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Blue Carbon atau Karbon Biru adalah karbon yang tersimpan di dalam ekosistem pesisir 
dan laut. Pada perkembangannya, ada tiga ekosistem yang menjadi fokus utama blue 
carbon yaitu hutan bakau (mangrove), padang lamun (seagrass meadow) dan rawa asin 
(salt marsh). Keutamaan dari ketiga ekosistem tersebut adalah memiliki daya serap dan 
simpan karbon yang besar. 
Seperti halnya gambut, penyimpanan blue carbon terbesar terdapat di dalam tanah, 
dimana komponen ini tidak masuk dalam perhitungan yang dilaporkan dalam 
inventarisasi gas rumah kaca (GRK) sektor hutan/land use, land use change and forestry 
(LULUCF). Akibatnya, sektor LULUCF kehilangan peluang besar untuk mendukung 
Indonesia mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan 
sendiri (41% dengan dukungan internasional) dari Business As Usual (BAU) pada tahun 
2020 atau 29% pada tahun 2030.
Policy brief ini memberikan rekomendasi untuk mengangkat blue carbon sebagai 
komponen khusus dalam Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia. 
Dalam tahap persiapan menuju NDC, dibutuhkan dokumen nasional, penetapan 
kebijakan, dan sinergi kerja blue carbon yang melibatkan institusi/lembaga lintas 
sektoral terkait di Indonesia. 
Sebagai komponen khusus NDC, hutan mangrove berpotensi menjadi aset penting 
dalam penurunan emisi GRK karena Indonesia merupakan negara dengan luas hutan 
mangrove terbesar di dunia. Selain memberikan peluang untuk mengisi gap dalam 
program penurunan emisi, upaya ini menunjukkan dukungan aktif Indonesia pada 
sektor kelautan sebagai salah satu fokus utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
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Pernyataan
Masalah

Tidak dimasukkannya nilai stok karbon 
tanah menyebabkan underestimate nilai 
total karbon yang terserap dan disimpan 
oleh mangrove maupun emisi yang 
dikeluarkan bila terjadi gangguan fungsi 
hutan maupun alih guna lahan hutan 
mangrove. Hal ini menjadikan peran 
hutan mangrove dalam mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim menjadi 
terabaikan karena luasan hutan mangrove 
yang relatif kecil dibandingkan dengan 
hutan terestrial. 

Selama ini carbon accounting dari sektor 
hutan Indonesia hanya menghitung  
biomasa tegakan pohon (above ground) 
yang menyimpan sekitar 17% (159,1 Mg 

-1 -1C ha )  dan 2% (16,7 Mg C ha ) dari total 
1stok karbon hutan mangrove . Sedangkan, 

-1
sekitar 81% (774,7 Mg C ha ) dari total 

-1stok hutan mangrove (950,5 Mg C ha ) 
yang terdapat di dalam tanah (below 
ground) kedalaman 1 meter, tidak masuk 
d a l a m  p e r h i t u n g a n .  D e n g a n 
menggunakan  da ta  luasan  hu tan 
mangrove yang dikeluarkan oleh Badan 
Informasi Geospasial, yaitu 3,2 juta ha, 
maka estimasi potensi stok karbon hutan 
mangrove yang luput terhitung dalam 

carbon accounting sekitar 2.513 TgC.

Belum masuknya blue carbon termasuk 
mangrove menjadi komponen khusus 
dikarenakan belum tersedianya dokumen 
nasional yang mendukung pemangku 
kebijakan seperti strategi (roadmap) blue 
carbon nasional, kebijakan pendukung 
(regulatory framework), baseline data 
i n v e n t a r i s a s i  d a n  m e t o d o l o g i 
Measurement, Reporting dan Verification 
(MRV) blue carbon. Apabila perhitungan 
stok karbon tanah dimasukkan akan 
menegaskan  n i la i  pen t ing  hu tan 
mangrove dan ekosistem blue carbon 
lainnya, sehingga perhatian pada peran 
blue carbon dalam mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim meningkat dan dapat 
menjadi salah satu faktor penting dalam 
penurunan laju degradasi ekosistem 
pesisir. Dengan berkurangnya 50% laju 
degradasi tahunan lahan basah di pesisir 
maka emisi yang dapat terhindarkan 

-1 2sebesar 0,23 Gt CO e tahun . Oleh 2-

karenanya, Indonesia perlu menempatkan 
blue carbon sebagai komponen khusus 
dalam NDC. 
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Fakta atau
Kondisi Saat

