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HAMBATAN BAGI INDONESIA DALAM MENGATASI PROBLEM 

DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. ARTI PENTING JUDUL 

Pada tahun 2002, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyelenggarakan Konvensi 

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap Perubahan Iklim (United Nations 

Framework Convention on Climate Change– UNFCCC) di Bali. Tujuannya untuk 

menyepakati pengurangan tingkat emisi gas buang, khususnya karbondioksida (CO2) 

secara global. Di dalam Konvensi tersebut berlangsung serangkaian negosiasi yang 

mengarah pada kontribusi masing-masing negara anggota PBB untuk memperhatikan 

permasalahan global lingkungan hidup, yakni perubahan iklim, terutama akibat emisi gas 

buang CO2 di atmosfer. Tuntutan paling berat dalam konvensi tersebut adalah negara-

negara industri yang menggunakan energi dan menghasilkan gas buang jauh lebih banyak 

daripada negara-negara sedang berkembang. Untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan 

tersebut, PBB meluncurkan program Pengurangan Emisi akibat dari Penggundulan Hutan 

dan Kerusakan hutan atau yang dikenal dengan istilah REDD (Reducing Emission from 

Deforestation and Forest Degradation– REDD)sejak tahun 2005.  

Sebagai negara yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan juga 

mengalami problem penggundulan serta perusakan hutan, Indonesia berkomitmen untuk 

melaksanakan program REDD tersebut dan bahkan memperluas menjadi skema REDD+ 

untuk mencakup kegiatan-kegiatan pendukung REDD, misalnya penghutanan kembali 
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(reforestation). Kegiatan-kegiatan yang diawali pada tahun 2009 tersebut diharapkan 

mendukung usaha pemerintah Indonesiadalam mengurangi emisi karbon setidaknya 26% 

dan bahkan diperkirakan dapat mencapai 41% pada tahun 2020.    

Namun demikian, pada tahap pertama, yakni tahap persiapan (readiness)di tahun 

2012, kenyataannya problem degradasi dan deforestasi di Indonesia masih mengemuka. 

Keadaan yang tidak lazim ini membuat kita menjadi bertanya-tanya bagaimanakah 

efektivitas program REDD+ tersebut. Apakah terdapat hambatan-hambatan terhadap 

upaya Indonesia dalam mengatasi problem deforestasi dan degradasi hutan tersebut yang 

memerlukan penelaahan dan pengkajian serius. Hal demikian lah yang menjadikan saya 

berinisiatif mengajukan judul skripsi ini. Tujuan saya adalah mencari jawabn atas 

pertanyaan tersebut, yakni hambatan-hambatan yang menyebabkan problem tersebut 

masih berkepanjangan, sekalipun Indonesia sudah menerapkan skema REDD+ selama 

bertahun-tahun. Analisis skripsi saya ini akan memusat pada penyebab dasar yang 

mengakibatkan tidak efektifnya implementasi REDD+ di Indonesia. 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH  

Di era pasca Perang Dingin, terjadi perubahan penting dalam politik global. Isu-isu 

mengemuka di dalam politik internasional tidak lagi berpusat pada persoalan militer dan 

keamanan saja, namun juga isu-isu non-konvensional seperti misalnya perekonomian, hak 

asasi manusia (human rights),dan lingkungan hidup. Isu-isu non militer dan keamanan 

tersebut mulai mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, ahli maupun praktisi.  

Dalam hal isu lingkungan hidup, terdapat tiga masalah pokok, yakni penipisan 

lapisan ozon (O3) di atmosfer (ozone layer depletion), polusi (pollution), dan 
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penggundulan dan kerusakan hutan (deforestation and forest degradation). Ketiga 

masalah tersebut saling berhubungan. Gejala penipisan lapisan ozon mengakibatkan 

meningkatnya paparan sinar dan panas matahari yang langsung mengenai permukaan 

bumi, sementara polusi, terutama karbondioksda (CO2– carbondioxide)menyelimuti 

atmosfer sehingga pantulan paparan sinar dan panas matahari tadi tidak optimum kembali 

ke angkasa luar, namun tertahan oleh lapisan karbondioksida tersebut dan kembali lagi 

memantul ke bumi mengakibatkan meningkatnya rerata suhu bumi Gejala ini disebut 

sebagai efek “rumah kaca” atau greenhouse effect. Sedangkan deforestasi dan degradasi 

hutan mempercepat pemanasan bumi tersebut karena fungsi fotosintesis hutan sebagai 

