
Lembar Fakta

1 | Membumikan Proyek Dunia

Membumikan Proyek Dunia
Melihat dari Dekat Demonstration Activity (DA) REDD+

A. PendahuluanDalam beberapa tahun terakhir, dunia menaruh perhatian yang sangat besar terhadapIndonesia terkait posisinya sebagai negara penghasil emisi ketiga terbesar di duniasetelah Amerika Serikat dan Cina1. Deforestasi dan alih fungsi lahan dan hutan di negaraberkembang selama ini berkontribusi pada 18-20% emisi gas rumah kaca (IPCC 2007).Banyak pihak yang menganggap bahwa menjaga tutupan hutan menjadi pilihan untukmitigasi perubahan iklim. Dorongan inilah yang melahirkan skema mitigasi perubahaniklim –yang menjadikan sektor kehutanan sebagai pemain utama– melalui inisiatifREDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation).
Gambar 1. Perkembangan Perjalanan REDD di Indonesia

2
Sumber: Presentasi BP REDD+ Pada Acara Diskusi Publik Nasional

Pada tahun 2007 berbagai pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB(UNFCCC) telah menyepakati Bali Roadmap. Hasil konvensi tersebut mendorong parapelaku di berbagai negara maju dan berkembang untuk segera melakukan mitigasiemisi karbon dari sektor kehutanan. Para pembuat kebijakan, investor, organisasidonor dan organisasi masyarakat sipil (CSO) merespon inisiatif ini dengan melakukanberbagai kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan
1 REDD wrong path, Walhi 2009
2 Presentasi Badan Pengelola REDD+: Peran, Fungsi dan Tantangan, pada acara “Diskusi Publik Nasional”, Jakarta 9 Mei 2014
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kegiatan konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta peningkatancadangan karbon hutan di sejumlah negara berkembang (Keputusan UNFCCC 2/CP.13–11), atau yang dikenal sebagai ‘REDD+’.REDD+ bagi Indonesia tidak semata-mata tentang emisi karbon dan sektor hutan saja –
beyond carbon, not only forests. REDD+ adalah tentang perbaikan tata kelola hutan dangambut yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, danpertumbuhan yang berkelanjutan. Paradigma inilah yang mendasari Strategi Nasional(Stranas) REDD+ Indonesia dengan lima pilarnya: [1] Kelembagaan dan Proses, [2]Kerangka Hukum dan Peraturan, [3] Program-program Strategis, [4] PerubahanParadigma dan Budaya Kerja serta [5] Pelibatan Para Pihak3.Kerangka strategis tersebut dijalankan melalui upaya pemantauan terhadappenghentian sementara pemberian izin pemanfaatan hutan, meninjau ulang perizinanpengelolaan hutan dan pengukuhan kawasan hutan, mendukung penegakan hukum,pemetaan wilayah adat dan peningkatan kapasitas masyarakat adat, pengendaliankebakaran hutan dan lahan gambut, menginisiasi sekolah dan desa hijau, mendukungupaya finalisasi rencana tata ruang, mendukung upaya penanganan konflik, membuatprogram strategis dalam perlindungan taman nasional dan hutan lindung (Imperative
Actions BP REDD+, 2014).
B. REDD+, Lebih dari Sekadar KarbonBerbagai kegagalan pengelolaan hutan dan lahan di masa lampau menjadi dasar untukmenemukan pendekatan yang lebih progresif. Beyond carbon menjadi paradigma yangdiletakkan oleh Satgas REDD+ sebagai pijakan pengembangan skema REDD+ diIndonesia.4 Fokus inisiatif ini tidak melulu pada sektor kehutanan dan mengutamakanpendekatan yang inklusif, sehingga uang tidak lagi dipandang sebagai satu-satunyaalasan untuk berubah. Tantangan terberat ada pada penerapannya, karenamembutuhkan komitmen dan upaya yang sangat serius untuk menerjemahkan harapantersebut.REDD+ harus berkontribusi mengurai kompleksitas isu kehutanan di Indonesia.Sebagian pihak mengatakan kebijakan REDD+ menjadi momentum untuk perubahanyang lebih baik. Namun bagi kalangan pelaksana (maupun peminat) dan investorproyek REDD+, bisa saja merupakan beban dan membuat inisitif REDD+ tidak terlalumenarik lagi. Terlepas dari reaksi apa pun yang mengemuka, satu hal yang harusdipastikan adalah bahwa kondisi tata kelola kehutanan di Indonesia harus berubahlebih baik dan kembali ke jalan yang lurus.5Pada tahap penerapan, pemenuhan aspek keterbukaan dan partisipasi parapihakmenjadi hal mutlak. Masyarakat adat/lokal harus merasakan langsung keberadaan
3 Kata Sambutan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4/Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ pada Indeks Tata Kelola Hutan,
Lahan dan REDD+2012, Jakarta 30 April 2013
4 Satgas REDD+ Press Release, Doha, Qatar – 6 December 2012. REDD+ in Indonesia: Beyond Carbon, More Than Just Forests

