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 Praktek-Praktek REDD+ yang Menginspirasi 

MEMBANGUN DASAR KERANGKA 
PENGAMAN KEANEKARAGAMAN 
HAYATI DI INDONESIA

 RINGKASAN 

Praktik REDD+ yang Menginspirasi ini 
menyoroti upaya membangun kemi-
traan dan metodologi yang diperlukan 
untuk mendukung kerangka pengaman 

keanekaragaman hayati REDD+ di kabu-
paten Kutai Barat, Indonesia. Proses ini 
melibatkan kerjasama dengan Ratah Timber, 
perusahaan logging lokal dengan konsesi 
yang sangat luas dalam membuat beberapa 
titik di wilayahnya guna membantu mencatat 
keberadaan keanekaragaman hayati berupa 
tanaman dan satwa-satwa dari waktu ke 
waktu. Pekerjaan ini memberikan pelajaran 
berharga tentang cara terbaik memonitor 
kesehatan hutan dan mengarahkan kemi-
traan sektor swasta bahwa monitoring 
memberi banyak pelajaran tentang praktik-
praktik terbaik membangun kerangka 
pengaman keanekaragaman hayati di daerah 
yang berkembang dengan cepat ini.

 GAMBARAN SEKILAS 

 KONTEKS 

Hutan hujan tropis di Kabupaten Kutai 
Barat, Indonesia dan sekitarnya memiliki 
sebagian dari keanekaragaman hayati 
terbesar di dunia, termasuk beberapa 
spesies tanaman dan satwa yang tidak 
ditemukan di belahan bumi lain. Di sini, 
rusa dan babi liar hidup berdampingan 
dengan orangutan, serta beberapa spesies 
yang belum ditemukan atau diberi nama. 

Tapi kelimpahan kehidupan ini menghadapi 
ancaman deforestasi yang cepat. Indonesia 
kehilangan 1,17 juta hektar hutan per tahun 

—salah satu tingkat deforestasi dan degradasi 
hutan yang tertinggi di dunia. Di Kabupaten 
Kutai Barat dan Mahakam Ulu, kabupaten 
tetangga yang baru terbentuk , hampir 
separuh kawasan dari 2,4 juta hektar hutan 
tropis rapat yang tersisa telah dialokasikan 
untuk pembangunan melalui onsesi-konsesi 
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yang diberikan pemerintah. Tekanan dari 
penebangan hutan, pertambangan batubara, 
serta penyebaran perkebunan kelapa sawit 
dan serat kertas yang tidak berkelanjutan 
dalam wilayah ini masih menjadi penyebab 
hilangnya hutan. 

Melindungi keanekaragaman hayati di 
wilayah dengan tekanan-tekanan tersebut 
memerlukan kerangka pengaman yang 
dirancang dan dilaksanakan dengan baik. 
Dibutuhkan juga monitoring terus-menerus 
untuk mengukur dampak penebangan dan 
kegiatan pembangunan lainnya di hutan 
lokal dan untuk memastikan bahwa kerangka 
pengaman keanekaragaman hayati yang 
telah disepakati benar-benar dapat melestari-
kan kesehatan hutan. Pada tahun 2012, 
WWF bermitra dengan Kyoto University dan 
Ratah Timber, perusahaan logging bersertifi-
kat Forest Stewardship Council dengan 
konsesi hampir 100.000 hektar di Kabupaten 
Kutai Barat, untuk menciptakan metodologi 
monitoring kesehatan hutan yang dapat 
berfungsi sebagai dasar untuk membangun 
kerangka pengaman keanekaragaman hayati 
REDD+. WWF telah menjalin kerjasama 
dengan Ratah Timber untuk memfasilitasi 
upaya pengelolaan hutan berkelanjutan dan 
sertifikasi FSC selama bertahun-tahun , dan 
melihat sebuah kesempatan unik dalam 
menemukan cara terbaik menerapkan 
kerangka pengaman keanekaragaman hayati 
dalam praktik dan konsesi yang sesungguh-
nya di lapangan. 

Melalui program percontohan ini, WWF dan 
mitra kerja mengidentifikasi tantangan, 
peluang  dan praktik terbaik untuk pengu-
kuran dan pelacakan keanekaragaman 
hayati tanaman dan satwa dari waktu ke 
waktu, serta untuk memperoleh dukungan 
dan bantuan dari perusahaan-perusahaan 
pemegang konsesi yang siap memainkan 
peran kunci dalam masa depan hutan.

 PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN 

n  Mengembangkan sebuah sistem model 
atau metodologi untuk memonitor 
keanekaragaman hayati dan kesehatan 
hutan di lokasi yang terkena dampak 
penebangan dan kegiatan lain, dalam 
rangka mendukung kerangka pengaman 
keanekaragaman hayati 

n  Memperkuat kemitraan sektor swasta 
dan kapasitas mitra untuk memastikan 
bahwa kerangka pengaman keanek-
aragaman hayati berhasil dilaksanakan 
sebagai bagian dari pengelolaan hutan 
yang berkelanjutan

n  Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik 
untuk monitoring dan pengembangan 
upaya perlindungan keanekaragaman 
hayati yang dapat menjadi dasar untuk 
kebijakan REDD+ regional dan nasional
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WWF DAN MITRA KERJA 
TERKAIT 
MENGIDENTIFIKASI 
TANTANGAN, PELUANG 
DAN PRAKTIK-PRAKTIK 
TERBAIK UNTUK 
MENGUKUR DAN MELACAK 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI TANAMAN DAN 
SATWA DARI WAKTU KE 
WAKTU, SERTA UNTUK 
MENDAPATKAN 
DUKUNGAN DAN BANTUAN 
DARI PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN PEMEGANG 
KONSESI YANG SIAP 
MEMAINKAN PERAN 
KUNCI DALAM MASA 
DEPAN HUTAN.

Arif  Data Kusuma, Manajer Proyek WWF Kutai Barat berfoto bersama di konsesi PT Ratah Timber. 
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 PEMANGKU KEPENTINGAN 

PEMANGKU KEPENTINGAN LANGSUNG 
TERLIBAT DALAM MERANCANG PROYEK, MEMBUAT 

KEPUTUSAN, DAN MEMPEROLEH MANFAAT

n  WWF

n  Ratah Timber

n  Kyoto University

PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGIS
MENYEDIAKAN MATERIAL, SUMBER DAYA  

MANUSIA, DAN SUMBER DAYA LAINNYA

n  Kyoto University

n  Norwegian Agency for Development and 
Cooperation (NORAD)

n  Forest Investment Programme (FIP)

n  Forest Carbon Partnership Facility 
(FCPF)
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 KERANGKA WAKTU PERKEMBANGAN PROYEK 

2009: Indonesia mengembangkan Rencana 
Aksi Nasional untuk Penanganan 
Perubahan Iklim, yang melibatkan negara 
ini dalam  REDD+ dan membentuk Heart 
of Borneo — dan, dengan demikian, Kutai 
Barat — sebagai kawasan strategis daerah. 

2010: Peningkatan Kapasitas masyarakat, 
pemetaan dan inventarisasi hutan dimulai 
dengan pembentukan kantor WWF Kutai 
Barat. 

2010: Tim WWF Kutai Barat memulai 
kemitraan multi-tahun dengan Ratah 
Timber untuk memfasilitasi transisi 
perusahaan kayu ini untuk pengelolaan 
hutan lestari dan Sertifikasi FSC. 

2011: Pemerintah Indonesia dan AS 
menandatangani perjanjian pertukaran 
debt-for-nature yang menghasilkan 
investasi USD 28.500.000 untuk mem-
bantu melindungi hutan Borneo, dengan 
Kutai Barat sebagai salah satu dari tiga 
kabupaten prioritas.

2012: Sebuah Strategi REDD+ Nasional 
untuk Indonesia diluncurkan; Pemerintah 
Kutai Barat dan WWF-Indonesia sepakat 
untuk merumuskan rencana program 
untuk mengurangi emisi dari deforestasi, 
degradasi hutan dan lahan gambut.

2012: Pada bulan Juni, WWF dan Ratah 
Timber memulai penelitian pemantauan dan 
kerangka pengaman keanekaragaman hayati 
dengan pelatihan dan bantuan dari 
Universitas Kyoto. Para mitra kerja tersebut 
membuat sejumlah titik seluas 0,12 hektar 
di seluruh konsesi yang luasnya hampir 
100.000 hektar untuk karakterisasi dan 
monitoring vegetasi melalui pencitraan 
satelit dan evaluasi vegetasi di lapangan. 
Mereka juga memasang dan merawat 
setidaknya 100 kamera “perangkap” (pos 
dengan kamera tersembunyi untuk mer-
ekam kehidupan liar) termasuk  memantau 
keanekaragaman hayati satwa yang ada.

2012: Pada bulan Desember, Pemerintah 
Indonesia menyetujui proposal untuk 
membagi Kabupaten Kutai Barat, mencip-
takan Kabupaten baru Mahakam Ulu. 

2013: Pengujian percontohan kerangka 
pengaman dan monitoring keanekaraga-
man hayati berlanjut di lokasi konsesi 
Ratah Timber; metodologi dan temuannya 
dipublikasikan dalam jurnal Forest Ecology 
and Management.