“paru-paru dunia” untuk mengkonvensi karbondioksida menjadi oksigen (O2) terus-

menerus berkurang. Akibatnya, terjadilah perubahan iklim global yang ditandai dengan 

meningkatnya suhu rata-rata bumi yang mengakselerasi pencairan es di kutub dan 

puncak-puncak gunung tinggi, sehingga muka laut bertambah tinggi, lantas terjadinya 

berbagai perubahan musim yang tidak tentu di berbagai belahan dunia, penggurunan 

(desertification), dan semakin seringnya terjadi badai serta banjir. Semuanya itu tentu 

mengancam kehidupan manusia dan semua makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. 

Menteri Kehutanan Indonesiamenyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 131,3 

juta hektar hutan yang meliputi 68% keseluruhan wilayah daratan Indonesia.
1
Tetapi 

problem deforestasi di Indonesia pada dasawarsa terakhir abad ke-20 hingga dasawarsa 

pertama di abad ke-21 merupakan ancaman serius terhadap kekayaan alam tersebut. 

CIFOR melaporkan,  

“Between 1985 and 1997, Indonesia lost approximately 1.7 million hectares of its forest 
area per year, peaking at 3.51 million hectares per year between 1997 and 2000. This 

rate dropped to 1.08 million hectares per year in the 2000-2003 periods and subsequently 

rose again to 1.17 million hectares per year between 2005 and 2006.”
2
(Antara tahun 

                                                
1 Ministry of  Forestry. (2012) Statistik: Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2011 (Statistics of Forestry 

Planology 2011).  
2http://theredddesk.org/countries/indonesia/statistics diakses pada tanggal 1 Januari 2017 

http://theredddesk.org/countries/indonesia/statistics
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1985 hingga 1997, Indonesia kehilangan sekitar 1,7 juta hektar wilayah hutannya setiap 

tahun. Laju penggundulan hutan ini menurun menjadi 1,08 juta hektar per tahun di antara 
tahun 2000 sampai dengan 2005 dan selanjutnya meningkat lagi menjadi 1,17 juta hektar 

per tahun antara 2005 dan 2006).  

Pembalakan liar (illegal logging)merupakan penyebab teknis langsung dari 

deforestasi di samping adanya pembukaan lahan hutan untuk ladang, kebakaran hutan dan 

konversi penggunaan hutan menjadi perkebunan semisal kelapa sawit atau karet. 

Pembalakan liar tersebut terjadi di 37 dari 41 kawasan taman nasional Indonesia yang 

berpuncak pada tahun 2001.
3
 

Untuk menghadapi problem tersebut, kehadiran program Pengurangan Emisi dari 

Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Forest 

Degradation – REDD)di Indonesia menjadi sangat penting. Pada tahun 2009, presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi 

emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dengan menggunakan anggaran nasional sendiri, dan 

diharapkan akan dapatmencapai 41% jika didukung oleh pendanaan internasional. 

Pernyataan ini diperkuat dengan Dekrit Presiden nomor 62 tahun 2013.
4
Hal itu dipandang 

mendesak sebab dalam kasus Indonesia, deforestasi telah menjadi kontributor emisi yang 

paling besar.  