5 Baca: Khan. A, et al, 2013 Kembali ke jalan lurus : kritik penggunaan ilmu dan praktek kehutanan Indonesia
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inisiatif ini, merujuk pada pilar ke-5 (lima) di dalam dokumen stranas REDD+.Keterbukaan proses dan pelibatan masyarakat diperlukan agar REDD+ berjalan efektif,dimulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga tahap pengawasan dan evaluasi.
C. Proyek Demonstration Activity (DA) REDD+
Demonstration activities bertujuan untuk mendapatkan desain pengelolaan hutanterkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (Permenhut P.68/Menhut-II/2008). Penyelenggaraan demonstration activity diarahkan untuk mengujidan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secaraberkelanjutan. Menurut BP REDD+, sedikitnya ada 70 DA yang sudah berjalan denganmelibatkan lebih dari 50 pihak yang terkait dengan sektor kehutanan dan perubahaniklim.6
Gambar 2. Peta Sebaran Demonstration Activity REDD+ di Indonesia

Sumber: Kementerian KehutananSebagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, Forest Watch Indonesia (FWI)memandang perlu untuk turut memantau penerapan DA REDD+. Proses pemantauandilakukan sejak akhir tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2014 di 5 provinsi,yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan danRiau.Pelaksanaan DA REDD+ di Kalimantan melibatkan pemerintah kabupaten, pemegangIUPHHK, masyarakat, serta Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan sebagaipenanggung jawab proyek. Sejauh ini Pemerintah Jerman memberi dukungan
6 http://indonesia.com/bp-redd-plus-jelaskan-status-demonstration-activities-di-indonesia/
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pendanaan untuk merealisasikan dan menyiapkan DA di tingkat lapangan. Bentukkegiatan yang dilakukan adalah [1] Mendukung inventarisasi karbon; [2] Mengadakandata satelit resolusi tinggi dari berbagai waktu untuk mengetahui perubahan; [3]Mendukung penetapan REL (Reference Emission Level) dan data dasar lain; [4]Menetapkan sistem monitoring di tingkat provinsi dan kabupaten; [5] Mendukunglangkah-langkah penghidupan berkelanjutan bagi penduduk lokal yang terpengaruh; [6]Mendukung entitas monitoring dan verifikasi; dan [7] Menetapkan mekanismepenyelesaian konflik.7Di Provinsi Sumatera Selatan pembentukan DA REDD+ difokuskan di Kabupaten MusiRawas. Pembentukan DA melibatkan pemerintah kabupaten, CER Indonesia, CCAP, danFORDA Kementerian Kehutanan. Meskipun masih dalam tahap pengajuan DA kepadaKementerian Kehutanan, namun beberapa kegiatan persiapan sudah dilakukan, antaralain membentuk Working Group (WG) REDD; menerbitkan Surat Keputusan (SK) BupatiMusi Rawas tentang pembentukan tim koordinasi REDD;8 peningkatan pemahamantentang REDD; dan penyusunan dokumen Demonstration Activity.Dokumen DA tersebut memuat: [1] Kegiatan agroforestri intensif dan mikrohidro disekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS); [2] Pengembangan ekowisata di wilayahpenyangga Hutan Lindung Bukit Cogong/Wisata Bukit Cogong Lestari (BCL) danpengolahan kelapa terpadu; [3] Pengembangan percepatan revitalisasi perkebunan(Revbun) dalam peningkatan penyerapan karbon pada kegiatan perkebunan rakyat; [4]Pengembangan hutan adat Bulian di Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi; [5]Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lakitan; [6]Pengembangan Kawasan Desa Pinggiran Hutan TNKS berbasis masyarakat yangmencakup 6 desa. Wilayah tersebut merupakan satu hamparan di sepanjang SungaiLakitan, sehingga harus dikembangkan secara terpadu. Selain itu, mata pencaharianmasyarakat setempat relatif sama, yaitu budidaya karet dan kopi.Di Provinsi Riau, DA REDD+ diterapkan di Kabupaten Siak. Proyek “Joint Cooperationfor Strengthening The Capacity of The Forest Management Unit Including Preparationfor REDD+ Implementation at Tasik Besar Serkap” ini merupakan kerjasamaPemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea. Secara khusus proyek tiga tahun inibertujuan untuk melakukan penguatan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Tasik Besar Serkap (TBS), serta penerapan praktik-praktik terbaik pengelolaanhutan dan penyiapan implementasi REDD+ di hutan rawa gambut. KementerianKehutanan telah mengalokasikan 14.000 hektare yang meliputi Desa Penyengat, DesaTeluk Lanus, Desa Sungai Rawa dan Desa Rawa Mekar Jaya.Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Daerah berlaku sebagai perencana danpelaksana proyek, diawali dengan serangkaian pertemuan persiapan di Jakarta sertastudi banding ke Korea. Proyek yang ditandatangani pada 25 Januari 2012 inimenyisakan kegiatan riset biofisik dan sosialisasi KPHP di tingkat masyarakat.
7 Prosiding workshop review status pilot REDD+ di Indonesia, Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Kementerian Lingkungan, November
2013
8 SK Bupati Musi Rawas Nomor 228/KPTS/BAPPEDA/2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program REDD Kabupaten
Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 277/KPTS/Bappeda/2011.
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Tabel 1. Profil Wilayah Kerja DA-REDD+
Kabupaten/Kota

