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Emisi Gas Rumah Kaca dan REDD+
Indonesia memiliki sekitar 22.5 juta hektar lahan gambut tropis, 
atau kira-kira setengah dari total lahan gambut dunia. Beberapa 
sumber memperkirakan bahwa pohon-pohon di hutan rawa 
gambut dapat menyimpan karbon hingga 140 ton per hektar, 
namun tanah gambut yang kaya karbon di bawah permukaan 
hutan dapat menyimpan 20 kali lebih banyak daripada jumlah 
karbon yang terdapat dalam vegetasi di atas permukaan tanah. 
Selama lebih dari dua dekade, banyak dari hutan-hutan tersebut 
telah mengalami kekeringan, deforestasi dan kebakaran. 
Akibatnya, emisi gas rumah kaca (GRK) dari Indonesia naik 
sangat tajam. 

REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan) merupakan sebuah pendekatan untuk mengurangi emisi 
GRK dengan cara mendukung negara-negara berkembang, baik 
secara finansial maupun teknis berdasarkan nilai karbon yang 
tersimpan di dalam ekosistem hutan negara-negara tersebut. 
REDD+ juga mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, 
perlindungan hutan, dan peningkatan stok karbon dalam 
ekosistem hutan. Sampai saat ini, mekanisme formal untuk 
REDD+ yang diatur melalui konvensi dan perjanjian internasional 
belum ada. Sementara itu, berbagai kegiatan demonstrasi REDD+ 
telah mulai dilaksanakan di berbagai negara di dunia. Proyek-
proyek tersebut menguji coba pendekatan-pendekatan untuk 
mencapai target pengurangan emisi GRK berkelanjutan sambil 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan 
hidupnya  pada hutan.

Kalimantan Forests and Climate Partnership 
Pelaksanaan program KFCP sepenuhnya dimulai pada tahun 
2010 sebagai salah satu kegiatan demonstrasi REDD+ terbesar 
pertama di Indonesia. Lokasi proyek seluas 120.000 hektar 
terletak di sebagian areal bekas Proyek Pengembangan Lahan 
Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas, Kalimantan 

Tengah, yang terdiri dari hutan rawa gambut dan lahan gambut 
yang terdegradasi karena proses pengeringan dan deforestasi  
pada tahun 1990an. Emisi GRK dari area tersebut relatif tinggi 
sebagai akibat dari pengeringan dan kebakaran gambut yang 
kerap terjadi, terutama selama musim kemarau yang dipicu 
oleh adanya badai El Niño. Kini, KFCP merupakan salah satu dari 
banyak kegiatan REDD+ yang relatif paling maju yang pernah 
dilaksanakan di lapangan.

Tujuan utama program KFCP adalah untuk: 
1. Mengurangi emisi akibat kebakaran dan kekeringan 

gambut melalui program yang dikelola langsung oleh 
masyarakat, misalnya penutupan kanal-kanal kecil (tatas), 
mengurangi terjadinya kebakaran yang tidak diinginkan dan 
meningkatkan akses terhadap mata pencaharian lokal.

2. Melakukan penelitian dan pemantauan untuk 
mengestimasi emisi GRK dari lahan gambut sebagai 
bagian dari sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi 
(Measurement, Reporting and Verification) Indonesia yang 
terhubung dengan Indonesian National Carbon Accounting 
System (INCAS).

3. Mengembangkan mekanisme pembagian berbagai  
manfaat dan partisipasi masyarakat termasuk safeguards 
sosial dan lingkungan. 

