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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian, ekspansi perusahaan dan 

eksploitasi sumber daya alam ternyata telah menimbulkan pengaruh yang signifikan 

terhadap lingkungan.Salah satunya adalah fenomena kerusakan hutan akibat dari alih 

fungsi lahan.Deforestasi dan degradasi hutan
1
 telah mengubah fungsi hutan yang

semula menjadi sumber oksigen dan habitat bagi flora dan fauna endemik, telah 

beralih menjadi lahan perkebunan maupun untuk menunjang berbagai kegiatan 

ekonomi lainnya. Deforestasi dan degradasi hutan dengan cara penebangan hutan 

yang tidak terkendali serta pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran lahan 

turut memicu peningkatan jumlah emisi karbon yang berkontribusi terhadap 

pemanasan global dunia.  

Permasalahan deforestasi dan degradasi hutan bukan hanya dialami oleh satu 

negara saja melainkan di banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang 

masih memiliki wilayah hutan tropis. Tingkat deforestasi dan degradasi hutan yang 

1
Deforestasi merupakan aktivitas alih fungsi lahan dengan pembukaan lahan tutupan hutan menjadi 

area tidak berhutan yang menurunkan luas area wilayah hutan.Sedangkan degradasi hutan mengacu 

pada penurunan kualitas hutan, penurunan tersebut mencakup penurunan cadangan karbon serta 

biodiversitas di dalamnya akibat dari pengalihfungsian fungsi hutan yang berbeda dari fungsi 

aslinya.Deforestasi dan degradasi hutan seringkali digabungkan karena kedua permasalahan hutan 

tersebut saling berhubungan dan berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah emisi yang berasal 

dari sektor kehutanan. (penjelasan diolah dari Yayan, Hadiyan, dkk, Memahami dan Membangun 

Pendekatan Penyelesaiann Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan, 
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terjadi di hutan Amazon, Brazil antara tahun 1996 sampai tahun 2005 jumlah rata-rata 

per tahunnya mencapai 7,500 mil persegi.
2
 Sementara laju deforestasi yang terjadi di 

Panama antara tahun 2000 hingga tahun 2005 mencapai 2,600 hektar setiap 

tahunnya.
3
 Indonesia juga turut menjadi salah satu negara yang mengalami tingkat 

deforestasi dan degradasi hutan, bahkan Indonesia pernah tercatat dalam Guinness 

Book of World Records pada awal tahun 2000-an sebagai negara tropis dengan laju 

deforestasi tertinggi di dunia yakni dua juta hektar pertahun.
4
 

Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) menyepakati sebuah proyek yang 

bernama Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) 

yang disepakati pada saat Conference on Parties (COP)ke-13 yang diselenggarakan 

di Bali, Indonesia pada tahun 2007. Hasil dari pertemuan rutin tahunan tersebut 

menghasilkan sebuah Rencana Aksi Bali (Bali Action Plan) yang berisi rencana 

negosiasi bagi negara-negara dalam menghadapi permasalahan iklim global dan 

melanjutkan visi misi dari Protokol Kyoto yang dianggap kurang efektif dalam 

pelaksanaannya. Ketidakefektifan Protokol Kyoto tersebut terlihat ketika negara 

Amerika Serikat tidak meratifikasi ketentuan pengurangan jumlah emisi gas rumah 

kaca sebesar 7% karena merasa dirugikan melalui peraturan tersebut, serta berbagai 

                                                             
2
Brad Plumer, Brazil Recent fight Against Deforestation has been a Huge Success, diakses dalam 

http://www.vox.com/platform/amp/2014/6/14/5808548/brazils-fight-against-deforestation-has-been-a-

surprising-success (24/12/2017,22:31 WIB) 
3
Panama Forest Figure, Mongabay: Tropical Rainforests, diakses dalam 

https://rainforests.mongabay.com/20panama.htm (24/12/2017,22:37 WIB) 
4
 Martha Herlinawati Simanjuntak, FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi, diakses dalam 

http://m.antaranews.com/berita/474271/fwi-laju-deforestasi-indonesia-tertinggi (21/2/2017,13:39WIB) 

http://www.vox.com/platform/amp/2014/6/14/5808548/brazils-fight-against-deforestation-has-been-a-surprising-success
http://www.vox.com/platform/amp/2014/6/14/5808548/brazils-fight-against-deforestation-has-been-a-surprising-success
https://rainforests.mongabay.com/20panama.htm
http://m.antaranews.com/berita/474271/fwi-laju-deforestasi-indonesia-tertinggi
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negara-negara maju yang enggan berkomitmen untuk menurunkan jumlah emisi 

negaranya dengan alasan dapat mengganggu perekonomian dalam negeri.  

Setahun setelah disepakatinya Rencana Aksi Bali, tepatnya pada pertemuan 

COP ke-14 di Polandia, pembahasan mengenai REDD akhirnya diperluas yang tidak 

hanya berfokus pada upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degaradasi hutan 

saja, tetapi juga menambahkan konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan 

serta peningkatan stok karbon hutan. Dengan adanya penambahan ketiga aktifitas 

utama tersebut, REDD diubah menjadi REDD+. Komponen utama yang terdapat 

dalam Persiapan REDD+ meliputi Pengelolaan Persiapan REDD+, Partisipasi 

Stakeholder, Pengaturan Strategi REDD+, Reference Levels, Kerangka Implementasi 

REDD+, dan Sistem Monitoring, Reporting dan Verification (MRV).
5
 Komponen-

komponen tersebut termasuk kedalam tahapan implementasi REDD+, walaupun 

ketetapan mengenai mekanisme REDD+ masih terus dikembangkan dan dibahas 

dalam setiap pertemuan COP. 

Setidaknya terdapat 29 negara pemilik hutan tropis yang menjadi negara 

REDD+ dan tersebar di wilayah Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Asia 

Tenggara.Selain negara, aktor sub-nasional seperti individu, masyarakat, lembaga 

non-pemerintah, persuahaan swasta atau pemerintah dan nasional juga dapat menjadi 

aktor yang dapat mengimplementasikan REDD+.Salah satunya adalah InfiniteEarth 

                                                             
5
Josep, A. Gari, 2011, The REDD+ Mechanism and REDD+ Readiness, Zambia REDD+ Orientation 

Workshop diakses dalam http://unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-

335/zambia-182/missions-meetings-and-workshops-431/2011-1183/redd-orientation-workshop-27-29-

june-2011-1184/day-1-opening-climate-change-forest-mechanism-1198/5611-josep-gari-redd-

mechanism-5611.html (14/12/2017, 18:13 WIB) 

http://unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/zambia-182/missions-meetings-and-workshops-431/2011-1183/redd-orientation-workshop-27-29-june-2011-1184/day-1-opening-climate-change-forest-mechanism-1198/5611-josep-gari-redd-mechanism-5611.html
http://unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/zambia-182/missions-meetings-and-workshops-431/2011-1183/redd-orientation-workshop-27-29-june-2011-1184/day-1-opening-climate-change-forest-mechanism-1198/5611-josep-gari-redd-mechanism-5611.html
http://unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/zambia-182/missions-meetings-and-workshops-431/2011-1183/redd-orientation-workshop-27-29-june-2011-1184/day-1-opening-climate-change-forest-mechanism-1198/5611-josep-gari-redd-mechanism-5611.html
http://unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/zambia-182/missions-meetings-and-workshops-431/2011-1183/redd-orientation-workshop-27-29-june-2011-1184/day-1-opening-climate-change-forest-mechanism-1198/5611-josep-gari-redd-mechanism-5611.html
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yang telah memulai kegiatan riset untuk konservasi di wilayah Kalimantan Tengah 

sejak tahun 2008. InfiniteEarth merupakan perusahaan swasta yang berbasis di 

Hongkong dan bergerak di bidang penjualan kredit karbon yang berasal dari 

cadangan karbon hutan yang dikelola melalui konservasi hutan, InfiniteEarth 

menawarkan solusi offset bagi pelanggan yang berasal dari negara maju, melindungi 

planet bumi dan sumber daya di dalamnya, memberikan perlindungan bagi spesies 

langka yang hidup di dalamnya, serta berkontribusi untuk membantu masyarakat 

lokal, terutama dalam perekonomian dan masa depan anak-anak mereka.
6
 

InfiniteEarth yang diwakilkan oleh PT. Rimba Raya Conservation menginisiasikan 

sebuah proyek konservasi lingkungan yang berbasis profit dengan namaThe Rimba 

Raya Biodiversity Reserve atau Rimba Raya pada tahun 2008.  