Ini

Perkembangan Blue Carbon Initiative 
di dunia internasional

Peran penting hutan lahan basah 
(wet land )  da lam upaya  mi t igas i 
perubahan iklim telah menjadi perhatian 
dunia. Berbagai inisiasi telah dimulai oleh 
beberapa negara yang bergabung dalam 
the Paris Agreement Parties untuk 
memasukan peran blue carbon, sebagai 
karbon dari ekosistem pesisir (coastal 
carbon system), dalam skema mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. Dari ulasan 

2
Herr dan Landis , meskipun blue carbon 
belum menjadi terminologi resmi dalam 

UNFCCC namun perannya sudah 
ditunjukkan dalam NDC beberapa negara 
dengan menggunakan istilah mangrove 
(yang selama ini  menjadi bagian 
LULUCF sektor hutan), atau ekosistem 
pesisir dengan penekanan fungsinya 
dalam mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim. Indonesia merupakan salah satu 
dari 151 negara yang memiliki potensi 
blue carbon, namun belum termasuk 
da lam 19% negara  Par t i es  yang 
mengangkat secara khusus blue carbon 
dalam NDC untuk mitigasi perubahan 
iklim (Tabel 1).



Tabel 1. Daftar negara yang telah memasukan blue carbon atau ekosistem pesisir dalam NDC (Sumber: 
Herr dan Landis (2016)). 

Program Negara 
Mitigasi  

LULUCF/Kehutanan 
 
Coastal wetland telah 
diperhitungkan dalam LULUCF 
atau komitmen terkait kehutanan 

 
Amerika Serikat 
Angola 
Australia 
Bahama 
Bangladesh 
 

 
Brunei  
El Savador 
Filipina 
Guinea 
Haiti  
 

 
Islandia 
Senegal 
Sri Lanka 
Surname 
 

Program mitigasi lainnya 
 
Coastal wetland menjadi salah satu 
fokus dalam tujuan program 
mitigasi  

 
Antigua dan 
Barbuda 
Arab Saudi 
Bahrain 
Belize 
Cina 
 

 
Ekuador 
Guyana 
Kiribati 
Komoro 
Kepulauan Cook 
Kepulauan Marshall 
 

 
Meksiko 
Seychelles 
Uni Emirat Arab 

Adaptasi  
Konservasi, Perlindungan dan 
Reforestasi 
 
Coastal wetland masuk dalam 
program adaptasi melalui kegiatan 
konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya, perlindungan dan 
reforestasi 

 
Afrika Selatan 
Arab Saudi 
Bahama 
Bahrain 
Bangladesh 
Belize 
Benin 
Cape Verde 
Djibouti 
Ekuador 
Fiji 
Filipina 
Gabon 
Gambia 
Grenada 
Guinea-Bissau 
Haiti 
Honduras 
India 
 

 
Kamerun 
Kepulauan Cook 
Kepulauan Marshall 
Kuba 
Lebanon 
Liberia 
Madagaskar 
Mauritius 
Meksiko 
Mesir 
Moroko 
Myanmar 
Nauru 
Niue 
Oman 
Pantai Gading 
Republik Domika 
Republik Kongo 
  

 
St Lucia 
St Vincent dan 
Grenadine 
Senegal 
Seychelles 
Singapore 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudan 
Suriname 
Tanzania 
Thailand 
Togo 
Uruguay 
Venezuela 
Vietnam 
 

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 
 
Terdapatnya informasi dan acuan 
tata ruang pesisir, seperti Integrated 
Coastal Zone Management (ICZM), 
dalam program adaptasi 

 
Arab Saudi 
Bangladesh 
Belize 
Eritrea 
Gabon 
Gambia 
Georgia 
 

 
Grenada 
Guatemala  
Haiti 
India 
Kamboja 
Kamerun 
Liberia 
 

 
Mesir 
Malaysia 
Moroko  
Myanmar  
Niue 
St Lucia 
Sudan 
Vanuatu 
 

Perikanan 
 
Terdapatnya informasi atau 
pembahasan mengenai pentingnya 

 
Bahama 
Belize 
Brunei 

 
Jamaika 
Kosta Rika 
Kamboja 

 
Oman 
St Lucia 
Sierra Leone 
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Perikanan 
 
Terdapatnya informasi atau 
pembahasan mengenai 
pentingnya program adaptasi 
dalam sektor ekonomi perikanan 
dan kelautan 

