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ACEH: Proyek Uji Coba REDD+ Ulu
Masen
Proye k Ulu Mase n dike mbangkan ole h Peme rintah Provinsi

pulau Sumatra, yang me liputi kawasan se luas se kitar 3,3 juta

Ace h de ngan bantuan Fauna and Flora International (FFI) dan

he ktar. Proye k uji coba REDD+ Ulu Mase n ini me ncakup

Carbon Conservation, pe rusahaan pialang karbon. Dalam

hutan se luas 750.000 ha di sebe lah utara Ace h. Sampai de ngan

pe ncapaian standar Iklim, Masyarakat, dan Keane karagaman

tahun 2006, konflik be rse njata di Ace h menimbulkan situasi

Hayati (Climate, Community, and Biodiveristy/CCB), peme rintah

yang te rlalu be rbahaya untuk me nebang atau membuka hutan

Ace h me nye le saikan suatu pe rjanjian pra -pembe lian de ngan

di pe gunungan sehingga tingkat de forestasi masih re ndah.

Me rril Lynch (se karang Bank of Ame rica), di mana bank

Se te lah Pe merintah Indonesia dan Ge rakan Ace h Me rde ka

se tuju untuk me mbe li pe ngurangan emisi berse rtifikat yang

me nandatangani kese pakatan damai pada akhir tahun 2005,

dicapai pada akhir pe riode proye k de ngan harga empat dolar

tingkat pe nebangan dan pe mbukaan hutan tahunan di

pe r ton e misi karbon dioksida yang bisa dihindari. Proye k ini

kawasan hutan yang te rmasuk dalam proye k Ulu Mase n

diharapkan dapat mengurangi se kitar seratus juta ton emisi

me ncapai se kitar 35.000 ha pada tahun 2007. Proye k uji coba

CO 2 dalam kurun waktu 30 tahun. Pe merintah Ace h te lah

REDD+ di sana be rupaya untuk me ngurangi tingkat

me nyatakan bahwa dana yang dihasilkan dari proye k ini akan

ke rusakan hutan ini hingga 85% dan untuk me nghasilkan

digunakan se pe nuhnya untuk ke sejahte raan rakyat Ace h, di

pe ndapatan me lalui pe njualan re duksi e misi karbon dioksida

mana 50% pe ndapatan menjadi milik masyarakat yang tanah

be rse rtifikat.

adatnya saling tumpang tindih de ngan lokasi proye k ini.
Untuk me me nuhi standar CCB untuk desain proye k, proye k
Proye k percontohan REDD+ Ulu Mase n di Ace h, Sumatra

ini harus menunjukkan bahwa sudah dilakukan konsultasi

bagian utara adalah proye k REDD+ pe rtama di dunia yang

de ngan masyarakat dan me re ka me nye tujui re ncana REDD+

me me nuhi standar desain proye k Iklim, Masyarakat, dan

yang diajukan, yang de ngan de mikian te lah me nghormati hak

Keane karagaman Hayati (CCB). Standar CCB dike mbangkan

masyarakat untuk me mbe rikan atau tidak me mbe rikan

untuk pasar karbon sukare la dan te ngah digunakan ole h

pe rsetujuan secara be bas atas dasar informasi le ngkap yang

mayoritas pe rcontohan REDD+ untuk me yakinkan para

disampaikan se jak dini ke pada me re ka (FPIC). Daerah uji coba

investor dan pembe li akan kualitas proye k me re ka. Standar

proye k Ulu Mase n saling tumpang tindih de ngan hutan adat

CCB untuk REDD+ pada awalnya dike mbangkan untuk tahap

yang dimanfaatkan ole h se kitar 200 gampong, yang masing-

desain, te tapi se karang juga tengah digunakan untuk me nilai

masing dihuni se kitar 500 hingga 1.000 orang pe nduduk.

dan me ngesahkan pe laksanaan uji coba REDD+.

Hutan adat yang dimanfaatkan ole h gampong-gampong ini
be rada di bawah pe nge lolaan Mukim, yaitu suatu le mbaga

Ace h memiliki kawasan hutan alam terbesar yang tersisa di

adat antar gampong untuk pe ngambilan ke putusan me ngenai

tanah dan sumber daya yang be rada di luar batas-batas

Mase n masih akan te tap sebagai hutan, dan masyarakat tidak

pe rtanian gampong-gampong. Lokasi proye k Ulu Mase n

bole h membuka hutan tersebut untuk ke perluan pe rtanian.

saling tumpang tindih de ngan wilayah dari se kitar tujuh
puluh Mukim.