Pada bulan Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 Indonesia sampai dengan 26% serta 

berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41%, hal tersebut 

menjadi komitmen yang cukup besar bagi sebuah negara yang sedang berfokus pada 

peningkatan perekonomian nasionalnya.
7
 Dukungan internasional dari besarnya 

komitmen Indonesia tersebut dapat terlihat dari beberapa negara maju yang termasuk 

ke dalam kelompok annex 1
8
 yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah 

                                                             
6
 Infinite Earth, Rimba Raya Biodiversity Reserve diakses dalam http://infinite-earth.com/rimba-

raya-biodiversity-reserve/ (23/3/2017,14:34 WIB) 
7
 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia diakses dalam 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-beranda/1804-faq (23/12/2017,11:51 WIB) 
8
 Negara annex 1 merupakan kelompok negara-negara maju yang dianggap bertanggung jawab 

terhadap jumlah emisi gas rumah kaca sejak terjadinya revolusi industri. Negara-negara yang termasuk 

http://infinite-earth.com/rimba-raya-biodiversity-reserve/
http://infinite-earth.com/rimba-raya-biodiversity-reserve/
http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-beranda/1804-faq
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Indonesia untuk mendukung terealisasinya proyek REDD+ di Indonesia, salah 

satunya adalah Norwegia. Sebagai permulaan, pemerintah Norwegia bersama dengan 

Indonesia berkomitmen untuk merealisasikan proyek REDD+ melalui aksi nyata 

yang terdapat dalam Letter of Intent (LoI) yang disepakati pada tanggal 26 Mei 2010, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menunjuk Provinsi Kalimantan 

Tengah sebagai pilot province pertama pada bulan Desember 2010 untuk 

mengimplementasikan mekanisme REDD+ di Indonesia.
9
 

Proyek Rimba Raya ini berlokasi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan 

Tengah yang berbatasan dengan sebelah barat Taman Nasional Tanjung Puting.The 

Rimba Raya Biodiversity Reserve bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 

di Indonesia dan melindungi Orangutan Kalimantan serta spesies lainnya yang 

terancam punah, dengan melindungi 64,977 hektar wilayah hutan rawa gambut.
10

 

Proyek ini berkomitmen untuk merepresentasikan sebuah inovasi dalam bidang 

konservasi melalui penerapan metodologi yang terdapat dalam REDD.
11

 Melalui 

mekanisme dalam REDD+, Rimba Raya memberikan alternatif baru bagi konservasi 

lingkungan yang berbasis profit dengan menjual kredit karbon di pasar karbon 

                                                                                                                                                                              
kedalam negara annex 1 yaitu Australia, Austria, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, 

Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, 

Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Monako, Belanda, Selandia Baru, 

Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, 

Ukraina, Inggris dan Irlandia Utara, Amerika Serikat serta Uni Eropa. (penjelasan diolah dari 

UNFCCC, Parties & Observers dalam http://www.unfccc.int/parties-obervers ) 
9
 Tim Pengkayaan Strada REDD+ Kalteng, 2013, Strategi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah, 

Palangkaraya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hal. 2. 
10

 Fact Sheet Rimba Raya Biodiversity Reserve: Central Kalimantan, Borneo, Indonesia. 
11

Todd Lemons, dkk, 2011, The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: Avoided (Planned) 

Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia, Scientific Certification Systems, hal 18 

http://www.unfccc.int/parties-obervers
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sukarela (voluntary market). Menurut situs website mongabay Indonesia, proyek 

dengan durasi 30 tahun ini diperkirakan akan mendapatkan 104 juta kredit karbon 

yang masing-masing memuat 1 metrik ton karbon (1,1023 ton) dan diperkirakan 

dapat meraih kredit karbon senilai 300 juta hingga 500 juta euro (390 juta sampai 650 

juta dollar AS).
12

 

Pandangan positif dari adanya proyek Rimba Raya ini memberikan harapan 

bagi keberlangsungan kehidupan hutan, terutama hutan rawa gambut Kalimantan dan 

menjadi proyek percontohan bagi proyek REDD+ lainnya, mengingat Rimba Raya 

menjadi salah satu proyek REDD+ terbesar di dunia
13

 dalam konservasi hutan untuk 

menghindari lebih dari 130 juta ton emisi karbon dan telah terverifikasi secara resmi. 

Hal ini menarik untuk di telaah lebih dalam mengenai bagaimana The Rimba Raya 

Biodiversity Reserve mengimplementasikan mekanisme yang terdapat dalam REDD+ 

dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.Peluang ini tentunya dapat 

memberikan kepercayaan dan optimisme dari proyek REDD+ yang di canangkan 

UNFCCC untuk merubah perspektif masyarakat internasional dalam upaya mencegah 

deforestasi dan degradasi hutan serta berkontribusi terhadap upaya mitigasi 

perubahan iklim dunia. 

 

 
                                                             
12

 Aji Wihardandi, 2012,  Proyek REDD+ Rimba Raya Akan Garap 80.000 Hektar Hutan Di 

Kalimantan Tengah, diakses dalam http://mongabay.co.id/2012/12/06/proyek-redd-rimba-raya-akan-

garap-80-000-hektar-hutan-di-kalimantan-tengah/ 
13

Infinite Earth, Rimba Raya Biodiversity Reserve diakses dalamhttp://rimba-raya.com/ (22/3/2017, 

19:54 WIB) 

http://mongabay.co.id/2012/12/06/proyek-redd-rimba-raya-akan-garap-80-000-hektar-hutan-di-kalimantan-tengah/
http://mongabay.co.id/2012/12/06/proyek-redd-rimba-raya-akan-garap-80-000-hektar-hutan-di-kalimantan-tengah/
http://rimba-raya.com/
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

dapat menarik sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi REDD+ 

dalam Proyek The Rimba Raya Biodiversity Reserve di Kalimantan Tengah? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui implementasi mekanisme dan skema REDD+ yang terdapat 

dalam program kerja The Rimba Raya Biodiversity Reserve.  

b. Mengetahui dampak implementasi REDD+ dalam proyek The Rimba Raya 

Biodiversity Reserve. 

c. Mengetahui keefektifan REDD+ dalam capaian Proyek Rimba Raya 

terhadap perubahan sikap aktor dan lingkungan.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan studi 

Hubungan Internasional yaitu dalam konsep Rezim Internasional, Politik Lingkungan 

dan Efektivitas Rezim Lingkungan Internasional, serta yang berkaitan dengan 

penelitian terkait mengenai isu lingkungan terutama permasalahan deforestasi dan 

degradasi hutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi dan 
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wawasan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran akan pentingnya 

menjaga, melestarikan dan memberdayakan hutan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi tambahan dan kontribusi bagi para praktisi, stakeholder, NGO dan juga 

perusahaan dengan melihat implementasi REDD+ dalam proyek The Rimba Raya 

Biodiversity Reserve. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 Dalam mendukung penelitian peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang dijadikan sebagai inspirasi dalam penelitian ini.Penelitian terdahulu yang 

pertama, berjudul “Environmental Diplomacy Indonesia terhadap Norwegia dalam 

menghadapi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia Melalui REDD+”, ditulis 

oleh Ummul Hasanah
14

 dengan menjelaskan mengenai upaya Indonesia yang 

berkomitmen terhadap mitigasi lingkungan yang ditunjukkan melalui berbagai 

pertemuan maupun perjanjian internasional. Tulisan ini juga memaparkan proses 

diplomasi lingkungan yang dilakukan antara Norwegia dan Indonesia dalam 

menghadapi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Penelitian ini 

                                                             
14

 Ummul Hasanah, 2016, Environmental Diplomacy Indonesia Terhadap Norwegia Dalam 

Menghadapi Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Indonesia Melalui REDD+,Skripsi, Malang: 

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
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menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan secara detail permasalahan 

deforestasi dan degradasi di Indonesia, emisi gas rumah kaca, skema dan mekanisme 

REDD+ serta posisi Indonesia dalam diplomasi lingkungannya dengan Norwegia. 

Melalui konsep environmental diplomacy dan politik lingkungan internasional, 

penelitian ini berusaha untuk menjelaskan proses dan upaya diplomasi lingkungan 

antara Indonesia dan Norwegia serta implementasi REDD+ dalam kebijakan 

Indonesia terhadap lingkungan.  

 Penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Implementasi Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation + (REDD+) di Kabupaten Kapuas, 

Kalimantan Tengah” yang ditulis oleh Grace Gerda Renata
15

. Dalam penelitian ini, 

peneliti membahas mengenai implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, 

Kalimantan Tengah melalui kerjasama antara Indonesia dan Australia dengan 

menyepakati sebuah proyek yang bernama Indonesia-Australia Forest Carbon 

Partnership (IAFCP). Salah satu program dari proyek tersebut adalah Kalimantan 

Forest Climate Partnership (KFCP) yang merupakan proyek terbesar pertama di 

Indonesia yang menerapkan REDD+. Penelitian ini juga menjelaskan komponen-

komponen apa saja yang telah dilakukan oleh KFCP untuk mengimplementasikan 

REDD+. Selain itu, hambatan-hambatan berupa ketidakpastian dana yang diterima 

oleh KFCP serta permasalahan ijin dari masyarakat yang tidak menyetujui adanya 

KFCP juga dijelaskan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam 

                                                             
15

 Grace Gerda Renata, Implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 

+ (REDD+) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Vol. 2, No. 1. (2013), E-Journal Hubungan 

Internasional, diakses dari http://ejournal.hi.unmul.org(29/3/2017, 19:32 WIB) 

http://ejournal.hi.unmul.org/
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penelitian ini adalah deksriptif analisis dengan memaparkan impelementasi REDD+ 

di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah baik upaya yang telah dilakukan hingga 

hambatan dalam pelaksanaannya.Melalui kerangka teori Politik Hijau (Green 

Politics) dan Implementasi Program, penelitian berusaha untk menjelaskan pula 

korelasi antara poin-poin yang terdapat dalam politik hijau dalam pelaksanaan 

implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 

 Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul “Analisa Kegagalan Implementasi 

Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation Plus (REDD+) 

Dalam Proyek Rimba Raya Di Kalimantan Tengah (2008-2010)”, ditulis oleh Riza 

Aryani
16

 memaparkan secara mendalam mengenai penyebab dari kegagalan 

implementasi REDD+ yang terdapat dalam proyek Rimba Raya. Kegagalan tersebut 

dapat terlihat melalui berbagai aspek, mulai dari sulitnya untuk mendapatkan 

perijinan dari pemerintah, rendahnya komitmen dari global dalam penerapan 

REDD+, serta kecenderungan untuk mengkonversi hutan menjadi lahan perkebunan 

sawit daripada dijadikan sebagai hutan konservasi. Hal tersebut lah yang menjadi 

faktor penyebab kegagalan dalam implementasi REDD+ dalam proyek Rimba Raya 

dengan jenjang waktu tahun 2008 hingga 2010.Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan prosedur process tracing yaitu menjelaskan sebab dan akibat dari 

kegagalam implementasi REDD+ dalam proyek Rimba Raya. Melalui konsep 

                                                             
16

 Riza Aryani, 2012, Analisa Kegagalan Implementasi Reducing Emission From Deforestation And 

Forest Degradation Plus (REDD+) Dalam Proyek Rimba Raya Di Kalimantan Tengah (2008-2010), 

Skripsi, Depok: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, diakses dalam 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf(28/2/2017, 13:23 WIB) 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313628-S_Riza%20Aryani.pdf
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pembangunan berkelanjutan dan Earth System Governance, penelitian ini 

memaparkan mengenai REDD+ sebagai upaya mitigasi lingkungan yang tetap dapat 

sejalan dengan aktifitas perekonomian serta dapat mendorong pemerintahan nasional 

suatu negara untuk lebih berfokus pada kebijakan yang ramah akan lingkungan.  

