan tingkat deforestasi nasional.  
 
Terdapat berbagai opsi kebijakan pasar dan non-pasar yang tersedia untuk 
pengurangan emisi dari deforestasi. LSM dan banyak Negara Pihak pada 
umumnya setuju bahwa baik insentif pasar dan non-pasar diperlukan untuk 
memberikan sumber daya yang memadai bagi laju deforestasi yang terkait. 
Kedua pendekatan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. 
Beberapa pihak berargumen bahwa apabila pengurangan deforestasi bersifat 
nyata dan dapat diverifikasi, maka pengurangan tersebut seharusnya dapat 
ditukarkan dengan pengurangan bahan bakar fosil atau jatah emisi secara 
bebas, atau “dapat dipertukarkan”. Pihak-pihak lain khawatir bahwa dengan 
memberikan akses tidak terbatas kepada kredit kehutanan ke pasar karbon 
akan melemahkan inisiatif untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil.  
 
Pendanaan dari sumber-sumber yang bukan meripakan pasar karbon 
internasional juga dimungkinkan. Namun, pendekatan dana mungkin tidak 
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dapat memenuhi semua sumber daya yang dibutuhkan oleh negara 
berkembang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide Deforestasi: Greg Asner, Universitas Stanford dan Institut Canergie Washington, Stanford, CA 
 
Regimen efektif manapun untuk mengurangi deforestasi nasional akan perlu 
untuk, setidaknya, 1)mendukung pemerintah untuk mengawasi dan mengukur 
deforestasi secara terbuka dan untuk memperbaiki penegakan hukum 
lingkungan dan tata kelola kehutanan; 2) memberikan manfaat langsung bagi 
penduduk lokal, asli dan masyarakat tradisional hutan; dan 3) menawarkan 
insentif bagi usaha yang memiliki hak-hal legal untuk melakukan deforestasi, 
apabila mereka melepaskan hak tersebut.     
 
CfRN mendukung adanya se-“keranjang fleksibel” mekanisme, termasuk kredit 
pasar karbon untuk pengurangan deforestasi tingkat nasional di bawah dasar 
historis mereka, dana perbantuan resmi, dan pajak bagi jatah emisi Kyoto atau 
paska 2012. Brazil mendukung dana yang terdiri dari donasi-donasi negara-
negara Utara yang akan memberikan insentif bagi negara tropis untuk 
mengurangi emisi di bawah dasar historis. India dan China juga menginginkan 
bentuk kompensasi tertentu untuk menjaga persediaan karbon mereka. 
Negara-negara Muara Kongo menginginkan insentif pasar dan bantuan untuk 
mengkonservasi hutan raya yang secara historis tidak memiliki tingkat 
deforestasi yang tinggi.  Uni Eropa mendukung pendekatan insentif positif untuk 
REDD dan menekankan perlunya pendekatan berbasis kinerja (“performance-
based”). Tuvalu mengusulkan “dana komunitas” (“Community Retention Fund”) 
untuk memberikan insentif bagi pengurangan emisi dari deforestasi.  

50 km 
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5. Dasar, Ke-permanen-an, dan Kebocoran  
  
Terlepas dari pendekatan kebijakan, beberapa permasalahan kebijakan 
muncul, dan permasalahan-permasalahan ini dapat dilihat dengan berbagai 
cara, termasuk: 
 

- Penetapan dasar (atau periode rujukan) 
- Bagaimana mengukur “kepermanenan” dari pengurangan deforestasi 
- Kebocoran – bagaimana untuk memastikan bahwa pengurangan yang 