Dengan demikian pemerintah Indonesiaberharap bahwa program REDD yang 

kemudian dalam implementasinya diperluas menjadi Reducing Emission from 

Deforestation and Forest Degradation plus Enhancement (REDD+) dapat mengatasi 

masalah tersebut. Namun demikian, setelah penerapannya sejak tahun 2008 hingga 2012, 

proyek REDD+ di Indonesia akhirnya dihentikan dan berakhir tanpa kejelasan 

kelanjutannya. Sebagai contoh, project REDD+ di Kalimantan yang disebut Kalimantan 

                                                
3Ibid. 
4http://blog.cifor.org/19055/full-text-of-president-susilo-bambang-yudhoyonos-decree-on-indonesia-redd-

agency?fnl=endiakses pada tanggal 8 Maret 2017. 

http://blog.cifor.org/19055/full-text-of-president-susilo-bambang-yudhoyonos-decree-on-indonesia-redd-agency?fnl=en
http://blog.cifor.org/19055/full-text-of-president-susilo-bambang-yudhoyonos-decree-on-indonesia-redd-agency?fnl=en
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Forest and Climate Partnership (KFCP)yang didanai oleh pemerintah Australia, diangap 

gagal, khususnya kegagalan dalam melibatkan komunitas-komunitas lokal. Riset 

menunjukkan bahwa KFCP justru meningkatkan konflik pertanahan dan juga tidak secara 

efektif berhasil mengurangi deforestasi dengan tetap dibiarkannya konversi hutan menjadi 

lahan perkebunan kelapa sawit. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Skripsi ini mengajukan pokok permasalahan yakni: Mengapa optimisme awal terhadap 

keberhasilan pelaksanaan program REDD+ di Indonesia berakhir dengan kegagalan? 

 

D. KERANGKA TEORITIK 

Teori yang akan saya gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori 

Rezim Internasional. Teoriini pada dasarnya menjelaskan mengenai bagaimana sebuah 

lembaga internasional – termasuk rezim internasional – dapat mendorong perilaku suatu 

negara berdaulat, dan juga aktor-aktor non-negara, untuk mengindahkan sejumlah aturan 

internasional.
5
Rezim internasional adalah: 

“…implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around 

which actors‟ expectations converge in a given area of international relations. Principles 
are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in 

terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for 

action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and 
implementing collective choice.”

6
 (norma-norma, aturan-aturan, den prosedur-prosedur 

pembuatan keputusan, baik yang implisit maupun eksplisit, di mana harapan-harapan para 

aktor menyatu di dalam area hubungan internasional tertentu. Asas-asasnya didasarkan 
pada keyakinan akan fakta-fakta, penyebab, dan prinsip ketulusan. Norma-norma 

                                                
5Hasenclever, Andreas, Peter Mayer dan Volker Rittberger. 1997. Theory of International Regime. Cambridge: 

Cambridge University Press, hlm. 1.  
6Krasner, Stephen D. 1983c, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening 

Variables,”dalam Krasner (ed.). 1983a, International Regimes. Ithaca: Cornell University Press, hlm. 1-21. 
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merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam istilah-istilah hak dan kewajiban. 

Aturan-aturannya merupakan anjuran atau dorongan untuk bertindak. Sementara prosedur 
pengambilan keputusannya adalah praktek-praktek unggul dalam membuat dan 

menerapkan pilihan kolektif). 

 

Ungkapan teoritik tersebut mendapatkan kritik karena definisinya hanya 

mendeskripsikan elemen-elemen rezim internasional. Definisi lebih lanjut oleh 

Friedrich V. Kratochwil dan John GerardRuggie berikut ini mencoba melihat rezim 

dengan pendekatan kognitif: 

“International regimes are commonly defined as social institutions around which 

expectations converge in international issue-areas. The emphasis on convergent 

expectations as the constitutive basis of regimes gives regimes an inescapable inter-
subjective quality. It follows that we know regimes by their principled and shared 

understandings of desirable and acceptable forms of social behavior. Hence, the 

ontology of regimes rests upon a strong element of inter-subjectivity.”
7
 (Rezim 

internasional secara umum didefinisikan sebagai lembaga sosial di seputar mana 

harapan-harapan mengumpul di wilayah isu internasional. Penekanan terhadap 

harapan yang konvergen sebagai basis aturan dalam rezim memberi rezim sebuah 
kualitas antarsubyektif yang tak-terelakkan. Berarti kita mengetahui rezim dari 

pemahaman bersama yang menjadi asas terhadap bentuk perilaku sosial yang 

dikehendaki dan dapat diterima. Dengan demikian, hakikat rezim terletak pada 

elemen kuat dari antarsubyektivitas).        
 