 Penelitian terdahulu yang keempat berjudul “Konservasi Hutan Partisipasi 

Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan 

REDD+)”, ditulis oleh Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista
17

 

menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan 

Tengah yang ditunjuk sebagai provinsi percontohan pertama untuk menerapkan 

REDD+ di Indonesia. Dalam penelitian ini juga memaparkan mengenai dampak, 

tantangan dan kritik dari penerapan REDD+ di provinsi Kalimantan 

Tengah.Penelitian ini menggunakan metode library research untuk mendapatkan data 

sekunder dan penelitian lapangan yang dijadikan sebagai data primer, penyajian data 

dan hasil penelitian dilakukan dengan metode eksplanatif dimana konservasi hutan 

yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya 

nyatanya dalam menjalankan komitmen sebagai provinsi percontohan REDD+. 

Peneliti menggunakan pendekatan konservasi hutan dan proses pembuatan kebijakan 

model birokratik dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi 

Kalimanatan Tengah yang memang mengedepankan green policy. 

                                                             
17

 Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yustisa, Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ 

(Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+), Jurnal Wilayah dan 

Lingkungan, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2013) diakses dari 

http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl/article/view/134/pdf (13/3/2017, 16:45 WIB) 

http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl/article/view/134/pdf
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 Penelitian yang kelima berjudul “Rimba Raya: Contextualizing Community 

Responses to the Rimba Raya Biodiversity Reserve”, ditulis oleh Elna Bastiansen
18

 

menjelaskan dan menggambarkan secara detail mengenai salah satu desa yaitu 

Karandang yang berlokasi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Desa 

Karandang berbatasan dan berdekatan langsung dengan area proyek Rimba Raya, hal 

ini lah yang menjadi fokus utama penelitian yaitu bagaimana upaya Rimba Raya 

dalam meyakinkan penduduk desa setempat bahwa proyek ini tidak akan 

mengganggu dan menghambat penduduk setempat untuk mengakses hutan sebagai 

ladang pencaharian penduduk. Penelitian ini juga memaparkan kondisi geografis, 

kehidupan sosial dan ekonomi penduduk desa Karandang serta permasalahan 

lingkungan yang di hadapi penduduk desa akibat dari konversi hutan menjadi lahan 

perkebunan dan persoalan limbah yang terdapat di sungai Seruyan.Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan secara mendalam mengenai 

desa Karandang mulai dari kehidupan sosial, budaya, kebiasaan, dan ekonomi 

penduduknya serta respon penduduk terhadap keberadaan proyek Rimba 

Raya.Peneliti menggunakan teori Environmental Anthropology, Thick Description 

dan Social Interface sebagai alat analisis untuk menjelaskan penelitian tersebut. 

                                                             
18

 Elna Bastiansen, 2014, Rimba Raya: Contextualizing Community Responses to the Rimba Raya 

Biodiversity Reserve, Master Thesis, Department of Social Anthropology University of Oslo. 
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 Penelitian keenam berjudul “Kegagalan Implementasi REDD+ di Ulu Masen 

Aceh” yang ditulis oleh Andrea Prisca
19

 dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif, peneliti memaparkan mengenai peran tiga tingkatan level yaitu level 

internasional, nasional dan sub-nasional dalam proses implementasi REDD+ di Ulu 

Masen, Aceh. Kolaborasi dari ketiga tingkatan tersebut jika berjalan dengan baik, 

maka akan membantu untuk mempemudah proses implementasi REDD+ di Ulu 

Masen. Namun, setelah beberapa tahun proyek REDD+ ini dijalankan, tepatnya pada 

tahun 2012 proyek ini mangkrak dan tidak menghasilkan satu ton pun kredit karbon 

yang tentunya berakibat pula pada kepercayaan pembeli kredit karbon. Melalui 

konsep multi-level governance, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara 

detail dan terperinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan 

implementasi REDD+ di Ulu Masen dengan analisis setiap level, yaitu level 

internasional, nasional, dan sub-nasional.  

 Penelitian terdahulu yang ketujuh berjudul “Implementasi Kegiatan REDD+ 

Pada Kawasan Konservasi di Indonesia” ditulis oleh Ari Wibowo
20

 dengan 

menjelaskan mengenai implementasi REDD+ yang telah diterapkan oleh beberapa 

proyek konservasi di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

memberikan gambaran tentang berbagai kebijakan dan peraturan yang telah 

ditetapkan dalam tingkat nasional, khususnya peraturan yang berkaitan dengan 

                                                             
19

Andrea Prisca, Kegagalan Implementasi REDD+ di Ulu Masen Aceh, Jurnal Ilmiah Hubungan 

Internasional, Vol. 12, No. 01, (2016) , diakses dalam http://www.iuli.ac.id/p/kegagalan-implementasi-

redd-ulu-masen-aceh/(14/3/2017, 18:45 WIB) 
20

Ari Wibowo, Implementasi Kegiatan REDD+ Pada Kawasan Konservasi di Indonesia, Jurnal 

Analisis Kebijakan, Vol. 13, No. 3, (Desember 2016), diakses dalam http://ejournal.forda-

mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1869/pdf(30/11/2017, 16:34 WIB) 

http://www.iuli.ac.id/p/kegagalan-implementasi-redd-ulu-masen-aceh/
http://www.iuli.ac.id/p/kegagalan-implementasi-redd-ulu-masen-aceh/
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1869/pdf
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1869/pdf
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kegiatan konservasi yang menerapkan mekanisme REDD+ didalamnya.Dalam 

menganalisis studi kasus dan data-data yang ada, peneliti menggunakan metode 

Strengths atau kekuatan, Weaknesses atau kelemahan, Opportunities atau peluang, 

Threats atau ancaman, yang biasa disebut dengan metode analisis SWOT. Melalui 

metode SWOT ini, peneliti mengidentifikasi hambatan dan kekurangan dari 

implementasi REDD+ serta mencoba untuk memberikan solusi akan permasalahan 

dan hambatan tersebut. 

 Penelitian kedelapan berjudul “Perkembangan Implementasi Pasar Karbon 

Hutan di Indonesia” ditulis oleh Deden Djaenudin, dkk
21

 dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang 

perkembangan, potensi dan tantangan bagi perdagangan karbon di 

Indonesia.Mengingat mekanisme REDD+ yang telah diimplementasikan saat ini di 

Indonesia juga turut berpengaruh pada perdagangan karbon, oleh karena itu dalam 

penelitian ini juga terdapat penjelasan mengenai implementasi pasar karbon REDD+ 

dalam tingkatan sub-nasional. Melalui analisis kualitatif dengan mengolah data-data 

yang didapat melalui wawancara dengan berbagai stakeholder dan instansi terkait 

serta penelitian lapangan, peneliti menyajikan perkembangan mengenai pasar karbon, 

perdagangan karbon REDD+, regulasi pemerintah Indonesia mengenai perdagangan 

karbon dan alur penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Karbon Hutan Indonesia 

(SPEKHI). Penelitian ini tidak secara spesifik dan khusus menjelaskan mengenai 

                                                             
21

Deden Djaenudin, dkk, Perkembangan Implementasi Pasar Karbon Hutan di Indonesia, Jurnal 

Analisis Kebijakan, Vol. 13, No. 3, (Desember 2016) diakses dalam http://ejournal.forda-

mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1570/pdf (29/11/2017, 18:43 WIB) 

http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1570/pdf
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1570/pdf
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REDD+ maupun implementasinya, tetapi peneliti melihat persamaan dengan 

pembahasan yang juga terdapat dalam sub bab penelitian peneliti mengenai pasar dan 

perdagangan karbon REDD+ yang dihasilkan oleh proyek Rimba Raya. Berbeda 

dengan penelitian ini yang menjelaskan mengenai pasar dan perdagangan karbon 

secara umum yaitu di Indonesia. 

 Penelitian kesembilan berjudul “Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi 

Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah” yang ditulis oleh Emilianus 

Yakob Sese Tolo
22

. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya desentralisasi atau 

memberikan wewenang akan pengelolaan hutan pada pemerintah daerah dan 

masyarakat lokal untuk menjalankan implementasi REDD+ yang berlokasi di 

Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

peneliti melakukan wawancara secara mendalam, observasi dan studi kepustakaan 

untuk mendukung penelitian peneliti. Melalui pendekatan desentralisasi tata kelola 

dan kelestarian hutan, penelitian ini juga menjelaskan akan peran dari pemerintah 

daerah dan masyarakat lokal yang dapat berperan aktif dalam membantu untuk 

mengimpelementasikan REDD+ di Maluku Tengah, mengingat keuntungan yang 

akan didapatkan tidak hanya dalam segi ekologis saja melainkan juga ekonomis. 

