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 Praktik- Praktik REDD + yang Menginspirasi 

PEMETAAN MADRE DE DIOS
Pengembangan partisipatif peta dasar     
(baseline) karbon hutan di Amazon Peru

 RINGKASAN 

Praktik- Praktik REDD + yang 
Menginspirasi ini menyoroti proses 
partisipatif yang digunakan 
pemerintah daerah untuk 

mengumpulkan informasi yang telah 
divalidasi mengenai  pola-pola deforestasi 
dan mengembangkan peta karbon hutan 
untuk wilayah Madre de Dios di Amazon 
Peru. Proses kolaboratif ini berhasil berkat 
fokus pada penguatan kapasitas teknis dan 
kelembagaan yang ada dari pemerintah 
daerah dan masyarakat sipil.

 SELAYANG PANDANG 

 PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN 

n  Memperkuat kapasitas pemerintah 
regional dan spesialis lokal dalam 
REDD+, terutama yang berkaitan dengan 
Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi 
(MRV).

n  Mengumpulkan data baseline deforestasi 
dan karbon dengan cara partisipatif dan 
terkoordinasi yang melibatkan pemangku 
kepentingan kunci dan memanfaatkan 
informasi yang ada dari inisiatif-inisiatif 
pemetaan terdahulu di Madre de Dios.

n  Membangun sistem pengawasan regional 
yang dirancang dan dievaluasi dalam 
koordinasi dengan pemerintah pusat dan 
daerah, yang partisipatif, efektif, dan 
dapat dilaksanakan secara teknis dan 
finansial.

Apa
»  Mengumpulkan informasi 

resmi untuk peta dasar 
REDD + melalui pening
katan kapasitas dan 
proses partisipatif

Siapa
»  Organisasi masyarakat 

sipil, termasuk organisasi 
nonpemerintah nasional 
dan lokal

»  Pemerintah Daerah Madre 
de Dios (GOREMAD) 

»  WWFPeru
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Sebuah proses partisipatif, yang melibatkan lebih dari satu pemangku kepentingan, digunakan untuk mengembang
kan peta karbon hutan untuk Madre de Dios.
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 KONTEKS 

Pemerintah Daerah Madre de Dios 
(GOREMAD) perlu melaksanakan rencana 
penggunaan lahan untuk sumber daya 
alamnya yang dapat memenuhi mandat 
nasional dari Kementerian Lingkungan 
Hidup maupun mengikuti pendekatan 
bertingkat REDD + yang digunakan oleh 
Peru. Untuk melakukan hal ini, pemerintah 
berusaha untuk mengumpulkan data 
tentang daerah-daerah yang telah 
mengalami deforestasi. Walaupun tersedia 
informasi dari berbagai studi yang masing-
masing berdiri sendiri, tidak ada informasi 
yang secara resmi telah divalidasi. Ada juga 
permintaan untuk informasi resmi 
mengenai deforestasi, karena ada banyak 
inisiatif REDD + yang telah dimulai di 
kawasan tersebut. Untuk membantu 
memenuhi meningkatnya kebutuhan data 
deforestasi resmi, dibentuklah Konsorsium 

Teknis REDD +. Tujuan kelompok ini 
adalah untuk merevisi studi-studi tentang 
deforestasi yang telah ada dan untuk 
menentukan metodologi untuk 
memperkirakan laju deforestasi, biomassa 
dan informasi karbon. Karena adanya 
sejumlah kesulitan teknis dan kelembagaan, 
Konsorsium ini tidak mencapai tujuannya. 
Untuk mengatasi masalah dan melanjutkan 
proses ini, pada tahun 2009 GOREMAD 
menciptakan Komite Teknis Perubahan 
Iklim, dan komite ini dibentuk beberapa 
kelompok kerja. Salah satu sub-kelompok 
ini adalah Roundtable Jasa Lingkungan dan 
REDD+ (MSAR), yang karyanya berfokus 
pada perencanaan penggunaan lahan, 
pembangunan berkelanjutan, dan alat-alat 
serta mekanisme untuk mitigasi perubahan 
iklim. 