Namun demikian, Keohane berkeberatan terhadap pengertian kognitif tersebut 

karena dianggapnya sangat sulit, bahkan akhirnya mustahil, untuk menentukan apa 

yang disebut sebagai “pemahaman bersama yang menjadi asas” itu.Untuk itu dia 

berpendapat bahwa rezim adalah: 

“…agreementsin purely formal terms (explicit rules agreed upon by more than one 

state) and... [considering] regimes as arising when states recognize these agreements 
as having continuing validity. . . . [A] set of rules need not be „effective‟ to qualify as 

a regime, but it must be recognized as continuing to exist. Using this definition, 

regimes can be identified by the existence of explicit rules those are referred to in an 
affirmative manner by governments, even if they are not necessarily scrupulously 

observed.”
8
 (…kesepakatan dalam istilah-istilah yang murni formal[aturan-aturan 

eksplisit yang disetujui oleh lebih dari satu negara] dan... [menganggap] rezimmuncul 

ketika negara-negara mengakui kesepakatan ini memiliki keabsahan berlanjut. . . . 
Seperangkat aturan tidak perlu menjadi „efektif‟ untuk dianggap sebagai sebuah 

rezim, tetapi harus diakui sebagai aturan yang terus-menerus ada. Menggunakan 

definisi ini, rezim dapat dimengerti dari keberadaan aturan-aturan eksplisit yang 

                                                
7Kratochwil, Friedrich V, dan Ruggie, John Gerard. 1986. “International Organization: A State of the Art on an 

Art of the State,”International Organization 40, hlm. 753-75. 
8Keohane, Robert O.1993a, “The Analysis of International Regimes: Towards a European-American Research 

Programmes,”dalam Rittberger (ed.) 1993a. Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon 

Press hlm. 28. 



7 

 

menjadi acuan perilaku afirmatif oleh pemerintah, meskipun mereka tidak perlu 

diawasi dengan ketat). 

 

Dalam skripsi ini saya menggunakan definisi terakhir menurut Keohane di 

dalam mana rezim internasional dapat dibentuk dengan jelas dari aliran proses 

sebelumnya yang melibatkan kepentingan bersama dan kerja sama. Terdapat 

kesadaran dari sejumlah aktor internasional untuk menentukan kepentingan bersama 

mereka, melampaui kepentingan-diri masing-masing, dan juga pengakuan bahwa 

kepentingan bersama tersebut tidak dapat direalisir kecuali dengan melalui sejenis 

kerja sama, “…negara-negara yang berperan aktif di wilayah-isu yang menjadi 

perhatian mereka harus berbagi kepentingan bersama yang dapat mereka wujudkan 

hanya melalui kerja sama”
9
hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1Proses teoritik terbentuknya rezim (Hasenclever dkk., 1997:30) 

Dalam kasus yang diangkat oleh skripsi saya ini, yang disebut dengan 

“kepentingan bersama” yakni antisipasi terhadap dampak perubahan iklim melalui 

pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang dianggap sebagai penyebab 

penting. Kepentingan bersama tersebut dapat diwujudkan melalui sentuk kerja sama, 

yang dalam hal ini dibangun bersama oleh negara-negara industri maju dan negara-

negara sedang berkembang, bersama dengan sejumlah aktor non-negara. Negara-

negara maju yang tidak dapat dengan sendirinya mengurangi emisi karbon mereka, 

sanggup menyediakan kompensasi finansial untuk negara-negara lain, berdasarkan 

setidaknya dua syarat. Pertama, negara tersebut memiliki wilayah hutan hujan tropis 

                                                
9Hasenclever, op cit., hlm. 30. 