 Penelitian terdahulu kesepuluh berjudul “Ten Years of REDD+: A Critical 

Review of the Impact of REDD+ on Forest-Dependent Communities” yang ditulis 

                                                             
22

Emilianus Yakob Sese Tolo, Siginifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di 

Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 16, No. 2, (November 2012) 

diakses dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10900/pdf (29/11/2017, 19:23 WIB) 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10900/pdf
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oleh Mucahid Mustafa Bayrak dan Lawal Mohammed Marafa
23

. Penelitian ini 

membahas mengenai dampak dari keberadaan REDD+ setelah selama kurang lebih 

10 tahun berjalan, dampak tersebut dilihat melalui aspek sosio-kultural masyarakat 

lokal yang turut terdampak dari keberadaan REDD+, serta dampak bagi hutan dan 

biodiversitas di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang 

pengaruh REDD+ terhadap institusi dan sistem pengaturan hutan baik dalam skala 

ineternasional, nasional maupun sub-nasional.Melalui metode deskriptif, penelitian 

ini menjelaskan secara detail dampak-dampak positif maupun negatif dari keberadaan 

REDD+ yang selama kurang lebih sepuluh tahun ini telah berjalan. 

 Penelitian terdahulu kesebelas berjudul “Catatan Kesiapan Indonesia Untuk 

Skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan” yang ditulis oleh 

Tigor Butarbutar
24

.Penelitian ini membahas mengenai bagaimana persiapan Indonesia 

dalam menerapkan REDD+ dengan melihat peran pendonor dalam setiap 

implementasi REDD+ yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan secara mendalam mengenai lima 

komponen utama yang terdapat dalam skema REDD+ yaitu Strategi REDD+, 

kerangka implementasi , Reference Emission Level (REL), Monitoring, Report and 

                                                             
23

Mucahid Mustafa Bayrak dan Lawal Mohammed Marafa, Ten Years of REDD+: A Critical Review 

of the Impact of REDD+ on Forest-Dependent Communities, Sustainability 2016, Vol. 8, No. 7, (Juli 

2016) diakses dalam http://www.mdpi.com/2071-1050/8/7/620 (30/11/2017, 20:27 WIB) 
24

Tigor Butarbutar, Catatan Kesiapann Indonesia Untuk Skema Pengurangan Emsisi dari Deforestasi 

dan Degradasi Hutan, Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 13, No. 2, (Agustus 2016) diakses dalam 

http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1268/pdf (30/11/2017, 

19:56 WIB) 

http://www.mdpi.com/2071-1050/8/7/620
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1268/pdf
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Verification (MRV), dan Safeguard.Melalui analisa SWOT, peneliti berusaha untuk 

menjelaskan setiap skema tersebut terhadap implementasi REDD+ di Indonesia. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Options for a National Framework 

for Benefit Distribution and Their Relation to Community-Based and National 

REDD+ Monitoring” yang ditulis oleh Margaret Skutsch, dkk
25

. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai pembagian keuntungan dari hasil proyek REDD+ dalam level 

nasional guna mencapai tujuan dari REDD+ yang mengandalkan benefit sharing bagi 

seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dengan memaparkan secara runtut mengenai sistem distribusi pembagian 

keuntungan dalam REDD+ kemudian menganalisis dengan konsep aktor rasional 

untuk melihat bagaimana setiap aktor yang terlibat dalam level nasional ini 

mendapatkan keuntungan dari keberadaan REDD+, baik bagi negara itu sendiri 

hingga masyarakat lokal yang bersentuhan langsung dengan setiap proyek REDD+.  

 Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwaterdapat persamaan dengan penelitian peneliti, 

diantaranya adalah terdapat 10 penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

REDD+, dan 4 diantara penelitian tersebut membahas mengenai respon domestik 

pemerintahan nasional Indonesia terhadap REDD+. Terdapat 4 penelitian yang 

membahas mengenai implementasi REDD+ di wilayah Indonesia, serta 2 penelitian 

yang membahas mengenai perkembangan implementasi REDD+ di 

                                                             
25

Margaret Sktusch, dkk, Options for a National Framework for Benefit Distribution and Their 

Relation to Community-Based and National REDD+ Monitoring, Forests, diakses dalam 

http://www.mdpi.com/1999-4907/5/7/1596 (12/12/2017, 14:32 WIB) 

http://www.mdpi.com/1999-4907/5/7/1596
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Indonesia.Kemudian 2 penelitian lain membahas mengenai kehidupan sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakat lokal di sekitar area Proyek Rimba Raya serta 

pembahasan mengenai pasar karbon hutan Indonesia. 

 Pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi REDD+ 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdapat dalam penelitian “Kegagalan 

Implementasi REDD+ di Ulu Masen Aceh”.Untuk implementasi REDD+ yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan negara lain, terdapat dalam penelitian 

“Implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation + 

(REDD+)di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah“.Perbedaan penelitian peneliti 

dengan penelitian tersebut adalah implementasi REDD+ ini dilakukan oleh pihak 

swasta yaitu InfiniteEarth melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan 

pemerintah Indonesia. 

Dalam penelitian “Analisa Kegagalan Implementasi Reducing Emission From 

Deforestation And Forest Degradation Plus (REDD+) Dalam Proyek Rimba Raya Di 

Kalimantan Tengah (2008-2010)”, terdapat perbedaan dengan peneliti yang terletak 

pada batasan materi dan waktu, karena batasan waktu yang digunakan oleh peneliti 

adalah pada tahun 2008 hingga tahun 2016, dengan berkonsentrasi pada proses 

implementasi REDD+ yang terdapat dalam proyek The Rimba Raya Biodiversity 

Reserve yang dilihat melalui program kerja, sistem penjualan dan pendapatan dari 

kredit karbon. Capaian tersebut tentu tidak didapatkan secara instan, melainkan 

melalui proses yang cukup panjang, oleh karena itu menarik untuk di teliti dan di 



19 
 

bahas lebih mendalam mengenai implementasi skema dan mekanisme REDD+ yang 

terdapat dalam proyek Rimba Raya serta dampak apa saja yang dirasakan oleh 

masyarakat desa setempat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.  

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan mengaplikasikan 

konsep rezim internasional dan efektivitas rezimsebagai alat pendukung dalam 

menjelaskan proyek Rimba Raya yang menjadi upaya untuk merubah perspektif 

masyarakat internasional akan manfaat ekonomis hutan tanpa harus mengalih 

fungsikan lahan melalui cara deforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme dan skema 

REDD+ yang terdapat dalam proyek Rimba Raya tidak hanya dapat menjadi harapan 

bagi keberhasilan REDD+ dalam upaya mitigasi lingkungan tetapi lebih dari itu, 

dengan berfokus pula pada pembangunan yang berkelanjutan. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian Peneliti dengan Penelitian Terdahulu 

NO 
Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1 Environmental 

Diplomacy Indonesia 

terhadap Norwegia 

dalam menghadapi 

Deforestasi dan 

Degradasi Hutan di 

Indonesia Melalui 

REDD+ 

 

 

Oleh: Ummul 

Hasanah 

 

Deskriptif 

Analisis 

 

Pendekatan: 

Environmental 

diplomacy dan 

politik 

lingkungan 

internasional 

Diplomasi lingkungan yang 

dilakukan antara Indonesia dan 

Norwegia dalam menghadapi 

deforestasi dan degradasi hutan 

telah memunculkan harapan baru 

dan meningkatkan relasi yang kuat 

terhadap kedua negara dalam 

komitmennya untuk peduli 

terhadap lingkungan. Norwegia 

yang memberi dana bantuan 

insentif kepada pemerintah 

Indonesia dalam membantu 

mengimplementasikan REDD+ 

yang nantinya diharapkan dapat 

memberi keuntungan bagi 

keberlangsungan hutan di Indonesia 

dan menjalankan komitmen 

internasional dalam upaya 

mengurangi emisi melalui proyek 

REDD+. 

2 Implementasi 

Reducing Emissions 

from Deforestation 

and Forest 

Degradation + 

(REDD+)di 

Kabupaten Kapuas, 

Kalimantan Tengah 

 

Oleh: Grace Gerda 

Renata 

Deskriptif 

Analisis 

 

 

Pendekatan: 

Politik Hijau 

(Green 

Politics) dan 

Implementasi 

Program 

Implementasi REDD+ di 

Kabupaten Kapuas, Kalimantan 

Tengah, tercermin dalam 

pelaksanaan beberapa kegiatan 

berupa: Penanggulangan kebakaran 

berbasis masyarakat, inisiatif 

pengembangan desa hijau, dan 

berbagai kegiatan lainnya. Dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tersebut tentunya terdapat 

tantangan dan hambatan yang 

dihadapi seperti ketidakjelasan 

bantuan dana yang diperuntukan 

bagi KFCP serta permasalahan 

dengan masyarakat yang merasa 

tersisihkan akibat dari adanya 
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KFCP di daerahnya. 