4. Mendukung pengembangan kerangka kelembagaan di 
tingkat kabupaten melalui: 
• Kelompok Kerja Kabupaten (Pokja REDD+ Kapuas)
• Unit pengelola hutan yang dibentuk tahun 2011 (Model 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/KPHL Kapuas), dan 
• Sebuah forum masyarakat antar desa (Forum Komunikasi 

Antar Desa - FKAD) yang dibentuk pada tahun 2011.
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yang dapat berfungsi sebagai landasan dalam mengklarifikasi 
dan menetapkan hak kepemilikan atas lahan, menegosiasikan 
penataan batas kawasan hutan negara serta mengidentifikasi 
potensi pertumbuhan ekonomi rendah karbon berbasis lahan. 
Kecuali itu, program KFCP juga mendorong tumbuhnya inisiatif 
berupa pengembangan hutan desa (community forestry 
development) di beberapa desa.

KFCP akan menyelesaikan kegiatannya  pada bulan Juni 2014 dan 
untuk saat ini akan berfokus pada:  
1. Mengatasi persoalan yang menjadi prioritas masyarakat 

terkait status lahan dan mata pencaharian. 
2. Menyerah-terimakan hasil-hasil kegiatan dan penelitian ke 

pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
3. Mendukung pengembangan berbagai inisiatif  REDD+ lokal 

di wilayah kerja KFCP.

Pengurangan emisi melalui pencegahan kebakaran, 
rehabilitasi lahan gambut, perlindungan hutan, dan 
pengembangan mata pencaharian 

Beberapa upaya untuk mengurangi emisi di wilayah kerja  KFCP  
difokuskan pada pencegahan dan pengelolaan kebakaran, 
rehabilitasi, perbaikan tata air, reforestasi, dan mengurangi tekanan 
terhadap hutan melalui kegiatan penunjang mata pencaharian. 

Masyarakat telah terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
berbagai kegiatan pengurangan emisi serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang meliputi:  
• Pemadaman dan pencegahan kebakaran yang berdampak 

positif terhadap penggunaan api dan pengendalian 
kebakaran hutan.

• Penyelesaian disain terperinci untuk rehabilitasi hidrologis 
dan penutupan kanal-kanal pada areal bekas Proyek 
Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar.

• Penutupan 25 kanal kecil (tatas) di wilayah kerja  KFCP yang 
masih berupa hutan.

• Reforestasi 1.911 hektar lahan gambut yang terdegradasi. 
• Pengembangan Hutan Desa di tiga desa. 
• Membangun kebun karet dan agroforestri  untuk masyarakat 

yang tinggal di wilayah kerja KFCP seluas 1.321 hektar.  

Selama 2013-14, KFCP bekerja sama dengan Pemerintah 
Kabupaten Kapuas, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 
Kapuas, dan organisasi non-pemerintah untuk mendampingi 
masyarakat dalam menyusun rencana tata guna lahan desa, 

Perencanaan tata guna lahan desa sebagai dasar 
pembangunan rendah karbon dan REDD+ 

KFCP telah mengidentifikasi bahwa masyarakat yang tinggal 
di wilayah kerja KFCP tidak memiliki pengetahuan tentang 
hutan negara dan rencana tata guna lahan, termasuk batas-
batas kawasan hutan negara. Situasi ini telah menimbulkan 
kekhawatiran masyarakat mengenai status tanah mereka,  
sehingga mendorong Pemda Kalimantan Tengah untuk 
bertindak dengan menerbitkan beberapa peraturan  mengenai 
lembaga adat dan tanah adat. 

KFCP merespon dengan membantu masyarakat dalam hal: a) 
menetapkan wilayah kelola lahan tradisional termasuk sawah, 
kebun karet dan rotan, b) menetapkan lahan dan sumber daya 
hutan yang memiliki akses terbuka (wilayah jelajah), dan  c)  
menyelesaikan pemetaan penggunaan lahan yang ada, serta 
mengembangkan rencana tata guna lahan desa berdasarkan 
Peraturan Kementerian Dalam Negeri N0. 51/2007 tentang 
Pembangunan Daerah Pedesaan berbasis Masyarakat dan 
rencana tata ruang yang ada (SK Menhut 529/2012 dan 
RTRWK Kapuas).

