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 Praktik-Praktik REDD+ yang Menginspirasi 

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT 
MELALUI PENGUKURAN KARBON 
PARTISIPATIF DI INDONESIA

 RINGKASAN 

Praktik REDD+ yang Menginspirasi ini 
berfokus pada Kegiatan pengukuran 
karbon partisipatif yang dilaksanakan 
bersama masyarakat lokal dan 

masyarakat adat di kabupaten Kutai Barat 
dan Mahakam Ulu di Indonesia. Proses ini 
bertujuan untuk menguji kemungkinan 
keterlibatan masyarakat dalam mengukur 
dan memonitor karbon hutan. Proses ini 
juga berusaha untuk mengenali dan 
memanfaatkan pengetahuan yang telah 
lama dimiliki anggota masyarakat tentang 
hutan mereka, sambil membangun pengeta-
huan dan keterampilan teknis  baru yang 
dibutuhkan untuk dapat mengukur karbon 
yang tersimpan dalam ekosistem hutan 
secara efektif. Melalui  kerja seperti ini, 
masyarakat setempat diberdayakan untuk 
memantau tanah mereka  sekaligus mampu 
menghasilkan informasi yang akurat dan 
berharga tentang stok karbon hutan.

 GAMBARAN SEKILAS 

 KONTEKS 

Di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam 
Ulu di Indonesia, masih terdapat keanek-
aragaman hayati yang kaya  namun 
deforestasi yang cepat juga mengiringinya. 
Di sini, 2,4 juta hektar hutan tropis yang 
rapat tetap utuh, tapi hampir separuh dari 
lahan tersebut telah dialokasikan untuk 
pembangunan melalui konsesi yang 
diberikan pemerintah, dan tekanan pem-
bangunan— dari sejumlah kegiatan, 
termasuk penebangan yang tidak berkelan-
jutan, pertambangan batubara, dan 
meluasnya perkebunan kelapa sawit dan 
serat kertas — terus menyebabkan hilang-
nya hutan.

Untuk membendung gelombang kerugian 
tersebut dan mendesain Strategi REDD+ 
yang memenuhi kebutuhan ekologi dan 
ekonomi kawasan ini, sangat penting untuk 
mengukur dan memantau kesehatan hutan, 
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termasuk perubahan jumlah karbon yang 
tersimpan dalam ekosistem. Ketika mulai 
bekerja pada REDD+ di Kutai Barat dan 
daerah yang sekarang Mahakam Ulu, WWF 
bermitra dengan the World Agroforestry 
Centre (ICRAF), Center for International 
Forestry Research (CIFOR), dan Copenhagen 
University untuk menentukan metode yang 
terbaik untuk mengukur dan memonitor stok 
karbon di wilayah tersebut. Kemudian, dalam 
rangka melaksanakan metode-metode 
tersebut, WWF mencari orang-orang yang 
paling mengetahui hutan di kawasan ini: 
masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Kurang lebih sebanyak 167.000 orang tinggal 
di desa-desa terpencil yang tersebar berjau-
han satu sama lain di kawasan ini, termasuk 
masyarakat adat yang dikenal sebagai Dayak. 
Suku-suku yang tinggal di hutan kawasan ini 
tergantung pada sumber daya alam yang ada 
di dalamnya, baik untuk hidup maupun 
sebagai mata pencaharian mereka, dan 
sebagian mempertahankan praktek-praktek 
tradisional, seperti berburu, menampung air 
dan mengumpulkan makanan liar serta 
tanaman obat, yang ada di sana. Hubungan 
yang erat dengan hutan ini berarti bahwa 
masyarakat lokal mengenal tanah ini dengan 
sangat baik. Banyak anggota masyarakat 
setempat juga bekerja dengan perusahaan 
logging yang beroperasi di hutan mereka, 
dan berpengalaman dalam teknik-teknik 
untuk mengukur volume kayu yang ada 
untuk panen—teknik yang mirip dengan 
yang diperlukan untuk pengukuran karbon. 