 
Bahama 
Belize 
Brunei 
Cape Verde 
Djibouti 
Haiti 
 

 
Jamaika 
Kosta Rika 
Kamboja 
Kamerun 
Mauritius 
Nigeria 

 
Oman 
St Lucia 
Sierra Leone 
Tanzania 
Vietnam 

Lainnya  

 
Terminologi blue carbon telah 
digunakan dalam dokumen 
mitigasi dan adaptasi 
 

 
Arab Saudi 
Bahrain 

 
Filipina 
Seychelles 

 
Uni Emirat Arab 

 
Secara khusus, peran coastal 
wetland masuk dalam program 
mitigasi dan adaptasi 

 
Arab Saudi 
Antigua dan 
Barbuda 
Belize 
 

 
Filipina 
Kepulauan Cook 
Kepulauan Marshal 
Madagaskar 
 

 
Mesir 
St Lucia 
Suriname 
Togo 

 



Salah satu keutamaan karbon dari 
ekosistem pesisir (coastal carbon system) 
adalah kontribusi stok karbon tanah yang 
signifikan terhadap total stok karbon 
ekosistem. Oleh karenanya, IPCC 
menyempurnakan acuan penghitungan 
GRK dengan mengeluarkan protokol 
penghitungan emisi dari lahan basah: 
2013 Supplement to the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories: Wetlands. Protokol ini 
merupakan pelengkap dari the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories yang memuat petunjuk 
inventarisasi GRK. Selain lahan gambut, 
hutan mangrove sebagai ekosistem pesisir 
masuk dalam bagian protokol ini secara 
khusus, yaitu pada Chapter 4: Coastal 
Wetlands. Saat ini, beberapa panduan 
teknis telah tersedia sebagai standar 
metodologi penghitungan dan analisa 
stok dan flux blue carbon, salah satunya 
adalah Coastal Blue Carbon: Methods for 
assessing carbon stocks and emissions 
factors in mangroves, tidal salt marshes, 
and seagrass meadows yang dikeluarkan 
oleh Conservation International (CI) – 
U N E S C O ' s  I n t e r g o v e r n m e n t a l 
Oceanographic Commission (IOC) – 
International Union for Conservation of 

3Nature (IUCN) .

Inventarisasi GRK Nasional untuk 
sektor hutan/LULUCF
Sesuai dengan komitmen sebagai negara 
Non-Annex I pada UNFCCC, Indonesia 
melakukan pelaporan secara rutin 
mengenai inventarisasi GRK dalam 
bentuk National Communication (NC) 
setiap 4 tahun dan Biennial Update 
Report  (BUR) set iap 2 tahun ke 
UNFCCC. Kegiatan ini merupakan 
bagian kesepakatan dari langkah upaya 
penurunan t ingkat  emis i  d imana 
Indonesia telah menetapkan NDC sebesar 
29% (dengan kemampuan sendiri) atau 
41% (dengan dukungan Internasional) 
d a r i  B A U  d i  t a h u n  2 0 3 0 . 
Penyelenggaraan inventarisasi GRK 
ditetapkan dalam Perpres 71/2011 dan 
m e n g a c u  p a d a  P e d o m a n 
Penyelenggaraan Inventarisasi GRK 
Nasional yang disusun oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup pada tahun 2012. 
Indonesia melaporkan kontr ibusi 
penurunan emisi di sektor kehutanan 

melalui mekanisme inventarisasi (GRK). 
Sampai  saa t  in i  Indones ia  te rus 
melakukan penyempurnaan inventarisasi 
dan pemantauan GRK, salah satunya 
a d a l a h  d e n g a n  m e n i n g k a t k a n 
ketersediaan data yang berpengaruh pada 
tingkat akurasi hasil inventarisasi.
Hutan mangrove, sebagai ekosistem blue 
c a r b o n ,  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u 
tipe/kategori hutan yang masuk dalam 
sistem inventarisasi GRK Indonesia. 
Selama ini, inventarisasi GRK Indonesia 
menggunakan data yang diperoleh 
dengan pendekatan penginderaan jauh 
(remote sensing) dan pengukuran 
lapangan melalui Inventarisasi Hutan. 
Pemantauan/monitoring melalui citra 
satelit memberikan informasi perubahan 
luasan dan tipe hutan berdasarkan 
pemantauan di atas permukaan tanah 
(aboveground) yang kemudian digunakan 
untuk memperoleh nilai stok dan emisi 
karbon. Perhitungan stok karbon tanah 
tidak dilakukan dalam inventarisasi GRK 
dari sektor hutan secara umum. 