Kepentingan 
bersama

Kerja sama Rezim
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yang sangat luas dan bersedia mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi laju 

deforestasi dan degradasi hutan di negara tersebut. Pada gilirannya, proses tersebut 

menempuh sebuah negosiasi dalam pembentukan rezim, yakni skema REDD+ 

tersebut, yang diciptakan untuk “memfasilitasi pembuatan kesepakatan substantif 

dengan menyediakan kerangka aturan, norma, asas, dan prosedur untuk 

bernegosiasi…”
10

 

Program REDD, sekalipunmerupakan hal yang relatif baru dalam wacana 

hubungan internasional, khususnya di ranah politik lingkungan global, namun pernah 

diterapkan secara cukup efektif. Di dalam tulisan berjudul The Context of REDD+ in 

Brazil: Drivers, Agents, and Institutions,
11

terdapat sebuah pelajaran bagus mengenai 

implementasi program REDD+ di Brazil. Dalam publikasi tersebut, Brazil dinyatakan 

berhasil dalam menciptakan struktur domestikyang diperlukan untuk mendukung 

implementasi skema program REDD+. Pada mulanya di tahun 1997, pemerintah 

federal Brazil menentang inisiatif konservasi hutan dan pengurangan deforestasi yang 

dituntut oleh Protokol Kyoto.
12

Namun setelah tahun 2003, para aktivis lingkungan 

hidup Braz mengusulkan apa yang disebut sebagai “pengurangan terkompensasi 

(compensated reduction)yang berkaitan dengan pasar karbon internasional. 

                                                
10Keohane, Robert O. 1983, “The Demand for International Regimes,”dalam Krasner (ed.) 1983a, International 

Regimes. Ithaca: Cornell University Press, hlm. 153. 
11P.H. May, B. Millikan, dan M.F. Gebara. 2011. The Context of REDD+ in Brazil: Drivers, Agents, and 

Institutions  CIFOR Occasional Paper no. 55. Bogor: CIFOR. 
12Diaransemen di in Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997, Protokol Kyoto adalah sebuah kesepakatan 

internasional yang berkaitan dengan United Nations Framework Convention on Climate Change, yang menuntut 

komitmen para pihak dengan menata secara internasional target-target mengikat dalam pengurangan emisi. 

Mengakui bahwa negara-negara maju pada dasarnya bertanggung jawab terhadap tingginya level emisi gas 
buang belakangan ini sebagai dampak dari aktivitas industri selama 150 tahun terakhir, Protokol itu meletakkan 

beban yang lebih berat bagi negara maju di bawah asas “tanggung jawab bersama namun berbeda-beda 

bebannya” (common but differentiated responsibilities). Protokol tesebut mulai diterapkan pada 16 Februari 

2005 dan berakhir pada tahun 2012. See: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (diakses pada tanggal 

10 Januari 2017) 

 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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Singkatnya, REDD adalah sebuah rezim internasional yang bertujuan untuk 

menjadi skema pengurangan emisi global melalui penyediaan kompensasi finansial 

untuk negar-negara tertentu yang memiliki hutan luas dan bersedia mengurangi 

emisinya melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. REDD diharapkan 

menjadi jalan tengah dalam melakukan upaya kolektif dalam menjaga kelestarian 

lingkungan hidup dengan tetap mengakui kedaulatan negara yang secara suka rela 

berkomitmen terhadap rezim tersebut.  

Pemahaman teori rezim internasional tersebut dapat diilustrasikan dalam 

skema berikut: 

 

Gambar 1.2Aplikasi teori rezim internasional dalam kasus program REDD+  

Selanjutnya saya akan memaparkan faktor-faktor yang mungkin terlibat dalam 

kegagalan upaya pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, 

meskipun skema REDD+ telah diimplementasikan. Dalam hal ini saya 

mempertimbangkan dua jenis penyebab:
13

 

(1) Penyebab segera atau penyebab langsung; dan, 

(2) Penyebab mendasar (underlying causes). 