WWF mulai membangun pengetahuan yang 
telah ada dalam masyarakat lokal dan adat 
dengan cara meningkatkan keterampilan 
teknis dan kapasitas  untuk mengumpulkan 
data yang ada di hutan , sekaligus member-
dayakan mereka dalam mempertahankan 
dan berbagi keahlian atas tanah yang 
mereka kuasai dengan sangat baik.

 PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN 

n  Meningkatkan keterampilan dan 
kapasitas teknis di antara masyarakat 
adat dan  lokal Kutai Barat dan 
Mahakam Ulu sehingga mereka dapat 
mengukur dan memonitor karbon yang 
ada di hutan

n  Mengembangkan inventori karbon dan 
sistem yang akurat untuk mengukur dan 
melaporkan stok karbon

n  Mendorong keterlibatan penduduk lokal 
dengan konservasi melalui monitoring 
dan pengelolaan hutan berbasis 
komunitas 

n  Memberdayakan masyarakat lokal dan 
adat dengan mengenali, menghormati 
dan membentuk pemahaman mereka 
atas hutan-hutan yang ada pada  
kawasan yang dimaksud 
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 PEMANGKU KEPENTINGAN 

PEMANGKU KEPENTINGAN LANGSUNG
TERLIBAT DALAM DESAIN PROYEK, MEMBUAT 

KEPUTUSAN, DAN MENERIMA MANFAAT

n  Kantor dinas kehutanan kabupaten  
Kutai Barat

n  Masyarakat adat dan masyarakat  
lokal (IPLC) 

n  WWF

PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGIS
MEMBERIKAN MATERIAL, SUMBER DAYA  

MANUSIA, DAN SUMBER DAYA LAINNYA

n  Lembaga akademik dan penelitian 
(CIFOR, ICRAF, Universitas 
Copenhagen, dan the Centre for Social-
Forestry (CSF) di Universitas 
Mulawarman)

n  Norwegian Agency for Development and 
Cooperation (NORAD) 

n  Forest Investment Programme (FIP) 

n  Forest Carbon Partnership Facility 
(FCPF)

PEMANGKU KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG 
MEMBERI PENGARUH PADA PRAKTIK TANPA 

TERLIBAT LANGSUNG

n  Organisasi-organisasi masyarakat sipil 
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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 menetapkan Heart 
of Borneo—dan, dengan demikian, Kutai 
Barat —sebagai kawasan strategis nasional. 

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

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.

2011: Proyek tiga tahun I-REDD+ diluncur-
kan untuk menyasar masalah-masalah yang 
berhubungan dengan REDD di Asia 
Tenggara; proyek ini, melibatkan konsorsium 
lembaga-lembaga akademik dan penelitian 
yang mencakup World Agroforestry Centre 
(ICRAF), Center for International Forestry 
Research (CIFOR), dan Copenhagen 
University, bertujuan menciptakan monitor-
ing perubahan penggunaan lahan berbasis 
masyarakat (di antara tujuan-tujuan lainnya) 
dan memilih Kutai Barat sebagai salah satu 
lokasi lapangannya.

2011: Pada bulan September, WWF dan para 
mitra I-REDD+ melakukan pelatihan 
pengukuran karbon partisipatif di desa Batu 
Majang. Lima belas sampai 20 peserta 
memilih plot sampel melingkar sebagai 
bentuk pilihan mereka, dan bekerja dalam 
area 450 hektar di dalam desa, mengukur 
kadar karbon di 45 plot sampel dengan 
diameter 30 meter.

2012: WWF dan para mitra I-REDD+ 
melakukan pelatihan dalam pengukuran 
karbon partisipatif di desa Linggang 
Melapeh. 

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

2013: Analisis I-REDD+ menunjukkan 
bahwa monitoring karbon masyarakat 
sesuai dengan pengukuran ahli dalam 
akurasi dan kualitas; temuan ini muncul 
dalam jurnal Ecology and Society dan 
mendapat perhatian media internasional.