& Provinsi Lokasi Cakupan Luas (Ha) DAKapuas Hulu,Kalimantan Barat IUPHHK-HA PT Bumi Raya Utama;IUPHHK-HA PT Toras BanuaSukses 24 desa 116.991 DA-1
Kapuas Hulu,KalimantanBarat9

Eks IUPHHK-HA PT Benua Indah;Eks PT Alfa Teguh Prima; Eks PTLanjak Deras Jaya Raya; dan Eks PTSurya Ketapang Lestari
15 desa (7.723jiwa) 123.240 DA-2

Malinau,Kalimantan Utara Hutan Adat Punjungan-BahauHulu; TN. Kayan Mentarang 12 hutan adat; 15desa (5.442 jiwa) 117.000 DA-3Malinau,Kalimantan Utara IUPHHK-HA PT EssamTimber/Sumalindo Lestari JayaTbk 5 desa (1.897jiwa) 335.000 DA-4
Malinau,Kalimantan Utara IUPHHK-HA PT Sumalindo LestariJaya II/PT Sumalindo Lestari JayaTbk 6 desa (2.362jiwa) 267.000 DA-5
Berau,KalimantanTimur IUPHHK-HA PT Sumalindo LestariJaya IV 5 desa (1.882jiwa) 63.550 DA-6
Berau,KalimantanTimur IUPHHK-HA PT Inhutani I UnitLabanan 17 desa (15.462jiwa) 138.210 DA-7
Musi Rawas,Sumatera Selatan TN Kerinci Seblat; Hutan LindungBukit Cogong/Wisata Bukit CogongLestari; Hutan Adat Bulian, Ds.Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi;

Pengajuan DA
Siak, Riau KPHP Tasik Besar Serkap 4 desa 14.000

9 Prosiding workshop periodic review on Demonstration Activity (DA) dan analisis peta FWI, 2014
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D. Pemantauan Proyek REDD+ di 5 Provinsi