dicapai pada suatu tempat tidak dinisbihkan oleh peningkatan di tempat 
lain 

 
Penetapan tingkat dasar – tingkat di bawahnya di mana pengurangan akan 
diberikan kredit atau dikompensasi – dapat dilakukan dengan berbagai cara. 
Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan rata-rata laju 
deforestasi sebuag negara selama periode historis beberapa tahun. Globalisasi 
meningkatkan permintaan akan komoditas tropis termasuk kayu, daging sapi, 
kedelai dan kelama sawit, dan hampir semua lahan yang tersedia untuk 
peningkatan produksi komoditas tersebut terletak di daerah tropis. Penggunaan 
biofuel (bahan bakar bio) akan meningkatkan insentif untuk penebangan 
hutan lebih lanjut lagi. Oleh karenanya dengan ketiadaan insentif berskala 
besar untuk konservasi, deforestasi cenderung akan berlanjut atu meningkat 
dari waktu ke waktu. Penurunan tingkat deforestasi nasional di bawah tingkatan 
historis memberikan kontribusi untuk menurunkan emisi global secara 
keseluruhan, dan oleh karenanya membatasi pemanasan di tingkat 2° C. 
Penetapan target dan dasar harus memastikan bahwa komitmen ini 
membutuhkan pengurangan emisi deforestasi secara nyata dan tidak 
memberikan insentif untuk meningkatkan laju deforestasi sebelum sistem 
dimulai.   
 
Salah satu permasalahan utama adalah bagaimana memastikan 
“kepermanenan” – yaitu bagaimana memastikan bahwa pengurangan 
deforestasi tidak dinisbihkan dengan peningkatan deforestasi atau kerusakan 
lainnya seperti kebakaran nantinya. Terdapat banyak usulan mengenai 
bagaimana menjawab kepermanenan melalui mekanisme asuransi seperti 
perbankan atau persyaratan untuk membuat simpanan. Beberapa pihak 
mengusulkan kredit temporer untuk pengurangan deforestasi berdasarkan 
argumen-argumen tersebut. Pihak lain berkeyakinan bahwa kredit REDD tidak 
seharusnya diperlakukan berbeda dengan kredit bahan bakar fosul, dan 
apabila sebuah negara menerima kredit REDD dan lalu melampaui garis 
dasarnya, negara tersebut wajib untuk mengantikan kelebihan tersebut tanpa 
mendapatkan kompensasi, atau tidak diizinkan untuk mengakses pasar sampai 
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negara tersebut berhasil menggantikan kelebihan tersebut. Isu kepermanenan 
bukan hanya menghantui karbon kehutanan, tetapi semua pengurangan emisi 
yang diperdagangkan. Pertanyaan mengenai tanggungjawab apabila target 
tidak dipenuhi atau apabila sebuah negara memperdagangkan jatahnya 
pada suatu waktu tetapi mengalami peningkatan emisi diatas batasannya di 
kemudian hari, perlu diselesaikan untuk seluruh regimen pengendalian emisi 
dan bukan hanya untuk REDD.       
 
Resiko bahwa pengurangan di suatu tempat dapat dinisbihkan dengan 
peningkatan di tempat lain disebut “kebocoran”. Pengawasan tingkat nasional 
dapat menghapuskan isu kebocoran di dalam suatu negara, tetapi tidak 
dapat mengatasi kebocoran yang terjadi pada tingkat internasional. Hal ini 
juga berlaku untuk semua sektor – perusahaan dapat memindahkan kegiatan 
yang menghasilkan emisi tinggi dari wilayah yang memiliki peraturan seperti Uni 
Eropa ke negara-negara yang tidak memiliki peraturan. Pada akhirnya hanya 
dengan melibatkan semua penghasil emisi pada regimen pengendalian emisi 
internasional-lah yang dapat memecahkan permasalahan. Tidak semua 
negara dapat bertanggungjawab pada tingkat nasional, dan karenanya 
membutuhkan dukungan pembangunan kapasitas untuk melakukan hal 
tersebut.  
 
Beberapa pihak berkeyakinan bahwa kegiatan pada tingkat proyek juga harus 
diberikan kredit sebagai jalan agar negara-negara yang tidak siap untuk 
memulai secara nasional dapat mulai mengatasi deforestasi. Pihak-pihak lain 
percaya bahwa hal ini akan menghasilkan permasalahan yang sama dengan 
diskusi sarat polemik mengenai deforestasi di CDM dan permasalahan-
permasalahan yang terkait, yang memiliki sejarah debat panas 
berkepanjangan pada proses UNFCCC. Pada akhirnya integritas lingkungan 
untuk mengurangi deforestasi (baik dengan pendanaan pasar atau publik) 
tergantung pada pencapaian pengurangan laju deforestasi secara 
keseluruhan, tidak hanya pada kesuksesan satu proyek saja.  
 