3 Analisa Kegagalan 

Implementasi 

Reducing Emission 

From Deforestation 

And Forest 

Degradation Plus 

(REDD+) Dalam 

Proyek Rimba Raya 

Di Kalimantan 

Tengah (2008-2010) 

 

Oleh :  Riza Aryani 

Kualitatif 

(prosedur 

process 

tracing) 

 

Pendekatan : 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

dan Earth 

System 

Governance 

Kegagalan implementasi REDD+ 

dalam proyek Rimba Raya terlihat 

dalam pengurusan perijinan proyek 

oleh Kementrian Kehutanan yang 

cenderung diperlambat dan 

dipersulit, rendahnya komitmen 

internasional dalam membantu 

negara berkembang untuk 

menerapkan REDD+ juga menjadi 

faktor penyebab kegagalan REDD+ 

di Indonesia. Akibatnya 

implementasi REDD+ menjadi 

terhambat dan terkendala oleh dana 

hibah dan dukungan dari negara 

Annex 1.  

4 Konservasi Hutan 

Partisipasi Melalui 

REDD+ (Studi 

Kasus Kalimantan 

Tengah Sebagai 

Provinsi 

Percontohan 

REDD+) 

 

Oleh :  Dian Agung 

Wicaksono dan 

Ananda Prima 

Yurista 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Decision 

Making 

Process 

(Model 

Birokratik) dan 

Konservasi 

Hutan  

Kalimantan Tengah sejak beberapa 

tahun yang lalu telah menerapkan 

dan memfokuskan kebijakannya 

pada green policy. Berbagai 

persiapan dan kesiapan pemerintah 

Kalimantan Tengah dalam 

menjalankan implementasi REDD+ 

ini telah tercermin dalam berbagai 

kebijakan dan pembentukan satuan 

petugas dan pengawas REDD+. 

Meskipun dalam penerapannya 

masih terdapat banyak kendala dan 

permasalahan yang menjadi 

hambatan terlaksananya REDD+ di 

Kalimantan Tengah. 

5 Rimba Raya: 

Contextualizing 

Community 

Responses to the 

Rimba Raya 

Biodiversity Reserve 

 

Oleh: Elna 

Bastiansen 

 

Deskriptif 

Analisis 

 

Pendekatan: 

Environmental 

Anthropology, 

Thick 

Description 

dan Social 

Interface 

Penduduk desa Karandang pada 

awalnya menolak untuk menyetujui 

pengadaan proyek konservasi 

Rimba Raya di wilayah tersebut 

karena penduduk khawatir akan 

kesulitan untuk mengakses hutan 

dan mencari nafkah. Rimba Raya 

pun melakukan berbagai upaya 

untuk meyakinkan masyarakat 

setempat bahwa keberadaan proyek 
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tersebut tidak akan mengganggu 

aktifitas mereka, namun akan 

membantu mereka unuk 

mengembalikan kembali fungsi 

hutan di sekitar wilayah tersebut.  

6 Kegagalan 

Implementasi 

REDD+ Ulu Masen 

Aceh 

 

Oleh: Andrea Prisca 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Multi-level 

Governance  

Kegagalan implementasi REDD+ 

di Ulu Masen dapat dilihat melalui 

1) level internasional diantaranya: 

perubahan substansi dan perdebatan 

aturan di level internasional yang 

menimbulkan belum terciptanya 

kesepakatan dan mekanisme yang 

tepat dalam implementasi REDD+, 

ketiadaan aturan tenurial pada 

skema REDD+ Global, aturan 

REDD+ yang tidak 

mengakomodasi masyarakat adat 

serta tidak relevansinya mekanisme 

dalam REDD+; 2) level nasional 

diantaranya: kebijakan yang lebih 

pro-deforestasi, permasalahan 

tenurial, kontestasi antar lembaga 

pemerintah pusat, dan antar 

lembaga pemerintah pusat dan 

daerah; 3) level sub-nasional 

diantaranya: mengenai kapabilitas 

dan akuntabilitas pengelola proyek, 

sinergitas pelaksanaan proyek, 

transparansi proyek, dan 

berhentinya keterlibatan pemerintah 

daerah Aceh akibat transisi 

pemerintahan. 

7 Implementasi 

Kegiatan REDD+ 

Pada Kawasan 

Konservasi di 

Indonesia  

 

Oleh: Ari Wibowo 

Deskriptif  

 

Pendekatan: 

Metode 

Strength, 

Weaknesses, 

Opportunities, 

Threats 

(SWOT) 

 

Melalui metode analisis SWOT, 

REDD+ menjadi sebuah 

mekanisme global mitigasi 

perubahan iklim yang berfokus 

pada perlindungan hutan. REDD+ 

memberikan manfaat bagi 

kelestarian hutan beserta 

biodiveristas didalamnya dan bagi 

masyarakat sekitar. Namun, 

mekanisme REDD+ hingga saat ini 
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 masih dalam tahap pengembangan 

di level internasional, kurangnya 

fasilitas dari tingkat nasional serta 

petunjuk dalam implementasi 

REDD+ juga menjadi hambatan 

tersendiri. Masalah pendanaan yang 

mengandalkan dana hibah dari 

negara pendonor maupun dari 

swasta tentunya menjadi tantangan 

sendiri akan keberhasilan dan 

keberlangsungan setiap 

implementassi REDD+ di kawasan 

konservasi. 

8 Perkembangan 

Implementasi Pasar 

Karbon Hutan di 

Indonesia 

 

Oleh:  

Deden Djaenudin, 

Mega Lugina, 

Ramawati, Galih 

Kartikasari, Indratik, 

Mirna Aulia Pribadi 

dan Satria Astana 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Analisis 

Kualitatif 

Perdagangan karbon yang ada saat 

ini sifatnya masih bersifat sukarela 

yang tentunya terdapat 

permasalahan dalam 

pelaksanaannya, termasuk ketidak 

pastian pembeli kredit karbon, 

harga kredit karbon yang cenderung 

rendah, serta tidak seimbangnya 

biaya produksi kredit karbon  

dibandingkan dengan harga kredit 

karbon itu sendiri. Namun, 

perdagangan karbon memiliki 

potensi dalam memanfaatkan 

konservasi hutan dengan kredit 

karbon tanpa harus 

mengeksploitasinya, adanya pasar 

dan perdagangan karbon ini pula 

yang dapat menjadi pemicu 

motivasi implementasi REDD+.  

9 Signifikansi 

Desentralisasi 

Kehutanan Bagi 

Implementasi 

REDD+ di 

Kabupaten Maluku 

Tengah 

 

Oleh: Emilianus 

Yakob Sese Tolo 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Pendekatan: 

Desentralisasi 

Tata Kelola 

Hutan dan 

Kelestarian 

Hutan 

Desentralisasi pengelolaan 

kehutanan dalam implementasi 

REDD+ di Maluku Tengah dapat 

menjadi cara efektif untuk 

memberikan kesempatan bagi 

masyarakat setempat khususnya, 

untuk turut serta terlibat dalam 

implementasi REDD+. Hal tersebut 

tentunya dibutuhkan kapasitas bagi 

institusi terkait untuk gencar 
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mensosialisasikan REDD+ pada 

seluruh pihak yang terlibat. 

Keberhasilan dari implementasi 

REDD+ dapat diperoleh dari 

desentralisasi kehutanan yang baik 

dan transparan, agar manfaat dari 

keberadaan REDD+ ini dapat 

dirasakan bagi seluruh lapisan 

masyarakat, khususnya bagi 

masyarakat adat yang masih tetap 

bisa mengakses hutan dengan tetap 

mempertahankan kearifan lokal. 

10 Ten Years of 

REDD+: A Critical 

Review of the Impact 

of REDD+ on 

Forest-Dependent 

Communities 

 

Oleh: Mucahid 

Mustafa Bayrak dan 

Lawal Mohammed 

Marafa 

Deskriptif  

 

 

Pendekatan: 

Global 

Environmental 

Regime  

Setelah selama 10 tahun REDD+ 

berjalan, REDD+ menjadi 

paradigma lingkungan baru yang 

sangat potensial dalam konservasi 

dan pengelolaan hutan. REDD+ 

dalam pelaksanaannya seringkali 

dianggap tidak berpihak pada 

masyarakat lokal yang berdampak 

pada hilangnya mata pencaharian 

masyarakat dan semakin 

terbatasnya akses mereka terhadap 

hutan. Kemudian permasalahan 

insentif dari REDD+ yang rawan 

untuk diselewengkan oleh oknum 

tertentu, sehingga masyarakat 

setempat tidak merasakan 

dampaknya secara langsung. 

Namun, disisi lain REDD+ 

memberikan dampak sosio-kultural 

yang bermanfaat jika dikelola 

dengan baik oleh setiap tingkatan 

level. REDD+ juga diharapkan 

mampu memberikan mata 

pencaharian baru yang lebih 

bernilai ekonomis dari konservasi 

hutan. 

11 Catatan Kesiapan 

Indonesia Untuk 

Skema Pengurangan 

Emisi dari 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Analisa SWOT 

Kelima komponen utama yang 

terdapat dalam skema REDD+ 

yaitu strategi REDD+, kerangka 

implementasi, REL, MRV dan 
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Deforestasi dan 

Degradasi Hutan 

 

Oleh: Tigor 

Butarbutar 

Safeguard menjadi pedoman dalam 

implementasi REDD+ di Indonesia. 

Melalui analisa SWOT, diperlukan 

pengutan dalam membangun 

strategi yang tepat, kebijakan yang 

lebih mengakomodasi kepentingan 

bersama terutama masyarakat 

sekitar, selain itu diperlukan pula 

penguatan kualitas sumber daya 

manusia yang mumpuni untuk 

membantu mengurangi konflik 

kepentingan yang dapat terjadi 

antar sektor.  