Mukim mendiskusikan rencana pemerintah untuk Ulu
Masen
Be berapa isu dapat me mbuat ke berlanjutan pe laksanaan
proye k Ulu Mase n me njadi pe nuh tantangan, khususnya
dalam hal me nghormati hak-hak masyarakat adat dan
me ngurangi de forestasi. Meskipun sudah lima tahun berada
dalam tahap pe nge mbangan, Proye k Uji Coba Ulu Mase n
Peta Aceh dan Ulu Masen

tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk me nge lola
hutan dalam lokasi proye k. Meskipun Ke me nte rian

Pada tahap desain, pe merintah Ace h, be ke rjasama de ngan

Ke hutanan Nasional te lah me nge mbangkan peraturan

Fauna and Flora International dan Carbon Conservation,

REDD+, me re ka tidak me nghargai hak-hak masyarakat adat

be rkonsultasi de ngan pimpinan be rbagai Mukim yang terke na

dan mere ka be lum me nyetujui re ncana dari pe merintah

dampak, dan memberitahu me re ka te ntang tujuan proye k.

Ace h untuk proye k Ulu Masen. Me skipun Gube rnur Ace h

Ke pala masing-masing Mukim merupakan tokoh adat yang

me mberlakukan moratorium untuk pe mbalakan di Ace h

dipilih ole h masyarakat yang diwakilinya. Namun, banyak

pada tahun 2009, me nurut Keme nterian Ke hutanan

dari ke dua ratus gampong te rsebut masih be lum dibe ritahu

Nasional, izin pe ne bangan industri yang dike luarkan pada

te ntang proye k ini, dan pe rundingan resmi dan terorganisir

tahun 1990-an bagi se lusinan pe rusahaan untuk berope rasi

de ngan ke tujuh puluh Mukim me nge nai re ncana tata cara

di Ace h masih be rlaku, dan de ngan de mikian se tiap

pe laksanaan proye k masih be lum dilangsungkan.

proposal REDD+ di Ace h harus berasal dari dan
me mberikan kompe nsasi bagi para pe megang konsesi

Pada paruh ke dua 2011 dan pada tahun 2012, Peme rintah

ke hutanan yang ada te rsebut.

Ace h dan Fauna and Flora International be re ncana untuk
me ngadakan konsultasi te rpe rinci de ngan masing-masing

Salah satu cara untuk me netapkan dasar hukum bagi proye k

Mukim, untuk me mpe role h pe rsetujuan me lalui proses FPIC

ini adalah me lalui badan le gislatif (DPRD) provinsi, yang

atas proye k ini, dan untuk me ngembangkan re ncana te rperinci

dapat me nge luarkan undang-undang be rdasarkan pada

untuk pe laksanaan dan pembagiaan manfaatnya. Satuan

undang-undang otonomi khusus Ace h, yang disahkan pada

Tugas REDD+ pe merintah te lah mengatakan bahwa mere ka

tahun 2006. Se buah RUU te ntang pe ranan Mukim dalam

akan me nghormati hak masyarakat untuk tidak te rlibat dalam

pe nge lolaan sumbe r daya alam te lah disampaikan ke pada

re ncana REDD+, meskipun hal ini mungkin akan sulit dalam

DPRD provinsi se lama lima tahun, tetapi ke cil ke mungkinan

prakte knya. Me nurut peme rintah, hutan yang tersisa di Ulu

bagi RUU te rsebut untuk disahkan pada tahun 2011.

Cara lain untuk me netapkan dasar hukum bagi proye k Ulu

dukungan dari partai manapun di DPRD provinsi, dan

Mase n adalah berupa Surat Ke putusan dari Gube rnur, yang

sampai saat ini para kandidat lain be lum me nyatakan

te lah mendukung proye k Ulu Mase n sejak konse psinya pada

dukungan me re ka untuk me lanjutkan program REDD+

tahun 2007. Surat Ke putusan te rsebut akan me ngakui Mukim

Gube rnur. Agar Proye k Ulu Mase n dapat be rjalan, sangatlah

sebagai pe nge lola sah dari hutan masyarakat, dan

pe nting bagi Gubernur untuk me netapkan suatu dasar

me ne tapkan bagaimana proye k REDD+ akan be ke rjasama

hukum bagi Proye k ini se be lum dilaksanakannya pe milihan

de ngan me re ka. Pada pe rte ngahan tahun 2011, Gube rnur

gube rnur provinsi.