Mengapa Pool Karbon Tanah pada 
Hutan Mangrove Penting ?
Masuknya perhitungan karbon tanah akan 
mendukung penyempurnaan sistem 
inventarisasi GRK nasional sehingga 
tingkat akurasi pendugaan emisi dan 
serapan GRK hutan mangrove akan lebih 
baik. Hutan mangrove menyimpan 
karbon alami di dalam tanah dalam 
jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 
50-90% dari total stok karbon ekosistem 

4mangrove . Nilai ini cukup signifikan 
dibandingkan dengan karbon yang 
tersimpan pada tanah di hutan terestrial, 

3
yaitu sekitar 44% dari total stok karbon . 
Cadangan karbon di dalam tanah 
berhubungan dengan kemampuan tanah 
menyerap CO  dari pembakaran fosil di 2

atmosfer sehingga soil pool memiliki 
peran penting dalam mitigasi perubahan 
iklim. Alih guna lahan hutan tidak hanya 
akan  meningka tkan  GRK ak iba t 
hilangnya serapan karbon hutan dan emisi 
CO  dari pembusukan kayu, tetapi juga 2

meningkatkan laju dekomposisi dan emisi 
CO  dari tanah. Pool karbon tanah (2500 2

Pg) lebih besar 3,3 kali dari pool karbon di 
atmosfer (760 Pg) sehingga tanah mampu 
menyerap karbon alami dari atmosfer 

4
dalam jumlah yang signifikan . IPCC 
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memperkirakan jumlah karbon yang 
disimpan dalam tanah di hutan mangrove 

-1
sekitar 55 - 1376 Mg ha  atau dapat 
mencapai lima kali lebih besar daripada 
yang tersimpan di dalam tanah di hutan 

3,4
tropis .

Posis i  blue carbon  dalam NDC 
Indonesia 
Meskipun blue carbon belum secara 
khusus  d imasukkan  da lam NDC 
Indonesia, hutan mangrove telah masuk 

sebagai kontributor LULUCF dari sektor 
hutan.  Emis i  dar i  degradasi  dan 
deforestasi mangrove masuk dalam 
perhitungan tingkat referensi emisi hutan 
(Forest Reference Emission Level, FREL) 
s e b a g a i  p r a s y a r a t  u t a m a  d a l a m 
pelaksanaan REDD+, dimana REDD+ 
menjadi kontributor dalam penentuan 
target NDC.

Untuk memperkuat langkah dan negosiasi 
dalam proses memasukkan blue carbon 
sebagai komponen khusus dalam NDC, 
dibutuhkan serangkaian aksi yang 
dilakukan secara simultan, yang meliputi 
pembuatan dokumen nasional, penetapan 
kebijakan, dan sinergi kerja blue carbon 
d i  I n d o n e s i a  y a n g  m e l i b a t k a n 
institusi/lembaga lintas sektoral terkait.

1. Dokumen Nasional
D o k u m e n  r e s m i  n a s i o n a l  y a n g 
m e m b e r i k a n  d u k u n g a n  k e p a d a 
pemerintah untuk mengangkat inisiasi 
blue carbon ke dalam skema mitigasi 
perubahan iklim. Dokumen tersebut 
antara lain:

1. Working report yang mengulas 
status perkembangan blue carbon 
di Indonesia, termasuk pemetaan 
kebijakan dan sains terkait blue 
carbon, kondisi ekosistem blue 
carbon dan analisa potensi blue 
carbon sebagai komponen khusus 
NDC dan rencana pembangunan 
nasional.

2. Strategi blue carbon Indonesia 
yang berisi rencana aksi blue 
carbon  dan peta jalan blue 
carbon.

3. Baseline data yang memuat stok 
karbon, faktor emisi blue carbon 
b e r d a s a r k a n  t i n g k a t 
kerusakan/gangguan, karbon 
tanah ekosistem blue carbon dan 
peta karakteristik tanah.

4. Standar metodologi yang akan 
digunakan dalam perhitungan dan 
Measurement, Reporting dan 
Verification (MRV) blue carbon.

5. Forest Reference Emission Level 

(FREL) dan/atau Forest Reference 
Level (FRL)  hutan mangrove.

2. Kebijakan blue carbon Indonesia
Dalam lima tahun terakhir, inisiasi blue 
carbon telah berkembang di Indonesia 
dengan ditandainya berbagai kegiatan 
blue carbon yang dilakukan oleh lembaga 
riset nasional, universitas dan organisasi 
non pemerintah (NGO). Namun, selain 
absennya dokumen resmi nasional, belum 
ada perangkat kebijakan (policy) yang 
mendukung blue carbon sehingga hingga 
kini langkah blue carbon menuju NDC 
masih dipertimbangkan. Oleh karenanya 
dibutuhkan suatu  komitmen dar i 
pemerintah dalam bentuk regulatory legal 
dan policy framework untuk menjamin 
keberlangsungan proses dari tahap 
persiapan hingga implementasi blue 
carbon dalam skema mitigasi perubahan 
iklim di Indonesia.