12 Options for a 

National Framework 

for Benefit 

Distribution and 

Their Relation to 

Community-Based 

and National 

REDD+ Monitoring 

 

Oleh: Margaret 

Skutsch, Esther 

Turnhout, 

Marjanneke J. Vijge, 

Martin Herold, 

Tjeerd Wits, Jan 

Willen den Besten 

dan Arturo Balderas 

Torres 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Aktor Rasional  

Sistem distribusi benefit sharing 

REDD+ yang transparan, adil, 

terlegitimasi dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada tentu akan 

menjadi tanda keberhasilan 

implementasi REDD+ di suatu 

negara maupun suatu proyek. 

Terdapat kelebihan dan kekurangan 

dari sistem distribusi manfaat baik 

secara ouput maupun input. Jika 

dalam sistem distribusi output 

berdasarkan pada pengukuran yang 

melibatkan ketidaktentuan dalam 

level lokal dan melibatkan 

pengeluaran transaksi yang besar 

sehingga mekanisme REDD+ 

sangat kompleks dan sulit untuk 

diimplementasikan. Sedangkan 

sistem distribusi manfaat input, 

stakeholder yang terlibat dan 

berpartisipasi akan lebih  mudah 

untuk didistribusikan dengan sistem 

manajemen pengeluaran yang lebih 

rendah serta secara politis lebih 

mudah untuk diterima.  

13 Implementasi 

Reducing Emissions 

from Deforestation 

and Forest 

Deksriptif 

 

 

 

REDD+ menjadi sebuah alternatif 

rezim lingkungan internasional 

yang berasaskan benefit sharing. 

The Rimba Raya Biodiversity 
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Degradation Plus 

(REDD+) dalam 

Proyek The Rimba 

Raya Biodiversity 

Reserve di 

Kalimantan Tengah 

 

 

Oleh: Veronica Tiara 

Rani 

 

Pendekatan: 

Rezim 

Internasional 

dan Efektivitas 

Rezim 

Reserve sebagai salah satu proyek 

REDD+ di Indonesia memainkan 

peranan penting dalam membantu 

pemerintah Indonesia untuk 

mengimplementasikan REDD+. 

Beberapa komponen utama dalam 

mekanisme REDD+ telah 

sepenuhnya dijalankan oleh Rimba 

Raya. Implementasi REDD+ yang 

terdapat dalam proyek Rimba Raya 

telah memberikan dampak positif, 

melalui berbagai porgam yang 

ditawarkan baik bagi pembeli kredit 

karbon dan terutama bagi 

masyarakat setempat yang 

berbatasan langsung dengan area 

proyek Rimba Raya. 

 

1.5 Kerangka Konseptual  

Untuk menunjang dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, 

maka dapat diuraikan konsep yang relevan dengan penelitian terkait. Peneliti 

menggunakan konsep Rezim Lingkungan Internasional dan Efektivitas Rezim, 

kerangka konsep tersebut dianggap relevan dan mampu menjelaskan serta 

menguatkan proses penelitian terkait dengan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan mengenai bagaimana implementasi Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) dalam Proyek The Rimba Raya 

Biodiversity Reserve di Kalimantan Tengah. 
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1.5.1 Rezim Internasional 

 Studi mengenai rezim internasional mulai muncul paska Perang Dunia Kedua 

sekitar tahun 1970an dan menjadi fokus utama perdebatan teoritikal serta penelitian 

empirik dalam hubungan internasional.Rezim internasional hadir sebagai bentuk 

ketidakpuasaan terhadap tatanan global, organisasi serta kewenangan yang telah ada, 

karena dianggap tidak mampu untuk mengakomodasi kepentingan nasional 

negara.Berbeda dengan institusi, rezim lebih melihat negara sebagai aktor utamanya, 

sedangkan institusi melihat organisasi internasional sebagai aktor. Pada dasarnya 

suatu rezim terbentuk oleh variabel dasar kausal (seperti kekuatan dan kepentingan) 

yang kemudian akan mempengaruhi tingkah laku aktor dan outcome, penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan melalui skema dibawah ini: 

 

                   Regimes                   

 

Skema 1.1 Pembentukan Rezim 

Sumber: Stephen D. Krasner, Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as 

Interverning Variables, International Organizational, Vol.36, No.2, (Spring 1982), 

Massachussetts Institute of Technology, Hal 189 

 

Rezim dapat dikatakan sebagai perjanjian multilateral antar negara yang 

memiliki tujuan untuk menentukan sebuah tindakan nasional sebuah negara dalam 

membuat regulasi terhadap suatu permasalahan atau isu.
26

Rezim internasional sendiri 

                                                             
26

Oran Young dalam Stephan Haggard dan Beth A. Simmons, 1987, Theories of International Regime, 

Digital Access to Scholarship at Harvard, Hal. 495 

Related Behaviorand 

Outcomes 
     Regimes  

Basic Causal 

Variables 
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memiliki beragam jenis dan bentuk yang disesuaikan dengan isu permasalahan yang 

lebih spesifik. Hal tersebut dikarenakan dalam tatanan global ini tentunya diperlukan 

sebuah aturan atau norma yang telah disepakati secara bersama untuk menentukan 

standarisasi global yang nantinya akan menjadi sebuah regulasi nasional suatu negara.  

Salah satunya adalah rezim lingkungan internasional (international 

environmental regime), rezim lingkungan memiliki perbedaan isu jika dibandingkan 

berbagai rezim internasional yang terbentuk atas dasar kepentingan nasional aktor 

karena rezim lingkungan terbentuk berdasarkan kesadaran para aktor untuk mencegah 

serta menanggulangi dampak perubahan iklim, degradasi hutan, deforestasi, dan 

berbagai permasalahan lingkungan lainnya.Kesadaran mengenai lingkungan tersebut 

muncul pada saat Revolusi Industri dimana terjadi industrialisasi besar-besaran yang 

mengakibatkan hujan asam di negara Eropa serta pertumbuhan populasi yang cukup 

pesat di negara berkembang yang turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan 

yang dapat dirasakan dampaknya secara global. 

Dalam suatu konvensi nantinya akan terbentuk sebuah kerangka kerjasama 

internasional dalam rangka penelitian, pengawasan dan bertukar informasi serta 

menyediakan prosedur untuk pengembangan „protokol‟ yang berisi tindakan yang 

lebih spesifik dalam menghadapi suatu permasalahan lingkungan.
27

Rezim lingkungan 

menjadi salah satu rezim yang berasaskan kepentingan bersama, aktor yang dapat 

berperan besar dalam rezim lingkungan tidak hanya dari negara hegemon karena 

                                                             
27

James K. Sebenius, Designing Negotiations Toward  a New Regime : The Case of Global Warming, 

International Security, Vol. 15, No.4, (Spring 1991), Harvard College and Massachussetts Institute of 

Technology, Hal. 117 
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permasalahan mengenai lingkungan sifat dan dampaknya lebih meluas dan menjadi 

isu bersama yang tentunya harus di tangani secara bersama pula. Rezim lingkungan 

internasional mencakup peraturan yang telah disepakati dalam kerjasama 

internasional, salah satunya melalui perjanjian formal internasional atau persetujuan, 

atau melalui seperangkat aturan dan norma yang tidak terlalu formal (praktek yang 

telah disepakati dan secara umum dianut oleh negara-negara).
28

 

 

1.5.2 Regime Effectiveness 

 Rezim merupakan seperangkat aturan, norma, kaidah, serta prinsip-prinsip 

yang dibuat oleh instrumen legal dan telah disepakati secara multilateral oleh negara-

negara untuk menentukan regulasi bagi tindakan nasional terhadap suatu isu atau 

fenomena internasional. Melalui perbandingan, mengukur keefektifan dari sebuah 

rezim yang khusus atau keburukan politik dari suatu permasalahan lingkungan 

meninggalkan peran yang lebih besar untuk memberikan keputusan yang cenderung 

subjektif.
29

 Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pengukuran keefektifan suatu 

rezim yang cenderung subjektif, dibutuhkan pengukuran yang tepat dengan 

menggunakan pedoman dalam efektiftas rezim dan permasalahan malignancy. Dalam 

efektivitas rezim, akan lebih mudah untuk membandingkan dua rezim yang 

menangani permasalahan yang sama, seperti pengendalian polusi, dibandingkan 

                                                             
28

 Stephen Krasner dalam Jennifer Clapp dan Peter Dauvergne, 2011, Path to a Green World: The 

Political Economy of the Global Environment (2
nd

 edition), Massachusetts Institute of Technology, 

Hal. 75 
29

Edward, L. Miles, dkk, 2002, Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with 

Evidence, London: The MIT Press, hal 49 
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dengan melakukan perbandingan dengan rezim polusi yang berbeda, sebagai contoh 

salah satu rezim tersebut dibentuk untuk mengatur kehidupan sumber daya laut.
30

 

Keefektifan suatu rezim identik dengan bagaimana rezim tersebut dapat memberikan 

penyelesaian masalah (problem-solving) terhadap isu atau fenomena internasional. 

Aspek penting yang harus dibedakan yaitu problem-solving dan prinsip instrumen 

yang digunakan untuk menyelesaikannya, sebagai contoh: dalam regulasi lingkungan, 

tujuan akhirnya yaitu untuk mengurangi kerusakan lingkungan, dimana prinsip 

instrumen, didalamnya termasuk mitigasi (reduksi emisi dari efek rumah kaca) dan 

adaptasi (peningkatan resilience dari ekosistem regional), instrumen digunakan 

sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah (problem-solving).
31

 

 Dalam pemahaman secara umum, suatu rezim dapat dipertimbangkan sebagai 

rezim yang efektif mengacu pada tingkat keberhasilan rezim tersebut dalam 

melakukan beberapa (aturan dari) fungsi atau menyelesaikan permasalahan yang 

menjadi tujuan dibentuknya rezim tersebut.
32

 Pada dasarnya sebuah rezim dibentuk 

untuk memberikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh berbagai aktor 

negara dan tidak mampu diselesaikan oleh satu, dua atau beberapa negara saja. 

