
Dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Paris, 
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dari 
skenario business-as-usual dengan upaya sendiri, 
serta 41% dengan bantuan internasional pada 
tahun 2030. Sebagai negara dengan garis pantai 
terpanjang kedua di dunia, sepanjang 99.093 
km, kawasan pesisir Indonesia umumnya 
ditumbuhi dengan vegetasi mangrove seluas 
3,31 juta ha atau sekitar 2,6% dari total luas 
hutan di Indonesia. Dalam perkembangannya, 
luas hutan mangrove di Indonesia telah 
mengalami penurunan secara signifikan. 
Kerusakan mangrove berkontribusi sebesar 9% 
dari emisi sektor kehutanan di Indonesia. 
Selama 2009-2019, tercatat 261.141 ha lahan 
mangrove telah hilang akibat deforestasi dan 
degradasi. Penyebab utamanya adalah konversi 
mangrove menjadi lahan untuk peruntukan lain 
seperti tambak dan perkebunan kelapa sawit. 
Degradasi mangrove primer menjadi mangrove 

sekunder yang terganggu diperkirakan sekitar 
79.050 ha atau 30% dari total mangrove yang 
hilang. Pada periode ini, laju deforestasi bersih 
(net deforestation) mangrove di Indonesia 
mencapai 12.818 ha/tahun. Hasil kajian potensi 
penurunan emisi dari ekosistem mangrove 
menunjukkan bahwa ekosistem mangrove 
berkontribusi 8% dari target NDC Indonesia, 
serta memberikan manfaat ekologis dan 
ketahanan iklim. Policy brief ini merekomen-
dasikan upaya perlindungan mangrove dari alih 
fungsi lahan menjadi strategi utama, dan 
didukung oleh restorasi ekosistem mangrove, 
melalui: penguatan dasar hukum perlindungan 
bagi seluruh kawasan ekosistem mangrove, 
menyusun strategi nasional pengelolaan 
kawasan mangrove, memastikan implementasi 
pengelolaan ekosistem mangrove di daerah, 
memperkuat sistem dan data pendukung serta 
memastikan pendanaan yang memadai untuk 
pengelolaannya.
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Pernyataan Masalah (Statement 
of the issue/ problem)

Pemerintah Indonesia dalam National 
Determined Contribution (NDC) telah 
berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK 
sebesar 29% dari business as usual pada tahun 
2030, sebagai berikut: kehutanan (17,2%), 
energi (11,0%), pertanian (0,32%), industri 
(0,10%), dan limbah (0,38%). Berbagai aksi 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah 
dilakukan untuk membangun ketahanan dalam 
menjaga kelestarian sumber daya alam, pangan, 
air, dan energi, khususnya dalam rangka 
pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). 

Mangrove adalah tanaman yang mampu 
menyimpan cadangan karbon hutan 3-5 kali 
lebih besar dibandingkan hutan terrestrial serta 
menyerap emisi GRK hingga 20 kali lebih besar 
daripada tanaman hutan lainnya. Oleh karena 
itu, Indonesia dengan luasan mangrove terbesar 
di dunia (3,31 juta ha), memiliki peran penting 
dalam penurunan emisi GRK.  Diperkirakan 
3,14 milyar ton karbon biru tersimpan di dalam 
hutan mangrove Indonesia yang berpeluang 
untuk mengisi celah dalam program penurunan 
emisi GRK nasional.

Di awal 2021, Pusat Penelitian dan Pengem-
bangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan 
Perubahan Iklim (P3SEKPI) bersama dengan 
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) 