2014: Kegiatan persiapan untuk melakukan 
duplikasi kerangka pengaman keanek-
aragaman hayati dan monitoring pada 
kawasan konsesi logging lain di Kabupaten 
Mahakam Ulu yang baru dibentuk.
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AKAN LEBIH 
MEMUNGKINKAN BAGI 
PERUSAHAAN UNTUK 
MENGEMBANGKAN DAN 
MELAKSANAKAN 
KERANGKA PENGAMAN 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI JIKA 
DIPERSYARATKAN SECARA 
HUKUM, DAN JIKA 
PEMERINTAH 
MENYEDIAKAN INSENTIF 
YANG SESUAI UNTUK 
MENGURANGI EMISI 
KARBON, MAKA HAL 
TERSEBUT AKAN 
MELINDUNGI KESEHATAN 
HUTAN. 
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 PENCAPAIAN 

n  Dengan pelatihan dan dukungan dari 
para peneliti hutan Universitas Kyoto, 
WWF dan Ratah Timber berhasil 
menciptakan metodologi yang dapat 
dipergunakan untuk mengevaluasi dan 
memonitor keanekaragaman hayati di 
lokasi konsesi. Mereka menggunakan 
data satelit untuk mengkategorikan jenis 
dan kondisi vegetasi menjadi enam kelas, 
sebuah langkah yang mengurangi 
keseluruhan biaya proses. Mereka 
kemudian membuat 60 titik (10 untuk 
masing-masing kelas) di tempat mereka 
melakukan evaluasi lapangan, mengi-
dentifikasi jenis pohon dan mengukur 
pohon untuk mengevaluasi kesehatan 
hutan. Mereka juga membuat 10 
pos-kamera dengan radius 1 kilometer 
per pos untuk memantau keanekaraga-
man hayati kehidupan liar di lokasi. 
Pendekatan multifaset ini memberi 
gambaran keanekaragaman hayati di 
lokasi yang terperinci, menyeluruh dan 
bermanfaat para peneliti, WWF dan 
Ratah Timber.

n  Program percontohan ini menghasilkan 
metodologi yang dapat berfungsi sebagai 
dasar untuk mengembangkan kerangka 
pengaman keanekaragaman hayati dan 
mengevaluasi efektivitasnya sebagai 
bagian dari strategi nasional REDD+. 
Kesederhanaan dan efektivitas biayanya 
berarti bahwa pendekatan ini dapat 
diterapkan dalam banyak lokasi—misal-
nya, di hutan yang dikelola secara lestari 
dan di hutan yang tidak dikelola secara 
lestari —dari waktu ke waktu untuk 
melacak perubahan dalam keanekaraga-
man hayati sebagai akibat dampak 
penebangan, dan untuk mengidentifikasi 
praktik-praktik terbaik yang dapat 
melestarikan keanekaragaman hayati.

n  WWF dan Ratah Timber berhasil 
bekerjasama untuk mendesain dan 
melaksanakan sebuah metodologi 
monitoring keanekaragaman hayati,  
mewujudkan model kemitraan sektor 
swasta yang dapat membuat REDD+ 
berjalan lebih efektif dan lebih jauh 
dampak jangkauannya.

 TANTANGAN 
n  Koordinasi kegiatan pemantauan sulit 

dilakukan karena sejumlah tantangan 
logistik. Karena kantor Ratah Timber 
berlokasi jauh dari lokasi konsesi dan 
karena sebagian karyawan perusahaanti-
dak menyadari kebutuhan program 
percontohan ini, memperoleh pemberita-
huan terlebih dahulu dari perusahaan 
tentang kegiatan di setiap bagian dari 
areal konsesi tidak selalu mungkin untuk 
diperoleh, meskipun informasi ini tetap 
diperlukan untuk dimonitor dan pera-
latan mereka tetap aman.

n  Perusahaan logging seperti Ratah 
Timber memiliki kapasitas yang terbatas 
untuk melakukan kegiatan monitoring 
dan melaksanakan kerangka pengaman. 
Meskipun Ratah Timber terlibat penuh 
dalam proses dan berkepentingan dalam 
hasilnya, proses itu memang mengakibat-
kan biaya tambahan bagi perusahaan.

©
 W

W
F

-C
A

N
O

N
 / S

IM
O

N
 R

A
W

L
E

S

WWF DAN RATAH TIMBER 
BERHASIL BEKERJASAMA 
UNTUK MENDESAIN DAN 
MELAKSANAKAN SEBUAH 
METODOLOGI 
MONITORING 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI, MEWUJUDKAN  
MODEL KEMITRAAN 
SEKTOR SWASTA YANG 
DAPAT MEMBUAT REDD+ 
BERJALAN LEBIH EFEKTIF 
DAN LEBIH JAUH DAMPAK 
JANGKAUANNYA. 
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 PELAJARAN YANG DIPEROLEH 
n  Kemitraan dengan sektor swasta sangat 

penting untuk keberhasilan REDD+. 
Mengembangkan dan melakukan pengu-
jian metodologi untuk monitoring 
keanekaragaman hayati pada lokasi 
konsesi Ratah Timber hanya dimung-
kinkan karena perusahaan bersedia untuk 
terlibat dalam proses, memperoleh 
pelatihan yang diperlukan untuk mem-
bantu dalam pekerjaan ini, dan 
mengalokasikan waktu dan sumber daya 
untuk berpartisipasi dari awal sampai 
akhir. Kesediaan mereka tumbuh dari 
kolaborasi jangka panjang yang telah 
membangun rasa saling percaya, yang 
akan diperlukan untuk menerapkan 
strategi REDD+ yang melibatkan sektor 
swasta bersama dengan semua pemangku 
kepentingan lainnya dalam menentukan 
masa depan hutan.