3. Sinergi kerja blue carbon di Indonesia
Isu blue carbon melibatkan multi sektoral 
sehingga membutuhkan sinergi antar 
lintas lembaga dalam membangun 
komitmen nasional.  Pembentukan 
kelompok kerja (working group) atau 
jejaring kerja (networking) antar 
komunitas sains dan pemangku kebijakan 
lingkup nasional akan menjadi wadah 
sharing lesson learned  sekaligus 
memperkuat kerangka kerja blue carbon 
di Indonesia. Keberhasilan sinergi blue 
carbon Indonesia dengan blue carbon 
internasional dapat tercapai dengan peran 
a k t i f  I n d o n e s i a  d a l a m  f o r u m 
internasional, seperti International Blue 
Carbon Initiative dan International Blue 
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Implikasi
Kebijakan



Carbon Partnership.
Masuknya perhitungan karbon tanah akan 
mendukung penyempurnaan sistem 
inventarisasi GRK nasional sehingga 
tingkat akurasi pendugaan emisi dan 
serapan GRK hutan mangrove akan lebih 
baik. Hutan mangrove menyimpan 
karbon alami di dalam tanah dalam 
jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 
50-90% dari total stok karbon ekosistem 

4
mangrove . Nilai ini cukup signifikan 
dibandingkan dengan karbon yang 
tersimpan pada tanah di hutan terestrial, 

3
yaitu sekitar 44% dari total stok karbon . 
Cadangan karbon di dalam tanah 
berhubungan dengan kemampuan tanah 
menyerap CO  dari pembakaran fosil di 2

atmosfer sehingga soil pool memiliki 
peran penting dalam mitigasi perubahan 
iklim. Alih guna lahan hutan tidak hanya 
akan  meningka tkan  GRK ak iba t 
hilangnya serapan karbon hutan dan emisi 
CO  dari pembusukan kayu, tetapi juga 2

meningkatkan laju dekomposisi dan emisi 
CO  dari tanah. Pool karbon tanah (2500 2

Rekomendasi
Kebijakan

Rekomendasi yang diberikan dalam 
Policy brief ini menjawab beberapa isu 
dan memperjelas langkah konkrit yang 
tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 
GRK (RAN-GRK) dan Rencana Aksi 
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 
(RAN-API), seperti:

1. Perhatian pada nilai penting blue 
carbon dalam mitigasi perubahan 
iklim akan memberikan implikasi 
pada peningkatan perlindungan 
dan pengelolaan sumberdaya 
pesisir yang lestari sehingga 
memperkuat sasaran Bidang 
Ketahanan Ekosistem RAN-API 
s e k a l i g u s  m e n d u k u n g 
pembangunan rendah karbon (low 
carbon development )  yang 
memperhatikan keseimbangan 
l i n g k u n g a n  d a n  e k o n o m i 
masyarakat.

2. Masuknya blue carbon sebagai 
coastal carbon system dapat 
menjadi opsi penambahan fokus 
sumber emisi dan penyerapan 
karbon dalam inventarisasi GRK 
(Perpres No.71/2011 Pasal 3 Ayat 
3) dimana sektor kelautan belum 

disebutkan secara khusus dalam 
sumber emisi dan penyerapan 
karbon.

3. Rekomendasi penyempurnaan 
m e t o d o l o g i  p e n g h i t u n g a n 
p e n u r u n a n  e m i s i  G R K  d i 
Indonesia, sesuai dengan Perpres 
No.71/2011 Pasal 8 Ayat 1 (c). 
P o l i c y  b r i e f  i n i 
m e r e k o m e n d a s i k a n  u n t u k 
memasukkan perhitungan stok 
karbon tanah di hutan mangrove 
dengan menggunakan metodologi 
terkini sesuai dengan standar 
IPCC untuk lahan basah. Apabila 
kaji ulang inventarisasi GRK 
dilakukan, penilaian stok karbon 
mangrove lebih akurat sehingga 
t idak terjadi  underestimate 
po tens i  mangrove  sebaga i 
penyerap karbon.

4. Pembangunan sistem informasi 
seperti database simpanan blue 
carbon dan karbon tanah hutan 
mangrove yang mendukung 
penyelenggaraan inventarisasi 
GRK (Perpres No.71/2011 Pasal 
5).
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