Dengan bantuan citra satelit Quickbird beresolusi tinggi, 
masyarakat yang dibantu oleh KFCP akan melengkapi 
rencana tata kelola desa di tahun 2014 dan menggunakannya 
untuk merencanakan sendiri pembangunan rendah karbon 
kedepannya serta mengatasi masalah-masalah seperti perizinan 
kebun skala besar serta batas-batas kawasan hutan negara.

2 Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)



Estimasi emisi dari lahan gambut untuk sistem MRV 
nasional dan sub-nasional 

KFCP telah menyelesaikan penelitian tentang emisi GRK dari 
lahan gambut yang terdegradasi, dan juga pembuatan sistem 
pemantauan lahan gambut tropis terluas di dunia. Dari kegiatan 
tersebut telah dihasilkan temuan baru tentang emisi GRK lahan 
gambut dan dapat menambah pengetahuan dasar tentang faktor-
faktor emisi GRK lahan gambut. Kegiatan KFCP ini telah pula 
terintegrasi dengan INCAS dan pengembangan sistem MRV untuk 
lahan gambut di Indonesia. Beberapa temuan utama lainnya yaitu: 
• Emisi dari oksidasi mikroba  pada lahan gambut 

terdegradasi adalah 20tCO2/ha/tahun, namun menjadi 
lebih tinggi pada tahun-tahun pertama setelah gambut 
mengalami kekeringan – estimasi ini (berdasarkan 
penurunan permukaan air), secara umum sesuai dengan 
pengukuran aliran (flux). 

• Dalam jangka menengah, hilangnya karbon dari areal 
lahan gambut terbakar dan tidak terbakar secara umum 
adalah sama. Dari temuan yang mengejutkan ini dapat  
disimpulkan bahwa jika suatu areal tidak terbakar, 
hilangnya karbon akibat oksidasi tetap relatif tinggi dan 
sama nilainya dengan hilangnya karbon secara keseluruhan 
dari kebakaran dan oksidasi di areal yang terbakar. Hidrologi 
lahan gambut dan sifat alami lahan gambut sebagai 
pengatur sistem hidrologis mendorong proses-proses 
tersebut terjadi pada skala lansekap. 

• Kehilangan karbon jangka pendek akibat kebakaran 
cenderung lebih rendah setelah kebakaran pertama karena 
deforestasi dan pengeringan. Faktor emisi kebakaran lahan 
gambut karenanya cenderung lebih rendah pada kebakaran 
yang berulang menyusul peristiwa kebakaran awal.

FPIC dan Perjanjian Desa di KFCP 

Masyarakat yang tinggal di wilayah kerja KFCP secara sukarela 
berpartisipasi dalam program berdasarkan prinsip-prinsip 
FPIC (sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia). 
Persetujuan mereka diperoleh melalui proses konsultasi di 
tingkat keluarga dan lingkungan dengan  menjelaskan kepada 
mereka tentang program, prinsip-prinsip, dan kegiatan 
utama. Pengambilan keputusan terjadi dalam musyawarah 
desa. Kesepakatan internal  KFCP mensyaratkan adanya 
mufakat bersama untuk bergabung dalam program. 

Kerjasama antara KFCP dan desa dituangkan dalam dokumen 
Perjanjian Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa, tokoh 
masyarakat, tim pelaksana (yang mewakili) masyarakat 
dan KFCP. Setiap pendapat yang diajukan oleh masyarakat 
selama proses konsultasi ini dibahas dalam Perjanjian Desa .

Perjanjian Desa menetapkan prinsip-prinsip utama untuk 
kerjasama, termasuk safeguards seperti hak atas tanah 
masyarakat, peran dan tanggung jawab berbagai pihak, serta  
kelembagaan dan mekanisme kerja, dan rincian kegiatan 
yang akan dilakukan. Warga masyarakat mengatakan bahwa 
KFCP merupakan program yang transparan dan partisipatif 
dan mereka menghargai proses konsultasi program. 