Ace h me nge luarkan Surat Ke putusan yang mengakui hak
lima Mukim pe sisir untuk me nge lola pe rairan pantai me re ka

Dalam pe rancangan dan pe laksanaan proye k Ulu Mase n,

dan pe rikanan te rkait. Lima Mukim te ngah be rada dalam

Pe merintah Ace h didukung ole h perusahaan pialang karbon

proses pe nye lesaian peme taan wilayah adat me re ka, dan

Australia, Carbon Conservation, yang juga te lah me mainkan

diharapkan be gitu pe ta te lah se lesai, Gubernur akan

pe ran kunci dalam me ngide ntifikasi calon investor dan

me nge luarkan Surat Ke putusan yang me ngakui hak-hak

pe mbe li. Carbon Conservation dan Peme rintah Aceh memiliki

pe nge lolaan Mukim atas wilayah-wilayah terse but.

Nota Kese pahaman untuk be ke rjasama dalam pe ndanaan
proye k, pe laksanaan dan pe njualan karbon. Ke ndati

Ada perkembangan baru pada pe nghujung 2011 de ngan

de mikian, tidak je las apakah Carbon Conservation be rse dia

dike luarkannya Surat Ke putusan Bersama Gubernur Ace h,

me ndukung konsultasi terpe rinci yang diperlukan untuk

Ke pala Ke polisian Dae rah Ace h dan Ke tua Maje lis Adat Ace h

me ncari dan mempe role h perse tujuan dari pe milik Mukim

te ntang Pe nye le nggaraan Pe radilan Adat Gampong dan

adat, karena Carbon Conservation te lah me nyatakan bahwa

Mukim atau Nama Lain di Ace h, yang ditandatangani pada

pe rsetujuan masyarakat te lah dipe role h pada tahap

20 Desembe r 2011. SKB ini me ne gaskan bahwa se mua

pe rancangan. Dalam pe rke mbangan yang dapat mengubah

se ngke ta atau pe rse lisihan yang te rjadi di tingkat gampong

banyak pihak me njadi berbalik me lawan Proye k Ulu Mase n

dan mukim yang bersifat ringan wajib dise lesaikan di tingkat

dan mempe rparah masalah yang ada, pada bulan Me i 2011,

gampong dan mukim te rle bih dahulu. Perkara yang diurus di

Carbon Conservation me njual se te ngah ase tnya ke pada

tingkat mukim adalah pe rkara yang tidak bisa dise lesaikan di

pe rusahaan pe rtambangan Kanada, East Asia Minerals

tingkat gampong. Me kanisme pe nye lesaian se ngke ta ini

Corporation.

adalah pe radilan adat.
Sampai de ngan saat ini, Februari 2012, Ace h masih dalam
suasana pe milihan gubernur baru. Meskipun Gube rnur saat
ini juga me ncalonkan dirinya ke mbali, be liau tidak memiliki

Hutan Ulu Masen

“Jika FPIC hanya berujung pada pelemahan akar budaya
kami ketimbang mengembangkannya, maka Anda (Em il)
termasuk ke dalam kelompok yang tidak bisa dipercaya.”
Salah satu tokoh desa yang me nghadiri lokakarya te ntang
REDD+ di Ace h pada bulan Agustus 2011.

Wawancara dengan Pak Nas, Kepala Mukim Lam Leu Ot,

ge londongan. Pe nebangan liar ini semakin me ningkat sete lah

Kabupaten Aceh Besar, Mei 2011

tsunami pada tahun 2004 dan masih te rus berlanjut se lama
moratorium pe ne bangan hingga hari ini. Yang kami

“Saya berasal dari gampong Siron Blang, Mukim Lam Le u

rasakan hanyalah dampak ne gatifnya, misalnya,

Ot, yang me rupakan bagian dari Kabupate n Ace h Besar di

se karang kami sulit me ne mukan spesies pohon yang

Ace h bagian utara. Saat ini saya menjabat sebagai ke tua

cocok untuk membangun rumah kami. Para pe ne bang

asosiasi Mukim Ace h Besar, yang be ranggotakan 68 Mukim.

liar me miliki pe ndukung yang kuat, termasuk dari

Saya adalah mantan ke pala Mukim Lam Le u Ot, yaitu

be be rapa partai politik, se hingga mustahil bagi kami

sebuah wilayah yang terdiri dari be berapa gampong de ngan

untuk me nghe ntikan me re ka.