Panduan dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitupartisipasi (keterlibatan parapihak), transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas(pertanggung-gugatan). Sedangkan aspek yang dipantau meliputi kepastian wilayah,penyelesaian konflik dan mekanisme pembagian manfaat dari keberadaan DA REDD+.Pemantauan dilakukan terhadap lokasi DA yang menyertakan wilayah adat, karenadiyakini bahwa kelompok yang paling terdampak akibat kegiatan DA REDD+ adalahmasyarakat adat. Meskipun begitu, baru ada satu kabupaten yang sudah memilikiperaturan daerah (perda) terkait pengakuan terhadap masyarakat adat, yaituKabupaten Malinau.Hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan bahwa informasi mengenai DA REDD+,utamanya terkait penetapan cakupan wilayah DA, tujuan dan rencana DA REDD+, tidaksampai kepada masyarakat terdampak. Keterbatasan informasi ini mengakibatkan,proses-proses partisipasi, seperti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan persiapan DAREDD+ serta pelaksanaannya tidak berjalan baik. Selain itu DA REDD+ –sebagai sebuahistilah baru– pada umumnya tidak mudah dipahami oleh kelompok masyarakatterdampak, meskipun dalam kesehariannya konsep DA REDD+ seringkali sudahditerapkan.Hal menarik terkait keterbatasan pemahaman masyarakat ditemukan di KabupatenBerau. Meskipun sebagian masyarakat terlibat dalam proses persiapan DA REDD+,namun terjadi ketidakfahaman mengenai konsep DA REDD+, sehingga memunculkanpersepsi dan kekhawatiran bahwa hutan adat mereka akan diambil alih.Berbeda dengan Kabupaten Kapuas Hulu, meskipun mengaku kurang faham namunmasyarakat umumnya menaruh perhatian besar terhadap proyek DA REDD+. Ketikamendengar rencana konversi sebagian wilayah DA REDD+ menjadi perkebunan sawit,masyarakat menyerukan penolakan. Bahkan sempat terjadi perbedaan pandangandengan Bupati Kapuas Hulu terkait hal ini, yang berujung pada surat teguran kepadatokoh adat dan kepala desa di lokasi DA.Sementara di Kabupaten Malinau, meskipun sudah ada Perda Nomor 10 Tahun 2012mengenai perlindungan hak masyarakat adat, namun penentuan lokasi DA-3 yangmencakup wilayah Hutan Adat Punjungan tidak diketahui karena tidak melibatkananggota masyarakat setempat.DA REDD+ di Kabupaten Musi Rawas saat ini belum ditetapkan, sehingga belum adadukungan pendanaan dalam rangka menyiapkan calon wilayah DA. Namun, pemerintahdaerah aktif dengan inisiatif-inisiatif pengelolaan hutan berbasis kelompok masyarakat.Pada beberapa calon wilayah DA REDD+, inisiatif HKm (Hutan Kemasyarakatan), HTR(Hutan Tanaman Rakyat), dan HD (Hutan Desa) telah berlangsung dengan baik olehbeberapa desa. Di tingkat masyarakat, ketidakfahaman tentang REDD+ tidak berartikonsep pengelolaan hutan dan lahan yang baik di wilayah calon DA tidak dilakukan.Salah satu contoh terjadi di sekitar Hutan Lindung Bukit Cogong, Desa Sukakarya. Sejakbeberapa tahun lalu, masyarakat telah membangun kebun, tidak hanya ditanami dengankomoditas perkebunan, tetapi juga jenis-jenis pohon buah dan penghasil kayu. Saat ini
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dampaknya telah kelihatan bahkan juga bagi desa-desa sekitarnya. Persediaan air dariHutan Lindung Bukit Cogong berlimpah dan dapat mengairi persawahan hingga desayang lebih jauh letaknya.Di Kabupaten Siak, meskipun umumnya masyarakat masih belum cukup faham, namunDA REDD+ memberi harapan pada penyelesaian konflik tenurial yang ada. Hanya sajasejak program ini dimulai pada tahun 2012, sampai saat ini masyarakat merasa belummemperoleh manfaatnya.Temuan lainnya terkait izin pengusahaan lahan. Di Kabupaten Malinau, Berau danKapuas Hulu ditemukan adanya tumpang tindih perizinan antara DA REDD+ denganwilayah pertambangan.
Tabel 2. Tumpang Tindih Perizinan DA REDD+ dengan Pertambangan di KalimantanLokasi DA Persentase Luas DATerancam Jumlah PerusahaanTambang Tahun izin