6. Keuntungan bersama 
 
Penduduk Asli  
Terdapat banyak kekhawatiran bahwa penduduk asli atau masyarakat hutan 
lainnya tidak dapat menerima manfaat dari insentif untuk REDD, atau bahkan 
mendapatkan efek negatif apabila pemerintah yang otoriter atau pemilik 
lahan besar menggusur mereka agar dapat menerima insentif dari REDD7. Di sisi 
lain, penduduk asli Amazon dan organisasi masyarakat tradisional telah 
meminta pemerintah mereka untuk memilih kompensasi berbasis pasar untuk 
pengurangan deforestasi pada forum UNFCCC.   
                                                 
7 Griffiths, T. (2007) Melihat “RED”, Program Penduduk Kehutanan.  
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Bangunan sekolah, La Union Cooperative, R.A.A.S., Nicaragua 

 
Insentif untuk pengurangan emisi dari deforestasi dapat menawarkan potensi 
keuntungan dan juga resiko bagi penduduk asli. Di kebanyakan wilayah tropis, 
penduduk asli tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang 
menyebabkan  deforestasi (pertanian industri, peternakan, dan pembalakan) 
tetapi juga kehilangan lahan, mata pencaharian dan cara hidup karenanya. 
Penghentian deforestasi itu sendiri dapat memberikan keuntungan bagi banyak 
kelompok penduduk asli. Sistem nasional dapat dan seharusnya dirancang 
bersama-sama dengan penduduk asli dan memastikan bahwa mereka 
mendapatkan keuntunga. Sebagai contoh, “Kesepakatan untuk Mengakui Nilai 
Hutan dan Menghentikan Deforestasi Amazon” yang diluncurkan pada tanggal 
3 Oktober 2007 oleh sembilan LSM Brazil, dengan dukungan dari Departemen 
Lingkungan Hidup Brazil, empat pemerintah negara di Amazon, dan Bank 
Nasional untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial, menggariskan sistem 
nasional insentif keuangan untuk jasa ekosistem dan penghentian deforestasi 
yang akan memasukkan penduduk asli dan masyarakat tradisional sebagai 
penerima manfaat utama.   
 
Hutan memberikan sumber pencaharian bagi ratusan juta orang di seluruh 
dunia. Oleh karenanya, perhatian lebih harus diberikan pada kepemilikan 
lahan dan hak penggunaan secara adat. Pada saat merencanakan program 
dan kebijakan REDD, rujukan kepada pedoman lain dan keputusan forum-
forum internasional (sebagai contoh Konvensi Keanekaragaman Biologis dan 
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Organisasi Buruh Internasional) akan membantu untuk memastikan bahwa 
penduduk asli dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan secara adil. 
Panduan ini seringkali dibuat untuk area lindung, akuisisi sumber daya genetis, 
dan upaya-upaya industri dan seringkali mereka berfokus pada mekanisme  
Keputusan yang Bebas dengan Berdasar pada Informasi di Muka (Free and Prior 
and Informed Consent -FPIC). Yurisprudensi dan provisi hak asasi internasional 
juga memberikan panduan mengenai bagaimana kepentingan dan hak-hak 
penduduk lokal dan asli harus diperhatikan pada kebijakan penggunaan lahan. 
 
Rancangan sistem nasional untuk insentif merupakan pusat dari semua 
mekanisme REDD yang efektif. Anggota CAN dan LSM internasional lainnya 
harus bekerja dengan penduduk asli dan organisasi lokal lainnya untuk 
memasukkan pandangan mereka, mendorong keterbukaan, transparansi, 
partisipasi masyarakat hutan dan kesetaraan pada sistem nasional.    
 