hutan-hutan dan lahan-lahan pertaniannya. Gampong saya,
yang te rdiri dari se kitar 240 rumah tangga, masih memiliki

Pe merintah be lum me nyampaikan re ncananya untuk REDD

kawasan hutan yang luas, yang te rbe ntang se panjang jalan

ke pada gampong kami. Sebagai ke tua asosiasi Mukim, saya

ke kabupate n tetangga Ace h Jaya, Kami me mperkirakan

te lah dibe ri pe ngarahan ole h peme rintah te ntang REDD,

sampai se jauh mana batas hutan kami de ngan se berapa jauh

te tapi informasinya terbatas. Saya menanyakan ke pada

kami dapat berjalan kaki dari gampong di siang hari dan

pe merintah te ntang re ncana pe mbagian manfaat yang

ke mbali ke gampong me nje lang malam (batasnya se kitar 10

pe merintah canangkan untuk REDD, te tapi saya tidak

km dari gampong).

me mpe role h jawaban yang je las. Saya me nanyakan apakah
manfaat dari proye k REDD akan me njadi milik konsesi

Sistem pe nge lolaan gampong dan sumber daya alam kami

pe nebangan le gal yang dipaksa untuk me nghentikan

dile mahkan ole h undang-undang nasional tahun 1979

operasinya atau akan me njadi milik masyarakat. Namun,

te ntang pe merintah lokal. Ini te rjadi se lama re zim Soe harto,

satuan tugas REDD pe merintah tidak bisa me njawab

ke tika pe me rintah memberlakukan sistem administrasi

pe rtanyaan saya. Dalam Mukim saya, kami tidak

desanya pada kami. Karena pe raturan dan lembaga adat

me ne ntang REDD te tapi kami tidak tahu batasan-batasan

kami untuk me nge lola sumber daya kami tidak lagi

apa saja yang dire ncanakan ole h peme rintah terhadap akses

dihormati, ini be rarti bahwa orang luar bisa datang dan

kami ke hutan dan kami tidak tahu manfaat apa yang akan

me manfaatkan hutan kami serta mengembangkan pe rtanian

kami te rima.

di atas tanah kami, te tapi kami tidak dapat
me nghe ntikannya. Secara adat, se tiap orang luar yang ingin

Agar suatu re ncana menge nai pe mbagian manfaat dan

be rburu atau me ngambil kayu atau rotan dari hutan kami,

REDD dapat dike mbangkan, se luruh masyarakat harus

atau membuka suatu wilayah untuk pe rtanian, harus

dilibatkan. Tidaklah be nar jika pe me rintah membuat

me mpe role h izin dari ke pala gampong dan ke pala Mukim.

re ncana se ndiri, atau jika peme rintah hanya se ke dar

Namun, hak kami untuk me nguasai sumber daya alam kami

me minta saya se bagai tokoh masyarakat, untuk membuat

tidak dihormati ole h pe merintah dan orang luar. Kami

re ncana se perti itu. Pe rtemuan harus diadakan di masing-

me njadi se pe rti macan ompong, me nyaksikan hutan kami

masing gampong, Mukim dan kabupate n yang terke na

die ksploitasi tanpa persetujuan kami.

dampak, untuk me mbahas dan me ne ntukan siste m untuk
pe mbagian manfaat dan pe nge lolaan hutan kami. Tokoh-

Meskipun Gube rnur Ace h te lah me nde klarasikan

tokoh adat dan lembaga -lembaga adat kami masih ada,

moratorium pe ne bangan pada tahun 2007 dan

te tapi pe merinta h tidak me ngakui me re ka se bagai badan-

me ngumumkan re ncana untuk me nambah pe njaga hutan

badan yang sah. Kami te rbuka untuk berdiskusi de ngan

untuk me ne gakkan pe raturan ini, pe nebangan liar di hutan

pe merintah te ntang re ncana -re ncana REDD, te tapi kami

kami te tap tidak be rhe nti. Orang luar me mbawa mesin dan

ingin pe me rintah menghormati lembaga -lembaga dan hak-

truk dan me masuki hutan kami tanpa izin dari pe merintah

hak adat kami.”

maupun dari gampong atau Mukim kami. Me re ka pe rgi
me ninggalkan hutan de ngan truk-truk pe nuh kayu
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