
 

 

‘REDD di Ambang Pintu’ - Pertanyaan 

 

Pertanyaan Umum 

Isu apa yang paling menarik perhatian anda dari film REDD di Ambang Pintu? 

Apakah ada isu yang ingin anda bahas dari film tersebut? 

Apakah ada bagian yang ingin anda lihat lagi dari film ini?  

 

Hutan 

Apa makna atau arti hutan untuk kampung Anda? (makanan, air, perumahan, 

budaya, ekonomi, adat dll) 

Apa manfaat hutan untuk Anda (termasuk untuk keluarga, komunitas, dan warga 

lain di sekitar komunitas Anda)? 

Apa saja kearifan lokal, sistem pengelolaan sumber daya alam, dan hukum adat 

yang berlaku di kampung Anda? 

 

REDD+ dan Perubahan Iklim 

Menurut Anda, bagaimana tingkat kerusakan hutan di Indonesia? Bagaimana 

dengan di wilayah Anda? 

Bagaimana kerusakan hutan mempengaruhi masyarakat adat?  

Apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Menurut anda, apa hubungan 

antara perubahan iklim dan hutan? 

Apa yang dimaksud dengan REDD +? 

 

Peluang dan Risiko 

Apa dampak (peluang atau risiko) REDD terhadap masyarakat yang tinggal di 

sekitar proyek REDD? 

Terkait dengan hak tenurial tanah sebagai masalah yang belum terselesaikan di 

Indonesia, bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap REDD+? 

Bagaimana sebuah proyek REDD bisa mempengaruhi komunitas Anda terkait 

dengan akses terhadap hutan dan hak atas tanah? 

Siapa yang memiliki tanah dan hutan? Siapa yang memiliki karbon? 

Apa kondisi yang harus dipenuhi agar komunitas Anda mau terlibat dalam 

merancang dan melaksanakan proyek REDD? 



 

 

 

Pengorganisasian Masyarakat 

Sejauh mana anda mengetahui hak masyarakat untuk menerima atau menolak 

sebuah proyek REDD? 

Jika komunitas anda memutuskan untuk terlibat dalam sebuah proyek REDD, 

bagaimana anda bisa memastikan bahwa komunitas anda akan terlibat penuh 

dalam merancang, merencanakan, melaksanakan, dan memonitor proyek REDD 

yang akan dilakukan di wilayah anda tersebut? 

Apakah anda memiliki akses untuk mendapatkan saran dan informasi 

independen (selain dari pengembang proyek REDD yang ingin atau sedang 

bekerja sama dengan anda) yang bisa membantu anda mempelajari dan 

mempertimbangkan keterlibatan anda dalam proyek REDD? 

Siapa akan mewakili komunitas anda dalam diskusi dengan pengembang proyek 

REDD? Bagaimana mereka melaporkan hasil-hasil pertemuan  ke komunitas? 

Apa harapan untuk masa depan komunitas Anda? 

Dengan cara apa masyarakat dapat mengorganisir diri untuk menjadi kuat dan 

bersatu? 

Selanjutnya, apa tindakan yang harus diambil oleh komunitas Anda terkait 

dengan REDD+? 

 