Pembagian manfaat, safeguards, dan partisipasi 
masyarakat

Masyarakat telah mengambil peran utama dalam pelaksanaan 
program KFCP melalui mekanisme pembayaran berbasis 
masyarakat yang diatur dalam Perjanjian Desa tertulis. Perjanjian 
Desa tersebut telah mengacu pada prinsip Free, Prior & Informed 
Consent (FPIC) dan menjadi dasar yang kuat untuk keterlibatan 
masyarakat, aksi nyata serta safeguards dalam konteks 
REDD+. Sebelum Perjanjian Desa dibuat, KFCP memfasilitasi 
pengembangan rencana desa untuk desa-desa yang berpartisipasi 
dalam program KFCP, yang tertuang dalam rencana jangka 
menengah (lima tahun) dan rencana tahunan, yang menjadi 
dasar pengembangan Perjanjian Desa. Beberapa kegiatan dalam 
perencanaan tersebut telah diadopsi oleh pemerintah.

Pengembangan mekanisme pembagian manfaat berbasis 
masyarakat dan peningkatan kapasitas untuk mengelola 
keuangan, dimana dalam hal ini lebih dari 2 juta US dollar telah 
dikucurkan kepada masyarakat selama empat tahun proyek 
berjalan.  Program semacam ini  berpotensi untuk berkembangnya  
kegiatan REDD+ kedepannya di wilayah yang sama, dimana 
masyarakat menjadi aktor utama dalam mengurangi emisi dan 
membangun ekonomi rendah karbon berbasis lahan. 
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Kerangka safeguards untuk program KFCP telah dirancang dan 
dilaksanakan di lapangan untuk memastikan berkurangnya  
dampak negatif  terhadap sosial dan lingkungan. Rencana-rencana 
KFCP harus sesuai dengan safeguards, dan pemantauan atas 
pelaksanaan dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip 
safeguards serta kriterianya dipenuhi. Sistem penyampaian 
keluhan, baik verbal, tertulis maupun komunikasi lewat SMS, 
memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pemikiran-
pemikiran mereka kepada KFCP. Pemikiran dan keluhan tersebut 
selanjutnya  direspon oleh manajemen KFCP dan ditindak-lanjuti 
di lapangan.

KFCP digunakan sebagai media untuk menginformasikan 
pengembangan kerangka safeguards sosial dan lingkungan untuk 
Kalimantan Tengah, sebagai prasyarat untuk Pendanaan REDD+ 
di Indonesia (FREDDI) di provinsi ini. Rancangan kerangka kerja 
telah diujicoba di wilayah  kerja KFCP pada bulan Desember 
2013 bekerja sama dengan Universitas Palangkaraya, Lembaga 
Ekolabel Indonesia serta Clinton Climate Foundation.

Pengembangan lembaga-lembaga lokal untuk REDD+

KFCP berupaya mendukung Kelompok Kerja REDD+ Kabupaten 
Kapuas serta Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL 
Model Kapuas). KFCP telah juga membantu KPHL dalam 
mengembangkan rencana pengelolaan KPHL, dan sebagai dasar 
pengelolaan kolaboratif dengan masyarakat melalui pemetaan 
dan rencana tata guna lahan desa secara partisipatif. Forum 
Komunikasi Antar Desa (FKAD) melakukan pertemuan rutin dan 
memiliki potensi untuk menjadi mitra utama KPHL.

Untuk masa depan 

KFCP memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan  
REDD+ dalam skala besar dan jangka panjang yang dapat 
menurunkan emisi secara signifikan dari sumber geografis utama  
di Kalimantan Tengah, yaitu bekas areal Pengembangan Lahan 
Gambut Sejuta Hektar.

Pembelajaran dari KFCP dapat diaplikasikan melalui  sebuah 
pendekatan yang dapat dikembangkan untuk mencakup area 
yang lebih luas di tahun-tahun mendatang.
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