Seperti halnya rezim lingkungan yang dibentuk untuk melindungi beberapa nilai 

lingkungan dan kepentingan utamanya adalah memberikan dampak yang signifikan 

terhadap perubahan biofisik lingkungan, dalam semua permasalahan yang berkaitan 

                                                             
30

Ibid., hal 50 
31

Detlef, F.,Sprinz dan Carsten, Helm, Op.cit., hal, 361 
32

Edward, L. Miles, dkk, 2002, Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with 

Evidence, London: The MIT Press, hal 4 
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dengan lingkungan, bagaimanapun juga memiliki tujuan untuk mencapai perubahan 

terhadap kebiasaan manusia, karena perilaku manusia yang cenderung menjadi 

penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, seperti polusi, alih fungsi hutan dan 

berbagai aktifitas manusia yang tidak mengedepankan prinsip berkelanjutan. 

Menentukan keefektifan suatu rezim tidak hanya pada persoalan pengukuran secara 

deskriptif, tetapi lebih banyak menggunakan kesimpulan dari hubungan sebab-akibat, 

tidak hanya mencoba untuk mengukur perbedaan yang ada, tetapi juga 

menghubungkan antara perbedaan pada perilaku manusia atau keadaan lingkungan 

terhadap keberadaan atau pengoperasian dari suatu rezim.
33

 

 Menurut konsep efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Underdal, terdapat 

tiga variabel yang menjadi acuan untuk mengukur keefektifan suatu rezim, yaitu 

variabel dependen (dependent variable), variabel independen (independent 

variable)dan variabel campur tangan (interverning variable). Dalam hal ini peneliti 

akan menggunakan variabel dependen untuk mengukur keefektifan REDD+ yang 

dilihat melalui hasil yang telah dicapai oleh Rimba Raya. Variabel dependen 

digunakan untuk menentukan objek yang akan dievaluasi dalam sebuah rezim, maka 

hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan apa yang menjadi 

kepentingannya, apakah hanya dalam hal pengaruh dari penetapan kerjasama (rezim) 

itu sendiri atau juga melibatkan kerugian dan pengaruh sisi positif yang ditimbulkan 

dalam upaya untuk membuat dan mempertahankan rezim tersebut. Kedua, perbedaan 

yang harus dibuat antara ouput formal dari proses pembuatan kebijakan atau proses 

                                                             
33

Ibid., hal 52 
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pembentukan rezim dan aturan mengenai konsekuensi yang mengalir dari proses 

implementasi dan adaptasi rezim tersebut. Underdal membedakan tahapan 

pembentukan rezim (sebagai hasil akhir dari seperangkat aturan dan regulasi baru, 

output), implementasi rezim (hasil pertama dari perubahan perilaku, outcome), dan 

leading, jika diagnosa benar yang terlihat pada beberapa perubahan biofisik 

lingkungan suatu negara (pengaruh) terhadap berbagai tujuan dari pembentukan 

rezim tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Skema 1.2 Variabel Dependen Efektivitas Rezim 

Sumber: Edward, L. Miles, dkk, 2002, Environmental Regime Effectiveness: Confronting 

Theory with Evidence, London: The MIT Press, hal 7 

 

 Terdapat tiga komponen yang menjadi objek dalam mengukur keefektifan 

suatu rezim yang dilihat melalui variabel dependen, yaitu output, yang merupakan 

formasi pembentukan rezim, dimana terdapat seperangkat aturan, norma, regulasi dan 

ketentuan dalam mendukung terbentuknya sebuah rezim, hasil dari output ini dapat 

berupa kesepakatan bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditandatangani 

dan terdapat tindakan secara domestik pada objek ini; outcome, proses implementasi 

Output  

(regime formation) 

 

Level 1: The 

international 

agreement is signed. 

Level 2:  Domestic 

measures are taken 

Outcome (regime 

implementation) 

 

Measures are in 

effect, and target 

groups adjust. 

Impact  

 

Nature responds 

to changes in 

human behavior. 
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rezim yang terlihat melalui perubahan sikap dan tindakan dari aktor yang terlibat 

dalam rezim atas ketentuan dan kesepakatan yan telah disepakati; impact, merupakan 

tingkat keberhasilan atau tidaknya rezim tersebut dalam mencapai tujuan awal dari 

pembentukan rezim, berkaitan dengan dampak lingkungan yang dirasakan setelah 

terjadinya perubahan perilaku manusia.  

 

1.5.2.1 Operasionalisasi Konsep Rezim Internasional dan Efektivitas Rezim 

 Konsep rezim lingkungan internasional akan peneliti gunakan untuk 

membantu peneliti dalam menjelaskan REDD+ yang merupakan sebuah rezim 

lingkungan internasional, bagaimana proses terbentuknya REDD+ tersebut secara 

umum melalui proses pembentukan atau negosiasi dalam rezim lingkungan 

internasional, serta menjelaskan secara mendalam mengenai implementasi 

mekanisme dan prosedur yang telah disepakati dalam REDD+ terhadap proyek The 

Rimba Raya Biodiversity Reserve. 

Melalui formasi pembentukan rezim Krasner, maka variabel kausal dasar atau 

basic causal variables dalam penelitian ini adalah pada saat Papua Nugini dan 

Kostarika pada COP Montreal tahun 2005 dengan mengusulkan negara annex 1 untuk 

memberi insentif dana atau kompensasi bagi negara yang ingin dan mampu untuk 

menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian pembahasan  

mengenai hal tersebut pun terus dibahas dalam setiap COP UNFCCC, tepatnya pada 

tahun 2007 di Bali kesepakatan mengenai REDD di buat dengan membentuk Rencana 

Aksi Bali atau Bali Action Plan. Setahun setelah COP tersebut, di Polandia aktifitas 
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REDD diperluas menjadi REDD+ dengan menambahkan 3 aktivitas tambahan yaitu 

konservasi, peningkatan stok karbon hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 

Setelah REDD+ terbentuk dan menjadi sebuah rezim lingkungan internasional 

yang telah disepakati oleh berbagai negara, Indonesia sebagai salah satu negara mitra 

REDD+ berkomitmen untuk mengimplementasikan REDD+ dalam kebijakan 

nasional negaranya.Hal tersebut ditandai dengan pembuatan peraturan dan kebijakan 

nasional maupun daerah serta kesepakatan penandatanganan Letter of Intent dengan 

pemerintah Norwegia.Setelah peraturan dan kebijakan tersebut dijalankan, peneliti 

melihat pengaruh tingkah laku aktor dan hasil dari penerapan kebijakan tersebut 

terhadap daerah yang ditunjuk sebagai provinsi percontohan untuk 

mengimplementasikan REDD+, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.secara singkat 

penjelasan mengenai operasionalisasi rezim internasional dapat dilihat melalui skema 

berikut: 
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Skema 1.3 Operasionalisasi Rezim Internasional 

Sumber: Olahan Penulis 

Melalui penjelasan mengenai konsep efektivitas rezim pada sub-bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan variabel dependen untuk menjelaskan mengenai 

keefektifan implementasi REDD+ yang terdapat dalam Proyek Rimba Raya.Variabel 

dependen lebih menekankan pada perubahan perilaku aktor yang terlibat dalam 

rezim, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisa perubahan perilaku, 

termasuk kebijakan, dampak serta respon domestik terkait dengan rezim REDD+ 

yang telah ditetapkan di level internasional. Pemilihan variabel dependen yang akan 

digunakan peneliti untuk mengukur keefektifan REDD+, karena peneliti menekankan 

perubahan perilaku aktor dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah dan 

masyarakat lokal dalam proses implementasi REDD+ di wilayah Kabupaten Seruyan, 

Related Behavior 

and Outcomes 

Respon pemerintah 

nasional dalam 

kebijakan dan 

peraturan nasional 

Indonesia mengenai 

REDD+. Peraturan 

Menteri Kehutanan 

No. 68 tahun 2008, 

Peraturan Menteri 

Kehutanan No. 30, 

Keputusan Presiden 

No. 19 tahun 2010. 

Regimes 

Pembahasan 

mengenai RED dan 

REDD diperluas 

menjadi REDD+ 

dengan 

menambahkan 3 

aktivitas, yaitu 

konservasi, 

pengelolaan hutan 

yang berkelanjutan 

dan peningkatan 

stok karbon hutan. 

Basic Causal 

Variables 

Usulan mengenai 

upaya pemberian 

kompensasi bagi 

negara yang ingin 

dan mampu untuk 

menurunkan 

emisis dari 

deforestasi dan 

degradasi hutan. 

(RED) 
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Kalimantan Tengah. Perubahan-perubahan perilaku tersebut dapat terlihat melalui 

kebijakan domestik maupun berbagai strategi yang dibuat untuk 

mengimplementasikan REDD+. Sesuai dengan skema penaksiran objek dalam 

variabel dependen, terdapat tiga objek yang menjadi objek penaksiran keefektifan 

rezim, yaitu: 

Output 

Output merupakan seperangkat aturan, ketentuan, prinsip dan regulasi dalam 

rezim, dalam objek ini terdapat proses penandatanganan kesepakatan internasional 

antar aktor, hasil luaran dari objek ini biasanya berupa kesepakatan internasional baik 

bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Objek output dalam hal ini adalah REDD+ 

yang merupakan rezim lingkungan dimana dalam proses pembentukan REDD+ 

didasari atas permasalahan emisi yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi 

hutan. Oleh karena itu, REDD+ dibentuk untuk meningkatkan nilai ekonomis hutan 

terutama hutan negara-negara berkembang melalui sistem penjualan karbon, tujuan 

lain dari rezim ini selain untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi 

hutan, tetapi juga mengedepankan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. 