 PENCAPAIAN 

n  Dalam dua komunitas, Batu Majang dan 
Linggang Melapeh, penduduk desa 
berkumpul untuk mengambil bagian 
dalam pelatihan penghitungan karbon 
masyarakat yang diselenggarakan melalui 
kolaborasi antara WWF, Copenhagen 
University, Universitas Mulawarman dan 
ICRAF. Melalui pelatihan-pelatihan 
tersebut, anggota masyarakat memperoleh 
keterampilan teknis dan kapasitas baru, 
serta pemahaman lebih besar mengenai 
siklus karbon hutan dan hubungannya 
dengan kesehatan hutan.

n  Penduduk desa pada kedua komunitas di 
atas dapat dengan cepat mempelajari 
teknik-teknik terbaru dan mengembangkan 
pengukuran karbon yang akurat, membukti-
kan bahwa pemantauan karbon berbasis 
masyarakat berjalan efektif, efisien dan 
dapat diandalkan. Tindak lanjut penguku-
ran karbon hutan oleh beberapa profesional 
kehutanan yang memberikan pelatihan 
komunitas menegaskan bahwa pengukuran 
karbon oleh masyarakat hampir sama 
dengan yang diperoleh oleh para ahli, dan 
secara signifikan lebih murah. Proses 
pelatihan dan pelaksanaan sistem penguku-
ran dan pemantauan karbon berbasis 
masyarakat memberdayakan para pen-
duduk desa dengan membuat mereka 
menjadi ahli atas tanah mereka sendiri. Para 
anggota komunitas menjadi lebih terlibat 
dan berkepentingan dalam pengelolaan dan 
perlindungan hutan, dan memperoleh 
pemahaman yang lebih baik tentang 
pertumbuhan dan siklus hidup hutan.

n  Teknologi tepat guna yang memanfaat-
kan bahan dan alat-alat yang dengan 
mudah ditemukan di daerah, termasuk 
gelang ukur terbaru  yangdikembangkan 
oleh Universitas Mulawarman, memung-
kinkan anggota masyarakat untuk 
memantau pertumbuhan pohon dan 
simpanan karbon dengan cermat bahkan 
dengan sumber daya yang terbatas. 

PARA PENDUDUK DESA DI 
DUA KOMUNITAS MAMPU 
DENGAN CEPAT 
MEMPELAJARI TEKNIK-
TEKNIK TERBARU DAN 
MENGEMBANGKAN 
PENGUKURAN KARBON 
YANG AKURAT, 
MEMBUKTIKAN BAHWA 
MONITORING KARBON 
BERBASIS MASYARAKAT 
BERJALAN DENGAN 
EFEKTIF, EFISIEN DAN 
DAPAT DIANDALKAN.
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 TANTANGAN 
n  Anggota masyarakat masih berusaha 

melaporkan hasil penghitungan karbon 
secara konsisten. Karena proses tersebut 
dilakukan secara berulang-ulang pada 
banyak desa, diperlukan lebih banyak 
pelatihan tentang berbagai metode 
pelaporan, atau untuk merancang dan 
menerapkan sistem pengumpulan data 
yang memastikan pelaporan yang konsisten.

n  Masih sulit untuk mengkomunikasikan 
tentang penghitungan karbon, kesehatan 
hutan dan REDD+, dan menciptakan 
insentif bagi partisipasi masyarakat 
dalam proses penghitungan.  
Hal ini, sebagian besar, karena manfaat 
langsung dari pengukuran karbon sulit 
untuk dapat segera dilihat. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, WWF 
berusaha untuk mengembangkan alat 
komunikasi dan pendekatan pelatihan 
yang lebih baik, dan berfokus pada 
pelibatan anggota masyarakat yang telah 
terlatih untuk menerjemahkan dan 
menyampaikan informasi penting dalam 
dialek-dialek daerah.

n  Monitoring dan pengukuran karbon yang 
teratur merupakan tantangan atas 
persepsi masyarakat tentang hutan.  
Para anggota masyarakat mengungkap-
kan keyakinan yang kuat bahwa hutan 
secara alami tangguh dan harus dibiarkan 
untuk tumbuh dan berkembang tanpa 
intervensi. Keyakinan tersebut membuat 
sulit penerapan pengukuran karbon dan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat, 
karena  dipandang sebagai intervensi  
yang tidak beralasan. 