Keanekaragaman hayati  
 
Menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem menjadi keuntungan 
lingkungan bersama yang paling utama dari program REDD yang dipikirkan 
dengan baik. Menjaga spesies-spesies utama, menjaga tingkat populasi yang 
baik, dan melindungi wilayah alam yang unik –kesemuanya bisa didapatkan 
dari program REDD, terutama di daerah tropis dan ekosistem kepulauan. Selain 
juga menjadi “pelekat” untuk ekosistem sehat, keanekaragaman hayati 
berfungsi sebagai sumber berbagai produk medis dan industri, dan juga dasar 
mata pencaharian bagi penduduk hutan.  
 
Para pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip yang disepakati 
mengenai LULUCF. Pada saat menangani isu-isu lingkungan dan sosial, prinsip 
yang paling jelas terkait adalah proyek LULUCF ‘...berkontribusi kepada 
konservasi biologis dan penggunaan sumber daya alam secara lestari”8. Oleh 
karenanya para pihak perlu untuk menentukan metode yang dapat dipakai 
untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip yang telah 
disepakati tersebut.  
 
Jelas bahwa menjaga keanekaragaman hayati seringkali berkaitan dengan 
pengurangan deforestasi. Bahkan, keanekaragaman hayati yang tinggi 
meningkatkan ketahanan hutan dan ekosistem lainnya. Oleh karenanya 
penjagaan keanekaragaman hayati dapat meningkatkan efek mitigasi jangka 
panjang dari REDD. Namun, program REDD yang dijalankan secara ceroboh 
bisa gagal untuk memaksimalkan perlindungan keanekaragaman hayati. 
Keputusan UNFCCC mengenai REDD harus bersinergi dengan kesepakatan dan 
badan-badan internasional lainnya, seperti program kerja berbasis aksi  
                                                 
8 Keputusan 11/CP.7, Marakesh Accords, 2001. 
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Konvensi Keanekaragaman Biologis pada berbagai jenis keanekaragaman 
hayati hutan. 
 
Sama juga, ekosistem dan jasa yang mereka hasilkan harus dijaga oleh REDD 
termasuk menjaga populasi predator hama pertanian alami dan polinator, 
regulasi perairan, kayu dan provisi bahan makanan selain juga keuntungan-
keuntungan lainnya bagi masyarakat pertanian dan pedesaan.9   
 

 
Hutan rawa dataran rendah dan hutan bakau, R.A.A.S., Nicaragua 

 
Contoh-contoh program yang menggabungkan keuntungan masyarakat, 
lingkungan dan iklim 
 
Program Percontohan untuk Melindungi Hutan Hujan Brazil  (PP- G7) dan 
Program Kawasan Lindung Wilayah Amazon (ARPA), Brazil:  
Tujuan dari PP- G7 adalah untuk mengurangi deforestasi di hutan Amazon Brazil, 
sementara ARPA bertujuan untuk memperluas jumlah kawasan lindung di 
wilayah tersebut dan untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dalam jangka 
panjang. 
 
PP-G7 menginisiasi berbagai proyek untuk mengurangi deforestasi, banyak 
yang melibatkan masyarakat lokal. ARPA, yang didanai oleh Pemerintah Brazil, 
Bank Pembangunan Jerman, GEF dan WWF, membuat taman-taman dan 
kawasan lindung baru dan memperkuat manajemen yang sudah ada. Untuk 
memastikan keberlanjutan kawasan lindung pada jangka panjang, sebuah 
Dana Perwalian dibentuk. 
                                                 
9 Kapos, V., Herkenrath, P., Miles, L, “Reducing Emissions from Deforestation: A Key Opportunity for Attaining 
Multiple Benefits”. UNEP-WCMC, p.9.   
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Di ARPA, masyarakat lokal dilibatkan pada pembentukan penggunaan 
kawasan lindung secara lestari, sementara lahan-lahan adat diakui dan di-tata 
batas secara legal, penggunaan yang lestari oleh masyarakat lokal didukung, 
dan masyarakat mulai ikut serta dalam manajemen dan pengawasan 
kehutanan. Dan juga, sebuah jaringan sosial yang terdiri dari 700 organisasi 
masyarakat madani dibentuk. PP- G7 dan ARPA tidak dirancang untuk 
mengkuantifikasi jumlah emisi gas rumah kaca yang berhasil mereka hindari. 
Namun, keduanya dapat berkontribusi untuk mengurangi deforestasi dan 
karenanya menurunkan emisi10. 
 