 

Penyebab segera atau langsung adalah faktor-faktor yang secara teknis tampak 

jelas di permukaan, yakni penyebab-penyebab alami seperti kebarakan hutan, banjir, 

                                                
13Contreras-Hermosilla, Arnoldo. 2000. The Underlying Causes of Forest Decline. Occasional Paper No. 30 

Bogor: CIFOR, hlm. 5. 
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dan negara berkembang di 

bawah UN-FCCC

Menciptakan skema REDD+ 
sebagai sebuah rezim 
internasional sebagai 

implementasi kerja sama 
tersebut
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badai, dan hama; penyebab manusia sebagai agen perusak, seperti suku nomaden 

yang menebang dan membakar hutan untuk tempat tinggal sementara mereka, 

kebutuhan agrobisnis, huma ternak, penambangan minyak, gas, dan mineral lainnya, 

penebangan hutan skala kecil, dan eksploitasi non-kayu lainnyaseperti kebutuhan 

untuk membangun prasarana seperti bendungan atau jalan raya. Tetapi, faktor-faktor 

segera ini, biasanya memanfaatkan hanya sebagian kecil kawasan hutan sehingga 

dampaknya terhadap fungsi hutan pun relatif sangat kecil. Namun demikian, aktivitas-

aktivitas tersebut kadang melapangkan jalan bagi faktor penyebab lain deforestasi dan 

degradasi hutan. Sebagai contoh, pembukaan hutan untuk membangun jalan raya 

dapat membuat hutan yang tadinya tidak tersentuh oleh tangan manusia menjadi 

sangat mudah diakses, sehingga mengundang lebih banyak lagi penjarahan dan 

pemanfaatan hutan tersebut yang akan meimbulkan deforestasi dan degradasi hutan 

lebih lanjut.               

Sementara itu di dalam kajian yang dilakukan oleh Arnoldo Contreras-

Hermosilla pada tahun 2000 sebagaimana dipresentasikannya di dalam paper yang 

diterbitkan oleh CIFOR berjudul The Underlying Causes of Forest 

Decline,
14

ditunjukkan bahwa sejumlah penyebab yang lebih mendasar dari deforestasi 

dan degradasi hutan adalah:
15

 

(1) Kegagalan pasar atau penjualan di bawah harga pasar terhadap hasil hutan; 

(2) Kebijakan intervensi yang keliru, terutama kebijakan transportasi, subsidi, 

kebijakan utang luar negeri yang tak terkelola baik, kebijakan penyesuaian 

struktural, dan larangan ekspor kayu gelondongan; 

(3) Faktor-faktor kelembagaan, semisal ketidakcakapan pemerintahan, kelemahan 

atau ketiadaan aransemen kepemilikan atau tenor kepemilikan hutan, 

                                                
14Contreras-Hermosilla, Arnoldo. 2000. The Underlying Causes of Forest Decline. Occasional Paper No. 30 

Bogor: CIFOR. 
15Ibid, hlm. 7-19. 
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kebijakan yang memihak pada konsentrasi kepemilikan hutan di tangan 

segelintir pengusaha besar, kebijakan tenor pemilikan tanah, dan aktivitas 

ilegal serta korupsi; 

(4) Penyebab mendasar yang bersifat sosio-ekonomi yang lebih luas, semisal 

tekanan akibat meningkatnya pertumbuhan dan kepadatan penduduk, 

pertumbuhan ekonomi, dan juga konflik politik.  