telah melakukan kajian untuk mengetahui 
potensi mitigasi ekosistem mangrove dalam 
mencapai target NDC (CM1) untuk sektor 
kehutanan. Analisis perubahan lahan dilakukan 
dengan menggunakan data tutupan lahan yang 
dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) pada periode 2009-
2019 berdasarkan citra satelit Landsat (Landsat 
5 Thematic Mapper / TM, Landsat 7 Enhanced 
Thematic Mapper Plus / ETM + and Landsat 8 
Operational Land Imager/ OLI) pada skala 
1:250.000. Faktor emisi yang digunakan 
merujuk pada studi Arifanti et al. (2019) dan 
Arifanti (2017) di Indonesia yang disesuaikan 
untuk beberapa transisi perubahan mangrove.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa luas hutan 
mangrove di Indonesia telah mengalami 
penurunan secara signifikan pada dekade lalu. 
Selama 2009-2019, tercatat 261.141 hektar 
lahan mangrove telah hilang akibat deforestasi 
dan degradasi. Deforestasi mangrove terbesar 
pada tahun 2009-2019 terjadi di Kalimantan, 
Sulawesi, dan Sumatra dan berkontribusi 
sebesar 70% dari total mangrove yang hilang. 
Salah satu penyebab hilangnya mangrove adalah 
konversi mangrove menjadi lahan peruntukan 
lain seperti tambak dan kelapa sawit yang 
mencapai 182.091 ha. Adapun degradasi 
mangrove (perubahan mangrove primer 
menjadi mangrove sekunder yang terganggu) 
diperkirakan sebesar 79.050 ha (30% dari total 
mangrove yang hilang). 
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Gambar 1. Laju deforestasi bersih mangrove Indonesia pada periode 2009-2019 (sumber: Peta tutupan lahan KLHK 
2009-2019)



Temuan Kunci (Key findings)

A. Deforestasi dan emisi mangrove

Total deforestasi bersih (net deforestation) 
ekosistem mangrove di Indonesia pada periode 
2009-2019 mencapai 128.176 ha atau dengan laju 
deforestasi bersih (net deforestation rate) sebesar 
12.818 ha/tahun. Hal ini setara dengan 2% dari 
rata-rata deforestasi hutan tahunan dari semua 
jenis hutan di Indonesia (KLHK, 2020). Laju 
deforestasi dan degradasi mangrove di Indonesia 
pada periode 2009-2019 turun menjadi empat 
kali lipat lebih kecil dibandingkan dengan laju 
deforestasi mangrove di Indonesia pada periode 
1980 -2005  ( FAO, 2007 ) . Namun  j i k a 
dibandingkan dengan laju deforestasi mangrove 
di Asia Tenggara pada 2000-2012, yaitu sebesar 
9,535 ha/tahun (Richards & Friess, 2016), maka 
laju deforestasi mangrove di Indonesia masih 
tergolong tinggi. Hasil analisis perubahan tutupan 

lahan KLHK menunjukkan bahwa penurunan 
luasan mangrove di Indonesia disebabkan oleh 
konversi mangrove menjadi tambak, perkebunan 
kelapa sawit, dan degradasi mangrove. Konversi 
mangrove menjadi tambak pada periode 2009-
2019 mencakup luasan sebesar 56.984 ha atau 
31% dari total deforestasi mangrove di Indonesia. 
Kegiatan ini menghasilkan emisi GRK sebesar 12 
MtCO e atau 29% dari emisi kotor mangrove 2

(gross deforestation) pada 2009-2019.

B. Reforestasi dan serapan mangrove

Penambahan kawasan mangrove ditemukan 
pada periode 2009-2019 dan diduga dihasilkan 
dari kegiatan penanaman mangrove atau 
perubahan dari non-hutan menjadi mangrove 
primer/sekunder seluas 81.520 ha. Untuk 
memulihkan ekosistem mangrove yang 
terdegradasi, Pemerintah Indonesia telah 
menetapkan rencana penanaman mangrove 
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Gambar 2. Faktor penyebab deforestasi berdasarkan pulau di Indonesia (sumber: Arifanti et al., 2021 in press.)
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pada tahun 2021-2024 dengan target seluas 
637.000 ha di 34 provinsi. Target ini disusun 
untuk merestorasi kawasan mangrove yang 
masuk dalam kategori kritis, yang mencakup 
19% dari luas keseluruhan ekosistem mangrove 
di Indonesia, serta berkontribusi pada 
pemulihan ekonomi nasional. Apabila diasumsi-
kan tingkat keberhasilan penanaman mangrove 
sebesar 90% (sesuai dengan target Pemerintah), 
maka kegiatan ini memiliki potensi penurunan 
emisi sebesar 7,5 MtCO e/tahun.  Potensi ini 2

cukup menjanjikan meskipun waktu yang di-
perlukan untuk pemulihan biomassa dari 
kegiatan restorasi mangrove mencapai 40 tahun 
dan juga bergantung pada manajemen lahan dan 
kondisi biofisiknya (Sasmito et al., 2019). Untuk 
merealisasikan target ini, dibutuhkan kebijakan, 
koordinasi kelembagaan dan pembiayaan yang 
tidak sedikit. 