n  Penghitungan karbon berbasis masyara-
kat belum diakui secara memadai oleh 
otoritas yang terkait, seperti pemerintah 
dan lembaga penelitian.
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 PELAJARAN YANG DIPEROLEH 
n  Anggota masyarakat lokal adalah ahli 

tentang hutan mereka. Setelah mereka-
mempelajari teknik yang diperlukan 
untuk mengukur dan memonitor karbon 
yang tersimpan di hutan , rimbawan 
profesional yang melatih pun sulit 
menyamai kemampuan yang dimiliki 
mereka. Masyarakat lokal dan adat di 
wilayah tersebut mengenal hutan dengan 
baik, dan mampu menghasilkan 
pengukuran karbon secara cepat dan 
akurat. Pengakuan keahlian tersebut 
dapat memberdayakan  penduduk desa 
dan mendorong keterlibatan dan 
antusiasme yang lebih besar untuk 
monitoring, pengelolaan dan perlindun-
gan hutan setempat.

n  Penghitungan karbon berbasis masyarakat 
dapat dikatakan layak, hemat biaya, akurat 
dan dapat diandalkan. Penghitungan 
karbon yang akurat sangat penting untuk 
pelaksanaan REDD+. Penduduk desa yang 
terlatih di Batu Majang dan Linggang 
Melapeh mampu mengukur tingkat karbon 
sama akurat dan andalnya dengan 
rimbawan profesional, dalam waktu yang 
lebih singkat dan dengan biaya yang lebih 
rendah. Pekerjaan mereka membuktikan 
bahwa memanfaatkan pengetahuan dan 
keterampilan lokal merupakan cara yang 
efisien dan efektif untuk mengukur dan 
memantau tingkat karbon, tanpa waktu dan 
biaya yang diperlukan ketika kita mengir-
imkan ahli ke hutan-hutan terpencil dengan 
manfaat yang lebih besar bagi masyarakat 
setempat. Metodologi dan proses partisipa-
tif yang diuji dan dibuktikan melalui kerja 
ini sekarang dapat bermanfaat bagi 
masyarakat lainnya, khususnya di kabu-
paten bentukan baru Mahakam Ulu, yang 
akan segera memiliki sendiri proyek 
REDD+ tambahan.

n  Pengetahuan lokal memperkuat keterli-
batan dan keberlanjutan REDD+. 
Perguruan tinggi di Indonesia, seperti 
Universitas Mulawarman, mengambil 
peran aktif dalam pelatihan masyarakat 
untuk memantau stok karbon serta dalam 
mengembangkan alat yang tepat untuk 
membantu mereka melakukannya. 
Transfer pengetahuan dan keterlibatan 
langsung lembaga akademik lokal dapat 
memberikan  legitimasi dan keberlanjutan 
yang lebih besar terhadap proyek REDD+.

n  Partisipasi masyarakat dalam upaya 
mengukur dan memantau stok karbon 
merupakan hal yang sangat penting untuk 
REDD+. Penghitungan karbon berbasis 
masyarakat memperkuat tata kelola, 
efektivitas dan penerimaan masyarakat 
pada REDD+ dalam berbagai bentuk. 
Partisipasi ini membangun keterampilan 
dan kapasitas teknis di antara masyarakat 
lokal yang dapat meningkatkan taraf hidup 
dan kemampuan mereka untuk mengelola 
tanah mereka sendiri. Hal tersebut juga 
memberdayakan dan melibatkan masyara-
kat, dengan mengakui pemahaman 
mereka yang mendalam mengenai hutan 
dan memanfaatkan pemahaman tersebut 
untuk pemantauan dan perlindungan 
hutan. Melengkapi masyarakat untuk 
mengambil peran yang lebih aktif dan 
kritis dalam pengelolaan hutan dan 
keputusan-keputusan yang mengel-
ilinginya menghasilkan kerangka 
pengaman yang dibutuhkan dalam tata 
kelola REDD+, dan membantu memasti-
kan bahwa masyarakat setempat dan 
masyarakat adat akan memiliki suara 
dalam menentukan nasib hutan mereka. 
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