Secara cukup mengejutkan, kajian itu menyimpulkan bahwa di antara semua 

penyebab mendasar tersebut, “Bukti-bukti yang tersaji menunjukkan secara 

meyakinkan bahwa kegiatan ilegal dan korup merupakan penyebab mendasar yang 

utama dari kemerosotan hutan.”
16

 

Menurut Bank Dunia, istilah “korupsi” berhubungan dengan para pejabat di 

lingkungan pemerintahan yang “menyalahgunakan kedudukan sebagai pejabat publik 

atau kekuasaan yang diselewengkan untuk keuntungan sendiri”
17

. Tetapi di dalam 

sistem hukum Indonesia, definisi korupsi diperluas melampaui aparatur maupun 

jabatan pemerintahan, yakni “tindakan melawan hukum demi keuntungan pribadi 

yang berakibat merugikan negara.” Definisi yang menekankan pada tindakan 

“melawan hukum” dan “kerugian negara” tersebut menyiratkan bahwa siapa pun yang 

melawan hukum dan merugikan negara, tidak peduli pejabat pemerintahan atau 

pelaku swasta, dapat diangap melakukan korupsi (UU No. 31/1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
18

Jenis-jenis korupsi tersebut meliputi 

penyuapan, pencurian, korupsi kebijakan dan birokrasi, korupsi tersembunyi dan 

sistemik, dan korupsi di sektor swasta.
19

 

                                                
16

Ibid, hlm. 22. 
17Lihat http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm (diakses 10 Januari 2017) 
18Lihat 

http://www.flevin.com/id/lgso/translations/Laws/Law%20No.%2031%20of%201999%20on%20Corruption%20

Eradication.pdf (diakses 10 Januari 2017).  
19Ibid. 

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/Laws/Law%20No.%2031%20of%201999%20on%20Corruption%20Eradication.pdf
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/Laws/Law%20No.%2031%20of%201999%20on%20Corruption%20Eradication.pdf
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Dengan demikian, sejumlah konsep kunci dalam skripsi ini, baik yang 

berkenan dengan pembentukan rezim REDD+ maupun kegagalan implementasinya, 

dapat dirangkai sebagai berikut: 

(1) Masalah deforestasi dan degradasi hutan sebagai kondisi awal sebelum adanya 

implementasi program REDD+ yang akan diukur dari laju deforestasi dan 

degradasi hutan (dalam satuan hektar per tahun) menurut definisi yang digunakan 

oleh aktor-aktor non-pemerintahan yang peduli pada lingkungan hidup; 

(2) Implementasi REDD+ sebagai kebijakan lingkungan hidup menjadi variabel 

independen melalui mana pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan 

diharapkan;   

(3) Korupsi, yang akan diukur dari tiga variabel, yakni: (3.1) titik-titik potensial 

korupsi sepanjang proses pelaksanaan program REDD+; (3.2) bukti-bukti adanya 

tuntutan hukum berkaitan dengan masalah kehutanan; dan, (3.3) kerugian 

potensial negara atas penerimaan dari pengelolaan hutan. Kesemua variabel ini 

akan dianalisis sebagai variabel interveningyang secara hipotetis menjadi 

hambatan yang menggagalkan program REDD+. 

(4) Kegagalan REDD+ sebagai variabel dependen yang akan diukur melalui laju 

deforestasi dan degradasi hutan (dengan metode pengukuran yang sama) setelah 

implementasi tahap pertama REDD+ (yakni tahap kesiapan/readiness) 

dibandingkan dengan laju deforestasi dan degradasi hutan sebelum implementasi 

REDD+; 

Konseptualisasi dan variabel operasionalnya dapat diskemakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Variabel-variabel dalam kajian ini 
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Namun patut diperhatikan bahwa dengan menekankan analisis pada korupsi bukan 

berarti mengesampingkan penyebab mendasar lainnya. Hal ini hanya dikarenakan 

korupsi mempunyai hubungan kausal yang lebih erat dengan kegagalan program 

REDD+ tersebut dibandingkan dengan penyebab lainnya. 

 

E. HIPOTESIS 

Optimisme awal dari implementasi program REDD+ di Indonesia berakhir dengan 

kegagalan, atau setidaknya hasilnya sangat terbatas, dalam mengurangi laju 

deforestasi dan degradasi hutan karena pemerintah Indonesia belum berhasil secara 

signifikan mengatasi problema korupsi di sektor kehutanan.  