C. Potensi mitigasi mangrove

Berdasarkan analisis terhadap beberapa 
skenario mitigasi pada ekosistem mangrove di 
Indonesia, diperoleh potensi penurunan emisi 
GRK dari ekosistem mangrove yang dapat 
berkontribusi pada pencapaian target NDC 
dari sektor kehutanan pada tahun 2030 sebagai 
berikut: 

a) Upaya pencegahan deforestasi dan degradasi 
lahan mangrove berpotensi untuk memenuhi 
6,5% dari target NDC atau setara dengan 
penurunan emisi GRK sebesar 32 
MtCO e/tahun; 2

b) Kegiatan reforestasi mangrove berpotensi 
memberikan kontribusi sebesar 1,4% dari 
target NDC atau setara dengan penurunan 
emisi sekitar 8,9 MtCO2e/tahun; 

c) Sinergi antara kegiatan pencegahan 
deforestasi dan degradasi mangrove dengan 
intervensi kebijakan melalui reforestasi 
mangrove memiliki potensi untuk memenuhi 
8% dari target NDC Indonesia, atau setara 
dengan penurunan emisi sebesar 41 juta 
MtCO e/tahun. 2

Studi menunjukkan bahwa upaya pencegahan 
deforestasi dan degradasi (konservasi dan 
perlindungan) mangrove sangat efektif dalam 

menurunkan emisi GRK. Secara relatif, 
kegiatan penanaman mangrove memiliki 
potensi mitigasi yang jauh lebih kecil. Oleh 
karena itu, strategi untuk mengoptimalkan 
potensi mitigasi dari ekosistem mangrove 
harus memperhatikan keseimbangan antara 
kegiatan konservasi dan perlindungan dengan 
rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove.  
Sebagai salah satu ekosistem penghasil blue 
carbon, ekosistem mangrove menduduki posisi 
yang sangat penting dalam mitigasi perubahan 
iklim. Akan tetapi, selain manfaat mitigasi, 
perlindungan maupun restorasi mangrove juga 
meningkatkan ketahanan iklim dan memberikan 
manfaat tambahan terhadap keanekaragaman 
hayati, pengendalian banjir, penyaringan air 
alami, perlindungan daerah pesisir serta 
penjernihan udara (Griscom, 2017). 

D. Kebijakan Pengelolaan Mangrove

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, 
ekosistem mangrove hanya dilindungi mutlak 
jika berada dalam Kawasan Konservasi. Hal ini 
sesuai pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU 
Nomor 1 Tahun 2014, yang diubah oleh UU 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Mangrove yang berada di luar Kawasan 
Konservasi hanya diatur untuk tidak digunakan 
cara dan metode yang merusak ekosistem 
mangrove serta pemanfaatannya harus mem-
perhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis 
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.  

Pada tahun 2019 Presiden RI telah menge-
luarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru 
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut, yang berlaku untuk 
kawasan hutan mangrove primer. Inpres adalah 
produk kebijakan yang tidak dapat memberikan 
sanksi kepada yang tidak melaksanakannya. 
Inpres ini juga tidak mengatur perlindungan 
terhadap hutan mangrove sekunder. Sebelum-
nya, Presiden RI juga pernah mengeluarkan 
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 
tentang Strategi Nasional Pengelolaan 
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Ekosistem Mangrove. Perpres ini adalah upaya 
pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan 
ekosistem mangrove, yang merupakan bagian 
integral yang saling terkait dan tidak 
terpisahkan dari sistem perencanaan 
pembangunan nasional dan daerah. Perpres ini 
telah dicabut dengan Perpres Nomor 82 Tahun 
2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional. 