n  Kerangka pengaman keanekaragaman 
hayati  tidak akan efektif tanpa regulasi 
yang tepat dan insentif yang kuat. 
Kerangka pengaman keanekaragaman 
hayati saat ini tidak dimandatkan kepada 
perusahaan yang memegang konsesi di 
wilayah Kutai Barat, bahkan bagi mereka 
yang bersertifikasi FSC dan melaksanakan 
kerangka pengaman seperti itu dapat 
meningkatkan biaya operasional. Hal ini 
membatasi kemampuan dan kemauan 
perusahaan untuk mengalokasikan 
tambahan waktu, uang dan sumber daya 
yang dibutuhkan pelestarian keanekaraga-
man hayati. Perusahaan akan lebih 
mungkin mengembangkan dan menerap-
kan kerangka pengaman keanekaragaman 
hayati jika hal tersebut diwajibkan oleh 
undang-undang, dan jika pemerintah 
memberikan insentif yang sesuai untuk 
mengurangi emisi karbon dan melindungi 
kesehatan hutan.

n  Membangun investasi perusahaan yang 
cukup besar dalam kesehatan hutan 
merupakan hal penting. Ratah Timber 
bukan satu-satunya perusahaan yang 
beroperasi di wilayah Kutai Barat yang 
tertarik atau berinvestasi dalam kesehatan 
hutan. Beberapa perusahaan telah 
menyatakan keinginan untuk menjadi 
lokasi studi dan menerapkan metodologi-
metodologi yang serupa untuk memonitor 
keanekaragaman hayati di lahan mereka, 
tetapi tidak punya waktu atau sumber 
daya untuk melakukannya sendiri. Apabila 
ada peraturan dan insentif yang tepat, 
perusahaan-perusahaan ini dapat 
memainkan peran kunci dalam REDD+ 
dengan membuat kerangka pengaman 
keanekaragaman hayati sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari cara mereka 
menjalankan usaha.

FORESTCLIMATE@WWF.PANDA.ORG • PANDA.ORG /FORESTCLIMATE
If there is no U

R
L

W
ith U

R
L - R

egular

O
R

W
hy w

e are h
ere

To
 stop

 th
e

 d
e

g
ra

d
atio

n
 o

f th
e

 p
la

n
et’s na

tu
ra

l e
nviro

n
m

e
nt a

n
d

to
 bu

ild
 a

 fu
tu

re
 in

 w
h

ich
 hum

ans live
 in

 h
a

rm
o

ny w
ith

 n
a

ture.

M
en

g
ap

a kam
i b

erad
a d

i sin
i

w
w

w
.panda.org/forestclim

ate

U
n

tu
k m

e
n

g
h

e
n

tika
n

 d
e

g
ra

d
a

si lin
g

ku
n

g
a

n
 a

la
m

 
p

la
n

e
t in

i d
a

n
 m

e
m

b
a

n
g

u
n

 m
a

sa
 d

e
p

a
n

 d
i m

a
n

a
 

m
a

n
u

sia
 h

id
u

p
 se

la
ra

s d
e

n
g

a
n

 a
la

m

Foto dan gam
bar ©

 W
W

F
 atau digunakan dengan ijin.

Teks tersedia dengan lisensi C
reative C

om
m

ons.

®
 W

W
F

 P
em

ilik M
erek Terdaftar ©

 1986, W
W

F
-W

orld W
ide F

und for N
ature (dahulu W

orld 
W

ildlife F
und), G

land, S
w

iss 

100%
DAUR ULANG

VISI KAMI
P

rogram
 H

utan dan Iklim
 W

W
F

 bekerja untuk m
em

astikan bahw
a 

konservasi hutan tropis sebagai sim
panan karbon dijam

in dengan 

pem
bangunan ekonom

i hijau yang berm
anfaat bagi m

anusia, iklim
 

dan keanekaragam
an hayati dengan cara-cara yang transform

asional.

p
an

d
a.o

rg
/fo

restclim
ate

 / w
w

f  
 / w

w
ffo

restcarb
o

n

MEMBANGUN DASAR UNTUK KERANGKA PENGAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA 