 PEMANGKU KEPENTINGAN 

PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

LANGSUNG

PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

TIDAK 
LANGSUNG

PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

STRATEGIS

PEMANGKU KEPENTINGAN LANGSUNG
TERLIBAT DALAM DESAIN PROYEK, MEMBUAT 

KEPUTUSAN, DAN MENERIMA MANFAAT.

n  Hutan Amazon 

n  Universitas Nasional Amazon Madre de 
Dios (UNAMAD)

n  Asosiasi untuk Konservasi Lembah 
Amazon (ACCA) 

n  Kementerian Lingkungan Hidup 
(MINAM)

n  Federasi Masyarakat Asli Madre de Dios  
(FENAMAD)

n  Masyarakat Peru untuk UU Lingkungan  
(SPDA)

n  Pemerintah Daerah Madre de Dios  
(GOREMAD)

n  Lembaga Penelitian Amazon Peru  (IIAP)

n  Asosiasi Penelitian dan Pengembangan 
Terpadu (AIDER)

n  Pembangunan Berkelanjutan dan 
Pedesaan (DRIS)

n  World Wildlife Fund (WWF) 

PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGIS 
MENYEDIAKAN MATERIAL, MANUSIA, DAN SUM

BER DAYA LAIN.

n  Conservation International (CI)

n  Dana Kemitraan Ekosistem Kritis 

n  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

n  Lembaga Norwegia untuk Pembangunan 
dan Kerja Sama (NORAD)

n  Yayasan Gordon dan Betty Moore 

n  Yayasan Keluarga Sall, Inc.

PEMANGKU KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG 
MEMENGARUHI PRAKTIK TANPA TERLIBAT 

LANGSUNG.

n  Pemetik dan Pedagang Buah Berangan 
(Chestnut)

n  Federasi Pengusaha Konsesi Hutan

n  Program Hutan dan Kehidupan Liar 

“ SAYA GEMBIRA 
BAHWA ANGGOTA 
MASYARAKAT DAERAH 
MAMPU MEMENUHI 
DAN MEMBERIKAN IDE 
DAN SOLUSI NYATA 
BERDASARKAN 
PENGALAMAN LOKAL 
KAMI KEPADA 
PEMERINTAH 
NASIONAL. ” 
 
Edith Pipa Cruz 
(GOREMAD)



3

 KERANGKA WAKTU PEMBANGUNAN PROYEK  

2009—Penciptaan  Konsorsium Teknis 
REDD+: Pemerintah tertarik untuk 
menghitung laju deforestasi agar dapat 
memantau sumber daya alamnya dengan 
lebih baik. Untuk melakukan hal ini, 
pemerintah menyelenggarakan lokakarya 
internasional dan mengundang perwakilan 
dari masyarakat sipil, perusahaan swasta 
dan organisasi internasional. Hasilnya, 
dibentuklah  Konsorsium Teknis REDD+. 
Kesepuluh lembaga yang berpartisipasi 
dalam konsorsium ini menandatangani 
kesepakatan kolaborasi untuk bekerja 
bersama. Konsorsium ini bekerja selama 
lebih dari dua tahun, tetapi tidak dapat 
memenuhi harapan karena alat yang tidak 
memadai, kurangnya kapasitas lokal, dan 
tantangan komunikasi di antara tim teknis. 

2010—Reaktivasi Roundtable Regional 
Jasa Lingkungan dan REDD+: Pada tahun 
2010, lembaga-lembaga publik dan swasta 
serta masyarakat sipil menyerukan 
reaktivasi MSAR, sebuah kelompok yang 
pernah terbentuk tetapi di masa lalu tidak 
terfokus pada REDD. Tahun 2010 ini, 
MSAR mulai mengadakan pertemuan 
bulanan yang memberikan hasil yang nyata, 
termasuk pengembangan struktur tata 
kelola, definisi tanggung jawab yang 
disepakati bersama; dan pembentukan 
kelompok-kelompok kerja teknis, hukum, 
kelembagaan, keuangan, dan sosial.