Selain kebijakan nasional, upaya perlindungan 
mangrove juga merupakan kepentingan global. 
Melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 
1991, Indonesia telah meratifikasi Konvensi 
Ramsar tentang Wetlands of International 
Importance Especially as Waterfowl Habitat, yang 
di dalamnya terdapat komitmen Negara Pihak 
untuk mengkonservasi lahan basah yang ada di 
dalam yurisdiksinya, termasuk mangrove, dan 
memberikan perlindungan yang memadai. 
Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB 
tentang Keanekaragaman Hayati yang 
menunjukkan komitmen Indonesia untuk 
melindungi keanekaragaman hayati, termasuk di 
dalam ekosistem mangrove.

Saat ini masih ada celah dalam pengaturan yang 
lebih kuat dan jelas dalam melindungi dan 
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mengelola kawasan mangrove, khususnya yang 
berada di luar kawasan konservasi. Masih 
diperlukan suatu strategi nasional yang dapat 
memberikan arah dan mengatur perlindungan 
dan pengelolaan mangrove di Indonesia yang 
memadai dan meliputi seluruh ekosistem 
mangrove.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
juga telah mengatur tentang integrasi rencana 
tata ruang daerah dengan rencana zonasi 
pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana penyatuan 
ini akan sangat membantu permasalahan tata 
kelola mangrove di daerah, khususnya 
peruntukan ruang perlindungan ekosistem 
mangrove di daerah. Implementasi dari UU ini 
masih perlu dikawal untuk memastikan 
implementasi yang sesuai dengan tujuannya di 
daerah.

Untuk merestorasi mangrove, Pemerintah telah 
membentuk Badan Restorasi Gambut dan 
Mangrove yang bertanggung jawab kepada 
Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 
120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi 
Gambut dan Mangrove. BRGM bekerja di 
beberapa provinsi target dan sampai saat ini 
memiliki mandat kerja hingga tahun 2024.
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Gambar 3. Potensi kontribusi mitigasi mangrove terhadap pencapaian target NDC (Sumber: Arifanti et al., 2021 in press)
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Pilihan dan Rekomendasi 
kebijakan (Policy options and 
recommendations)

Hasil kajian potensi penurunan emisi dari 
ekosistem mangrove telah menunjukkan 
bahwa ekosistem mangrove dapat 
berkontribusi terhadap 8% dari target NDC 
Indonesia, serta memberikan manfaat 
ekologis dan ketahanan iklim. Hasil kajian ini 
juga menunjukkan bahwa upaya perlindungan 
mangrove dari alih fungsi lahan perlu menjadi 
strategi utama, dan didukung oleh restorasi 
ekosistem mangrove.Oleh karena itu, ada 
beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu 
untuk dilakukan untuk merealisasikan potensi 
tersebut:

1. Memperluas dan memperkuat perlindungan 
terhadap seluruh ekosistem mangrove 
dengan mengintegrasikan perlindungan 
keanekaragaman hayati dan ekosistem 
mangrove di darat maupun laut pada 
rencana perubahan UU Keanekaragaman 
Hayati. 

2. Menyusun kembali Strategi Nasional 
Pengelolaan Ekosistem Mangrove untuk 
memastikan pengelolaan ekosistem 
mangrove secara lestari yang juga 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan 
masyarakat, baik di dalam maupun di luar 
kawasan konservasi. 

3. Memperkuat tata kelola mangrove di 
daerah secara berkelanjutan dengan 
memastikan perencanaan dan pengelolaan 
mangrove yang terintegrasi antara 
ekosistem darat dan laut melalui penguatan 
kebijakan implementasinya bagi daerah.

4. Meningkatkan sistem pemantauan dan 
infrastruktur data yang dapat memberikan 
informasi yang akurat dan up-to-date 
mengenai kondisi ekosistem mangrove 
untuk memastikan pengelolaan dan 
perlindungan yang efisien dan tepat waktu.

5. Memastikan ketersediaan pendanaan publik 
yang dibutuhkan untuk perlindungan dan 
restorasi ekosistem mangrove dengan 
meningkatkan peluang-peluang pembiayaan 
misalnya melalui pemanfaatan nilai ekonomi 
dari ekosistem mangrove, termasuk karbon 
biru yang dikandungnya, baik melalui skema 
pembayaran berbasis kinerja REDD+ 
maupun perdagangan karbon, antara lain 
melalui peningkatan Forest Reference 
Emission Level yang meliputi semua aksi 
mitigasi dan sumber karbon dari ekosistem 
mangrove.
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