Sebanyak kurang lebih 29 negara telah bersedia untuk menjadi negara mitra REDD+ 

dan bersedia pula untuk mengimplementasikan REDD+ dalam level nasional 

negaranya. REDD+ pun telah membuat skema dan metodologi untuk proses 

implementasi pada level nasional maupun sub-nasional. 
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Outcome 

 Dalam objek outcome proses tahapan implementasi rezim mulai dilakukan, 

sebagai respon perubahan perilaku dan tindakan domestik terkait dengan ketentuan 

dan ketetapan dalam rezim yang telah disepakati. Berkaitan dengan penelitian 

peneliti, tahapan implementasi REDD+ dilihat melalui tingkat nasional yaitu 

Indonesia kemudian mengerucut ke tingkat daerah yaitu Pemerintah Daerah 

Kalimantan Tengah dan tingkat sub-nasional yang menjadi studi kasus dalam 

penelitian ini, yaitu proyek Rimba Raya sebagai proyek konservasi yang dinisiasi 

oleh perusahaan swasta dengan menggunakan metodologi yang terdapat dalam 

REDD+.  

 

Impact 

 Pada objek ini penentuan tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu rezim 

dalam mencapai tujuan awal dari pembentukan rezim, dengan melihat dampak 

perubahan yang dirasakan, perubahan tersebut dapat berupa biofisik lingkungan 

maupun perubahan perilaku manusia. Sesuai dengan penelitian peneliti, impact dari 

rezim akan dilihat melalui pelaksanaan implementasi REDD+ dalam proyek Rimba 

Raya. Impact tersebut berupa perubahan tingkat emisi yang dihasilkan oleh area 

proyek sebelum dan sesudah proyek Rimba Raya dijalankan, kemudian impact pada 

masyarakat lokal area proyek melalui program-program yang dibuat oleh Rimba 

Raya.Perubahan terhadap biodiversitas, flora dan fauna di dalam area konservasi juga 

menjadi penentu tingkat keberhasilan REDD+ dalam mencapai tujuan awal 
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pembentukannya. Operasionalisasi konsep efektivitas rezim tersebut dapat dilihat 

melalui skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1.4 Operasionalisasi Konsep Efektivitas Rezim 

Sumber: Olahan peneliti 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, dimana dalam tipe 

penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan dengan 

Output 

Level 1: Kesepakatan 

mengenai perluasan 

cakupan REDD 

menjadi REDD+ pada 

tahun 2007 dalam 

pertemuan COP ke-13 

di Bali. Sebanyak 29 

negara bersedia 

menjadi negara mitra 

REDD+. 

Level 2: Indonesia 

sebagai negara mitra 

REDD+ menetapkan 

Undang-Undang, 

Peraturan Menteri, 

hingga Peraturan 

Daerah yang 

berkaitan dengan 

pelaksanaan REDD+ 

di Indonesia. 

 

Impact 

Pengukuran 

efektifitas REDD+ 

yang dilihat melalui 

hasil perubahan 

emisi, biodiversitas 

serta perkembangan 

hidup masyarakat 

lokal sebelum dan 

setelah adanya 

proyek Rimba Raya 

di wilayah tersebut 

dengan target atau 

tujuan awal 

pelaksanaan proyek 

Rimba Raya. 

Outcome 

Pemerintah Daerah 

Kalimantan Tengah  

melakukan 

penyesuaian dengan 

menetapkan  

peraturan dan 

strategi daerah 

terkait dengan 

implementasi 

REDD+. Rimba 

Raya sebagai aktor 

sub-nasional 

melakukan 

implementasi sesuai 

dengan komponen 

dalam REDD+ dan 

peraturan daerah 

Kalimantan Tengah 

mengenai REDD+. 
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detail mengenai fenomena yang hendak diangkat dalam penelitian kemudian 

memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian desktriptif analitis tidak 

hanya memberikan gambaran secara detail, tetapi juga menjelaskan sekaligus 

menganalisa dengan menggunakan kerangka konsep dan teori. Dalam penelitian ini 

peneliti akan menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi REDD+ 

dalam proyek Rimba Raya, serta menganalisa keefektifan dari implementasi REDD+ 

yang dilihat melalui hasil atau capaian yang telah dilakukan oleh Rimba Raya. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

induktif
34

, dimana peneliti mengumpulkan, memilah, mendeskripsikan dan 

menyajikan data-data yang didapat dan kemudian mempengaruhi proses 

pembentukan generalisasi sebagai hasil akhir dari penelitian ini, data tersebut 

meliputi data sekunder berupa data pendukung dari berbagai sumber terpercaya yang 

akan membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena yang akan diangkat dalam 

penelitian ini. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka 

(library research), dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan 

dengan topik yang ada dalam penelitian. Literatur yang digunakan oleh peneliti 

berupa buku, jurnal, dokumen, paper, surat kabar, artikel, dan situs internet resmi 

                                                             
34

 Mochtar Mas‟oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

hal. 81 



40 
 

yang mendukung proses penelitian. Penelitian ini juga ditunjang oleh beberapa 

informasi pendukung dari dokumen maupun situs resmi instansi terkait yaitu, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia,The Rimba Raya 

Biodiversity Reserve, InfiniteEarth, Strada Kalimantan Tengah, UNFCCC, UN-

REDD dan Central for International Forestry Research (CIFOR). 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian  

a. Batasan Waktu 

Dalam pengumpulan data-data yang relevan dari topik penelitian ini, peneliti 

membatasi ruang lingkup pencarian dari tahun 2008-2016 pada saat proyek Rimba 

Raya ini diinisiasikan oleh InfiniteEarth bersama dengan PT. Rimba Raya 

Conservation kemudian upaya untuk mendapatkan perijinan dari pemerintah yang 

secara resmi diberikan pada tahun 2013 serta perkembangan dan pencapaian yang 

telah dilakukan oleh Rimba Raya hingga pada tahun 2016 dalam komitmennya untuk 

mengimplementasikan REDD+ di wilayah Kalimantan Tengah. Peneliti membatasi 

sampai tahun 2016 karena dalam rentang tahun tersebut, terdapat berbagai capaian 

yang telah terlihat dari implementasi REDD+ di proyek Rimba Raya. 

b. Batasan Materi 

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yang terdapat dalam penelitian 

ini untuk berfokus pada implementasi REDD+ yang terdapat dalam proyek The 

Rimba Raya Biodiversity Reserve yang berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan 
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Rimba Raya dan hasil atau capaian dari keberadaan Rimba Raya di Kalimantan 

Tengah, bagi masyarakat dan lingkungan khususnya. 

 

1.8 Argumen Pokok 

Konsep mengenai rezim internasional dalam bidang lingkungan dan 

efektivitas rezim telah sesuai dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. 

Output atau kesepakatan rezim dalam level internasional dan respon domestik terlihat 

melalui kesepakatan REDD+ yang menjadi salah satu Rezim Lingkungan 

Internasional yang diharapkan mampu untuk memberikan solusi permasalahan hutan 

negara berkembang serta pengurangan emisi dunia. Respon domestik melalui 

penetapan kebijakan dan peraturan nasional Indonesia yang berkaitan dengan 

REDD+ menjadi bentuk dari tindakan aktor terhadap rezim yang telah 

disepakati.Outcome atau proses implementasi rezim, terlihat melalui implementasi 

komponen-komponen utama REDD+ dalam proyek The Rimba Raya Biodiversity 

Reserve seperti Persiapan REDD+, Partisipasi Stakeholder, Reference Levels dan 

Kerangka Implementasi REDD+ telah dilakukan, sedangkan sistem MRV masih 

dalam tahap proses implementasi yang dilakukan secara berkala. Untuk impact, atau 

dampak dari implementasi rezim bagi lingkungan dan perubahan perilaku manusia 

terlihat dalam hasil capaian Rimba Raya yang menjadi indikator keefektifan REDD+ 

melalui dampak Rimba Raya terhadap deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan 

penghindaran jumlah emisi, perkembangan hidup masyarakat lokal dan biodiversitas. 
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1.9 Sistematika Penelitian  

 Penjelasan dalam bab-bab selanjutnya dapat dilihat melalui sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I :Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual, metodologi penelitian, teknik analisa dan pengumpulan data, ruang 

lingkup penelitian, dan argument pokok. 

BAB II : Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai operasionalisasi konsep rezim 

lingkungan internasional dan efektivitas rezim yaitu output dan pembentukan Rezim 

Krasner melalui penjelasan pembentukan REDD+, deforestasi dan degradasi hutan di 

Kalimantan Tengah, kebijakan pemerintah nasional maupun daerah serta gamabaran 

umum dari proyek Rimba Raya. 

BAB III :Dalam bab ini peneliti memaparkan operasionalisasi konsep efektivitas 

rezim, yaitu outcomes yang terlihat melalui tahap implementasi komponen-komponen 

REDD+ dalam Proyek Rimba Raya.  

BAB IV :Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai operasionalisasi impact sebagai 

ukuran keefektifan rezim melalui analisis dampak implementasi REDD+ dalam 

Proyek Rimba Raya terhadap deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan 

produktivitas perekonomian masyarakat lokal dan potensi ancaman kerusakan 

biodiversitas. 

BAB V :Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

penelitian. 