2010–11—Peningkatan Koordinasi 
Pemerintah Nasional dan Sub-nasional: 

Pada tingkat nasional, MINAM bekerja 
sama mengenai REDD+ dengan Program 
Konservasi Hutan Nasional untuk Mitigasi 
Perubahan Iklim. Pada tingkat regional, 
MSAR berkoordinasi dengan MINAM 
untuk memperkuat kapasitas teknis, ilmiah 
dan kelembagaan untuk implementasi 
REDD + di wilayah tersebut. MINAM 
menugasi seorang asisten teknis untuk 
mendukung integrasi inisiatif regional 
REDD+ di kawasan Madre de Dios di 
tingkat nasional.

2011—Penguatan Kapasitas Lokal dalam 
Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi: 

WWF dan universitas setempat (UNAMAD) 

mengembangkan Diploma pertama bidang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan REDD+ 
dengan spesialisasi dalam Pemantauan, 
Pelaporan dan Verifikasi (MRV) untuk 
memperkuat kapasitas teknis. Setelah lima 
bulan pelatihan keras mengenai dasar ilmiah 
perubahan iklim dan REDD +, luluslah 
angkatan pertama yang terdiri dari 35 
peserta dari GOREMAD, LSM, perguruan 
tinggi dan profesional swasta.

2012—Definisi Partisipatif Kriteria dan 
Protokol untuk Penyiapan Dasar 
(Baseline) Karbon: Penyusunan baseline 
karbon dikerjakan bersama-sama oleh 
komite teknis biomassa dalam MSAR, yang 
dipimpin oleh WWF-Peru, bersama dengan 
para ahli dari Universitas Leeds (Inggris), 
instansi pemerintah, perguruan tinggi, 
asosiasi akar rumput, lembaga swasta dan 
LSM.

2012—MSAR ditetapkan sebagai Pelaku 
REDD+ Regional Kunci: MSAR 
mendefinisikan rencana kerja sampai 
dengan 2014 yang berfokus pada jasa 
lingkungan dan REDD+. Sub-komite 
memilih para pemimpin mereka dan 
mengembangkan rencana kerja 
berdasarkan topik tertentu. GOREMAD 
berhasil mempresentasikan 
pengalamannya dalam pertemuan tahunan 
Satuan Tugas Gubernur Mengenai Iklim 
dan Hutang.

 PENCAPAIAN 

Teknis

n  Para ahli dan pejabat mendefinisikan 
metodologi untuk memperkirakan 
baseline deforestasi sesuai dengan 
pedoman dan standar internasional. 
Proses ini melibatkan perbandingan 
metode dan alat-alat yang disarankan 
oleh sejumlah besar organisasi nasional 
dan internasional. Universitas Agraria 
Nasional Lima mengembangkan 
metodologi yang dipilih. MSAR telah 
mengakui pentingnya proses ini dan 
menyerahkannya ke GOREMAD sehingga 
proses ini didefinisikan sebagai standar 
teknis.

“SAYA SANGAT SENANG 
BAHWA PARA AHLI 
TEKNIS DARI MADRE DE 
DIOS DAPAT 
BERKUMPUL, 
MENDISKUSIKAN 
PILIHAN, DAN SETUJU 
UNTUK BEKERJASAMA 
DENGAN PEMERINTAH 
DALAM PRAKARSA 
PEMETAAN YANG 
PENTING INI.” 
 
Nelson Gutierrez Carpio 
(WWFPeru)

Edith Pipa Cruz and Nelson 
Gutierrez Carpio
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PEMETAAN MADRE DE DIOS
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n  Sub-komite Biomassa dan Baseline 
Karbon untuk Madre de Dios, yang 
dipimpin oleh WWF, mengumpulkan 
informasi dari organisasi publik dan 
swasta. Universitas Leeds (Inggris) 
membantu menganalisis data yang 
berasal dari kuadran tersebut, 
mendefinisikan kebutuhan dan 
menyarankan protokol untuk mengukur 
karbon hutan di Madre de Dios. Protokol 
ini mengusulkan sebuah metodologi 
untuk perkiraan inventori simpanan 
karbon, menjelaskan proses pengambilan 
keputusan, dan memberikan rekomendasi 
untuk desain inventori, pengukuran 
lapangan dan analisis serta pemrosesan 
data.