Malinau 30% 11 2010Berau 23% 12 2005, 2009, 2010Kapuas Hulu 18% 2 2009, 2010
Persoalan ketidakpastian wilayah DA REDD+ seperti yang terjadi di tiga kabupatentersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik antar pemangku kepentingan. Hal iniakan menyebabkan hambatan besar bagi berjalannya proyek REDD+. Sementara itupada beberapa wawancara, masyarakat mengakui bahwa mereka belum mendengaradanya mekanisme penyelesaian konflik yang menyertai pelaksanaan DA REDD+.
E. Rekomendasi

1. Memastikan keterlibatan secara aktif masyarakat yang berada di dalam dan disekitar wilayah proyek REDD+ dalam proses perencanaan dan memantauimplementasi kegiatan yang sedang berlangsung.2. Perlu media komunikasi reguler di tingkat masyarakat agar masyarakat dapatmemahami program yang akan dijalankan, dengan bahasa sederhana dan mudahdimengerti.3. Peningkatan kapasitas bagi Fasilitator Desa yang memiliki peran sebagaipendamping masyarakat dalam proyek DA REDD+4. Penyusunan mekanisme penyelesaian konflik dan pembagian manfaat harusmelibatkan masyarakat yang berada di wilayah DA REDD+5. Segera melakukan sinkronisasi izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan di seluruhDA REDD+, sehingga konflik kepentingan bisa diminimalkan.6. Memfasilitasi pemetaan wilayah adat secara utuh yang tercakup dalam DA REDD+
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Lampiran 1. Metodologi Pemantauan Prakondisi DA REDD+

Proses pemantauan menggunakan metode pengamatan lapangan, wawancaraparapihak dan diskusi kelompok terfokus, untuk mendapatkan informasi terkini terkaitpelaksanaan REDD+ dan menggali perspektif para pemangku kepentingan.Penggalian informasi menggunakan panduan 6 (enam) indikator yang diturunkanmenjadi sejumlah pertanyaan verifikasi. Panduan ini diharapkan bisa digunakan olehmasyarakat yang berada di dalam dan di sekitar lokasi DA REDD+. Proses penyusunanPanduan Pemantauan Prakondisi DA REDD+ dilakukan oleh Forest Watch Indonesia(FWI) bersama beberapa organisasi masyarakat sipil, yaitu: Aliansi Masyarakat AdatNusantara (AMAN), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Perkumpulanuntuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), dan KomunitasKonservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI).Panduan pemantauan prakondisi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yangbaik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sementara aspek yang dipantaumeliputi:1. Kepastian wilayah: sejarah keberadaan suatu wilayah masyarakat, pengakuanterhadap keberadaan wilayah, informasi mengenai adanya kegiatan REDD+dalam suatu wilayah dan kejelasan wilayah kerja REDD+.2. Penyelesaian konflik: keberadaaan aturan/tata cara penyelesaian konflik terkaitREDD+ yang disetujui semua pihak.3. Pembagian manfaat: bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemrakarsadalam pengelolaan pembagian manfaat program REDD+.Beberapa kelompok narasumber yang diwawancarai meliputi:- Tokoh adat dan anggota masyarakat di wilayah DA REDD+.- Fasilitator Desa yang ditunjuk oleh pemrakarsa proyek DA REDD+ untukmelakukan pendampingan masyarakat di tingkat desa.- Fasilitator Lapangan yang ditunjuk oleh pemrakarsa proyek DA REDD+ untukmengkoordinasikan fasilitator desa.- Pejabat Publik ditingkat tapak: kepala desa, badan permusyarawatankampung/desa (BPK/BPD), sekretaris desa.
Diskusi kelompok terarah dilakukan di tingkat masyarakat, dengan dihadiri anggotamasyarakat, tokoh adat, pejabat desa serta fasilitator desa.
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Lampiran 2. Pemantauan Prakondisi DA REDD+: Matriks Temuan