 

F. METODOLOGI 

Skripsi ini merupakan sebuah riset explanatori yang bertujuan akademik untuk 

menjelaskan mengapa laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia masih tetap 

tinggi sekalipun Indonesia telah menerapkan skema program REDD+. Menggunakan 

metode telaah isi (content analysis)  terhadap sumber-sumber data sekunder, karya ini 

akan menggambarkan kesimpulan dari hasil-hasil kajian evaluatif atas praktik 

implementasi REDD+ di Indonesia untuk mengungkapkan bahwa implementasi 

REDD+ di Indonsia tidak menghasilkan dampak signifikan dalam mengurangi 

deforestasi dan degradasi hutan. Selanjutnya, kajian ini akan mencoba mengetahui 

sebab-sebab yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kegagalan implementasi 

REDD+ dengan meneliti sumber-sumber yang relevan dengan menggunakan teknik 

pelacakan proses. Ini merupakan prosedur riset yang dapat digunakan untuk 
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menganalisis suatu kasus dan menjelaskan bagaimana sebuah kondisi awal dapat 

menghasilkan luaran tertentu dalam sebuah konteks sejarah tertentu.
20

 

 

G. JANGKAUAN PENELITIAN 

Fokus penelitian yang menjadi jangkauan dalam skripsi ini dimulai dari tingginya 

masalah deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sejak tahun 1990-an hingga 

implementasi REDD+ tahun 2009 sampai dengan 2012, yakni akhir program REDD+ 

tahap pertama (readiness). Selanjutnya, analisis terhadap penyebab kegagalan 

implementasi REDD+ tersebut dibatasi hingga tahun 2014 dengan terbitnya sejumlah 

laporan evaluasi terhadap REDD+ dan kondisi mutakhir deforestasi dan degradasi 

hutan di Indonesia.  

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab. 

Bab I mengemukakan arti penting topik, latar-belakang permasalahan, 

rumusan pokok permasalahan, kerangka teoritik, hipotesis, metodologi penelitian, 

jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II akan menerangkan mengenai seluk-beluk program REDD+ dan juga 

menyangkut problematika kehutanan di dunia secara umum maupun khususnya di 

Indonesia, khususnya masalah deforestasi dan degradasi hutan, dikaitkan dengan 

perkembangan wacana politik global mengenai lingkungan hidup. Bab ini bertujuan 

                                                
20Venesson dalam Della Porta dan Keating. 2008.  Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A 

Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 224. 
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untuk menggambarkan bahwa REDD+ merupakan kajian politik dan hubungan 

internasional karena menjadi bukti bahwa penerapan REDD+ sebagai rezim 

internasional/global mempunyai tantangan tersendiri dan memiliki resiko kegagalan 

dalam mengimplementasikannya. 

Bab III akan menjelaskan mengenai pengalaman Indonesia dalam upayanya 

mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan sebelum adanya skema REDD+,  

dan menganalisis keputusan Indonesia untuk memilih program REDD+ sebagai suatu 

pembaharuan terhadap upaya sebelumnya itu. Bab ini menunjukkan adanya dinamika 

antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia dan juga 

menunjukkan bahwa di Indonesia penekanan terhadap pembangunan ekonomi sedikit 

banyak telah mengorbankan kelestarian lingkungan tersebut. 

Bab IV akan menunjukkan bukti kegagalan implementasiprogram REDD+ di 

Indonesia dan menganalisis serta menemukan hambatan-hambatan yang 

menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut. Bab ini menunjukkan bahwa penekanan 

pada kepentingan pembangunan ekonomi sebagaimana dipaparkan dalam Bab III 

disertai dengan praktik-praktik ilegal dan korup terhadap sumber daya hutan di 

Indonesia merupakan faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi 

REDD+ di Indonesia. 

Bab V merupakan kesimpulan dari skripsi ini yang merangkaikan simpulan-

simpulan di Bab II, Bab III, dan Bab IVyang pada intinya membuktikan hipotesis 

bahwa korupsi merupakan hambatan utama yang menyebabkan kegagalan atau 

inefektivitas implementasi program REDD+. 

 