Kelembagaan 

n  MSAR sekarang beroperasi secara teratur 
di bawah kepemimpinan GOREMAD 
dengan dukungan keuangan dari 
beberapa lembaga internasional dan LSM. 
MSAR telah mengambil tanggung jawab 
membangun baseline REDD + di Madre 
de Dios dan mengkoordinasikan upaya 
berbagai kelompok yang sebelumnya 
telah bekerja secara individual di kawasan 
tersebut. GOREMAD dan kelompok 
masyarakat sipil di Madre de Dios bekerja 
sama untuk melaksanakan jasa 
lingkungan dan proyek-proyek REDD + 
yang mendukung strategi nasional.

n  Diploma pertama dalam Pengelolaan 
Lingkungan dan MRV telah menghasilkan 
peningkatan pemahaman atas topik yang 
kompleks ini di wilayah tersebut. 
Walaupun sebelumnya  ada sejumlah 
upaya yang kurang terkoordinasi untuk 
memberikan pelatihan teknis, struktur 
formal yang sekarang ada dipimpin oleh 
universitas lokal yang secara akademis 
cukup terhormat (UNAMAD) dengan 
beberapa lembaga penelitian terkemuka 
sebagai kolaborator. 

n  Anggota masyarakat lokal dapat 
berpartisipasi aktif dalam pengambilan 
keputusan melalui pemungutan suara dan 
memberikan validasi pada hasil. Hal ini 
telah menyebabkan keterlibatan lokal 
yang lebih besar, lebih banyak 
kesempatan untuk membangun kapasitas 
teknis, dan dukungan finansial yang lebih 
besar untuk proyek-proyek REDD + di 
wilayah tersebut.

 TANTANGAN 

n  Ketidakberlanjutan pengelolaan dan 
ketidakstabilan politik menyebabkan 
seringnya terjadi perubahan dalam 
otoritas GOREMAD, yang menghambat 
kelancaran dan memengaruhi program 
yang direncanakan.

n  Proses partisipatif seringkali memakan 
waktu lebih lama daripada yang 
diantisipasi. Meskipun kekuatan dari 
inisiatif ini berasal dari fakta bahwa 
kelompok-kelompok lokal dan pemerintah 
daerah bekerja sama, waktu yang 
diperlukan cukup banyak.

 PELAJARAN YANG DIPEROLEH 
n  Memiliki tingkat minimum kapasitas 

lokal sangat penting untuk proses teknis 
yang benar-benar partisipatif. Hal ini 
sangat relevan terutama ketika ada 
diskusi ilmiah atau teknis tentang subyek 
yang kompleks yang dapat menyebabkan 
kebingungan, seperti MRV. Bergerak 
maju serta mendefinisikan rencana dan 
sasaran konkret hanya mungkin terjadi 
setelah ada massa kritis yang terlatih dan 
berpengetahuan di wilayah ini yang telah 
berpartisipasi dalam Diploma Pengelolaan 
Lingkungan dan REDD+.

n  Tingginya tingkat pergantian personel 
dalam pemerintah membuat penduduk 
setempat yang memiliki informasi 
menjadi lebih penting lagi. Walaupun 
pemerintah Madre de Dios terlatih dalam 
isu-isu yang relevan, proses kerja 
terhambat oleh seringnya terjadi rotasi 
pejabat pemerintah keluar dan masuk 
proyek. Ketidakstabilan politik ini juga 
memperlambat konsolidasi informasi 
teknis yang diperoleh selama 
berlangsungnya inisiatif. Memiliki massa 
kritis individu berpengetahuan di luar 
pemerintah dapat membantu menjamin 
keberlanjutan dan konstannya proses 
meskipun perubahan politik sering 
terjadi.

n  Alat-alat MRV harus fleksibel, mudah 
digunakan, mudah didapat dan sesuai 
untuk konteks. Alat teknis harus 
dikembangkan dengan 
mempertimbangkan situasi lokal, teknisi 
lokal dan kapasitas lokal. Menggunakan 
alat-alat yang tidak memenuhi kebutuhan 
spesifik masyarakat menghambat 
pekerjaan.