Lokasi DAREDD+ Prinsip Transparansi Prinsip Partisipasi Prinsip Akuntabilitas
Malinau - Pernah dilakukan sosialisasi terkait DAREDD+, tetapi masyarakat masih belummemahami maksud dan tujuanpenerapan DA REDD+

- Masyarakat tidak tahu bahwawilayahnya termasuk ke dalam DAREDD+.
- Masyarakat mengetahui adanya perdapengakuan dan perlindunganmasyarakat adat (Perda Nomor 10Tahun 2012) di kabupaten Malinau.
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme penyelesaian konflik
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme pembagian manfaat.

- Masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesidentifikasi, penentuan lokasi, dan penataanbatas wilayah DA REDD+.
- Di Kabupaten Malinau sudah diterbitkanperaturan daerah mengenai pengakuanterhadap masyarakat adat namun tidakdiacu dalam proses penentuan/penunjukanlokasi DA 3 di Hutan Adat Punjungan.
- Terdapat Fasilitator Desa dan FasilitatorLapangan yang berasal dari masyarakatsetempat.

- Pemetaan yang dilakukan baru sebataspemukiman dan ladang masyarakat saja,hutan adat dan lokasi DA REDD+ belumdipetakan
- Belum ada dokumen laporan untukmasyarakat yang berada di lokasi DA.
- Terdapat tumpang tindih izin DA REDD+dengan 11 izin tambang emas di KabupatenMalinau.

Berau - Pernah dilakukan sosialisasi terkait DAREDD+, tetapi masyarakat masih belummemahami maksud dan tujuanpenerapan DA REDD+
- Masyarakat tidak tahu bahwawilayahnya termasuk ke dalam DAREDD+.
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme penyelesaian konflik
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme pembagian manfaat.

- Masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesidentifikasi, penentuan lokasi, dan penataanbatas wilayah DA REDD+.
- Terdapat Fasilitator Desa dan FasilitatorLapangan yang berasal dari masyarakatsetempat.

- Pemetaan yang dilakukan baru sebataspemukiman dan ladang masyarakat saja,hutan adat dan lokasi DA REDD+ belumdipetakan
- Belum ada dokumen laporan untukmasyarakat yang berada di lokasi DA.
- Terdapat tumpang tindih izin DA REDD+dengan 12 izin temabang emas di KabupatenBerau
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Lokasi DAREDD+ Prinsip Transparansi Prinsip Partisipasi Prinsip Akuntabilitas
KapuasHulu - Pernah dilakukan sosialisasi terkait DAREDD+, tetapi masyarakat masih belummemahami maksud dan tujuanpenerapan DA REDD+

- Masyarakat tidak tahu bahwawilayahnya termasuk ke dalam DAREDD+.
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme penyelesaian konflik
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme pembagian manfaat.

- Masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesidentifikasi, penentuan lokasi, dan penataanbatas wilayah DA REDD+.
- Terdapat Fasilitator Desa dan FasilitatorLapangan yang berasal dari masyarakatsetempat.

- Pemetaan yang dilakukan baru sebataspemukiman dan ladang masyarakat saja,hutan adat dan lokasi DA REDD+ belumdipetakan
- Belum ada dokumen laporan untukmasyarakat yang berada di lokasi DA.
- Terdapat tumpang tindih izin DA REDD+dengan 2 izin tambang emas di KabupatenKapuas Hulu

MusiRawas - Tidak dilakukan penilaian - Tidak dilakukan penilaian - Tidak dilakukan penilaian
Siak - Pernah dilakukan sosialisasi terkait DAREDD+, tetapi masyarakat masih belummemahami maksud dan tujuanpenerapan DA REDD+

- Masyarakat tidak tahu bahwawilayahnya termasuk ke dalam DAREDD+.
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme penyelesaian konflik
- Masyarakat belum tahu mengenaimekanisme pembagian manfaat.

- Masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesidentifikasi, penentuan lokasi, dan penataanbatas wilayah DA REDD+. - Belum ada kegiatan pemetaan partisipatif
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