Undang-Undang Deforestasi Nihil, Paraguay: Sejak 2004 sampai 2006 larangan 
pembalakan secara menyeluruh dibuat untuk Hutan Atlantik Parana Atas di 
Paraguay. Pelarangan ini berhasil – deforestasi menurun sebesar 85% - dan 
undang-undang ini diperpanjang sampai akhir 2008. Dalam rangka penjagaan 
hutan pada jangka panjang, WWF menginisiasi sebuah ‘Pakta Sosial’, yang 
bekerja untuk mencari alternatif ekonomi untuk deforestasi bagi penduduk lokal 
di wilayah Hutan Atlantik dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam 
secara lestari11. 
 
Proyek-Proyek Tingkat Lokal 
Terdapat beberapa proyek di tingkat lokal di seluruh belahan dunia yang telah 
menggabungkan konservasi hutan dan pengentasan kemiskinan – salah satu 
tempat untuk mencari contoh-contoh adalah di situs 
www.povertyandconservation.info, yang merupakan sebuah jaringan yang 
dibentuk oleh Institut Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan 
(International Institute Environment and Development, IIED). Hanya beberapa 
dari proyek yang memasukkan perhitungan karbon.  
 
 
 
 

                                                 
10  Dutschke, M. and Wolf, R. (2007). “Reduced Emissions from Deforestation in Developing Countries – The way 
forward.” Pp 16-20 in Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Climate Protection 
Programme in Developing Countries; WWF (2007). “A future for protected areas in the Brazilian Amazon”. 
Diakses pada 10 Oktober 2007. URL: 
www.panda.org/about_wwf/where_we_work/latin_america_and_caribbean/region/amazon/our_solutions/amazon_p
rotected_areas/financing/arpa/index.cfm 
 
11 WWF (2006). “Deforestation Rates Slashed in Paraguay.” Diakses pada 10 Oktober 2007. URL: 
www.panda.org/news_facts/newsroom/successes/index.cfm?uNewsID=79520; Mongabay (2006). “Paraguay 
extends deforestation law that has cut forest loss by 85%.” Diakses pada 10 Oktober 2007. URL: 
www.mongabay.com/archives/archives_2006-12.html 
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7. Kesimpulan 
 
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi semakin dilihat sebagai 
penting untuk melawan pemanasan global, dan banyak elemen REDD telah 
mendapatkan kesepakatan secara meluas. Termasuk: 
 
- Perlunya memberikan pendanaan yang memadai dari negara industri, baik 
untuk mengkompensasi biaya kesempatan (opportunity cost) dan untuk 
pembangunan kapasitas;  
- Pentingnya pembangunan kapasitas teknis dan institusional;  
- Pentingnya dasar nasional;  
- Perlunya untuk menangani isu-isu kualitas seperti kepermanenan dan 
kebocoran;  
- Peran utama keuntungan bersama seperti keanekaragaman hayati dan hak-
hak dan mata pencaharian masyarakat hutan.  
 
Pada saat yang bersamaan, terdapat kesepakatan meluas bahwa beberapa 
mekanisme keuangan yang berbeda diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tersebut: pasar karbon, pendanaan, bantuan dan/ atau pinjaman 
pembangunan. COP Bali dan pertemuan-pertemuan berikutnya perlu untuk 
menjawab permasalahan ini untuk menjadikan REDD sebagai alat yang efektif 
dalam perang melawan pemanasan global. 
 
 


