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“...beban sektor
kehutanan dalam
penurunan emisi GRK
nasional adalah yang
terberat...”

Pendahuluan
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah dikeluarkan, tekad Pemerintah
Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha
sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi
tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU) telah dijabarkan secara
terinci.
Terkait dengan target tersebut, penurunan emisi dan peningkatan karbon stok
dari sektor kehutanan mendapatkan porsi yang terbesar, yaitu hampir 88 persen,
disusul limbah dan energy serta transportasi, masing-masing 6 dan 5 persen.
Sedangkan pertanian dan industri masing-masing 1 persen dan kurang dari 1
persen. Implikasinya adalah, beban sektor kehutanan dalam penurunan emisi
GRK nasional adalah yang terberat. Hal ini menunjukkan tingginya harapan
sekaligus tantangan kepada Kementrian Kehutanan sebagai salah satu sektor
berbasis lahan.
Sebagaimana disebutkan dalam sasaran strategis dan dijabarkan dalam
Permenhut No. 10 tahun 2011 tentang Enam Kebijakan Prioritas Bidang
Kehutanan Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan salah satu kebijakan prioritas.
RHL ini terdiri dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Aksi
Penanaman Serentak Indonesia (APSI), One Man One Tree (OMOT), One Billion
Indonesia Trees (OBIT) dan Hutan Kemasyarakatan (Hkm).
Metodologi
Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder dari Ditjen Bina
Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan Ditjen Planologi
Kehutanan Kementerian Kehutanan yang mencakup rencana dan
realisasi penanaman pada program rehabilitasi hutan dan
lahan Kementerian Kehutanan dalam periode 2003
sampai dengan 2011 secara nasional. Secara
rinci data dan sumber data tersebut
disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Periode Data
No.

Jenis

Periode

1.

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)

2003-8

2.

One Billion Indonesian Trees (OBIT)

Tahun

Akumulasi Serapan Karbon Kegiatan RHL
Tahun 2003-2011 (dalam juta tCO2-ekuivalen)
Serapan Karbon (Juta tCO2- equivalent)

GNRHL

3.
4.
5.
6.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

OMOT

OBIT

Hkm

2003

4,76

-

-

-

-

4,76

2010-2011

2004

11,04

-

-

-

-

11,04

2009

2005

16,38

-

-

-

-

16,38

2006

14,98

-

-

-

14,98

2007

15,87

1,21

-

-

0,14

17,21

2008

17,43

2,38

-

-

0,12

19,93

2009

16.97

2,25

2,21

0,47

21,91

2010

16,97

2,25

1,99

25,48

1,21

47,91

2011

16,97

2,25

1,99

34,43

2,61

58,26

One Man One Tree (OMOT)
Aksi Penanaman Serentak Indonesia (APSI)

APSI

Jumlah

2007-2008
2007-11

Lahan kritis Indonesia

2011

Untuk mengetahui berapa kontribusi serapan karbon dari
kegiatan RHLN sampai dengan tahun 2020 dilakukan
dengan dua skenario sebagai berikut: (1) Skenario I
mengasumsikan apabila
mulai tahun 2012 terjadi
penambahan penanaman seluas 500 ribu hektar per tahun
(target penanaman untuk HTI dan Hutan Rakyat) dan (2)
Skenario II menggunakan asumsi bahwa mulai tahun
2012 program penanaman 1 milyar batang pohon (OBIT)
yang setara dengan 900 ribu hektar lahan akan terus
dilaksanakan sampai tahun 2020.
Gambar 1. Peta Gerakan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (GNRHL) Indonesia Tahun 2003, 2004,
2005, 2006 dan 2007. (Ditjen BPDAS PSl,
Kementerian Kehutanan, 2011).

Perhitungan kontribusi serapan karbon dari
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan nasional
dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi
sebagai berikut : (i) Persentase tumbuh pada tahun
pertama 75% (termasuk penyulaman), dan 90%
pada tahun ke-2 dan seterusnya, (ii) Untuk
program GNRHL komposisi jenis MPTS dan Kayu
adalah 40% dan 60%; dan untuk program APSI,
OMOT, OBIT, dan HKM, komposisi jenis MPTS dan
kayu adalah 50% dan 50%, (iii) Kandungan karbon
untuk MPTS adalah 3,33 tC/ha dan kayu sebesar
5,10 tC/ha; (iv) Jarak tanam 3mx3m, sehingga
jumlah tanaman per hektar sekitar 1000 pohon; (v)
Belum memasukan peran lahan gambut dalam
peningkatan serapan karbon; dan (vi) Model
persamaan regresi yang paling sesuai untuk
digunakan adalah: Ct = -4.7856 + 5.6766*t
dengan nilai koefisien determinasi sebesar 77,8%.

Kontribusi RHL Nasional Terhadap Serapan
Karbon
Akumulasi serapan karbon dari kelima program
RHL dari tahun 2003 sampai tahun 2011 adalah
sebesar 58,26 juta tCO2-ekuivalen (Tabel 1).
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Gambar 2. Serapan CO2 Aktual dan Proyeksi
Serapan CO2 pada Berbagai Skenario

Pada Skenario I, kontribusi RHL nasional terhadap
serapan karbon adalah 224.49 juta tCO2eq atau
sekitar 33,4% dari target 26% dan sebesar 21,6%
dari target 41% pada tahun 2020. Apabila program
OBIT (penanaman 1 milyar pohon) akan
dilanjutkan hingga tahun 2020 (Skenario II), maka
kontribusi RHL pada tahun 2020 akan meningkat
menjadi 280.12 juta tCO2eq atau sekitar 41,7%
dari target 26% penurunan emisi sektor kehutanan
atau sebesar 27% dari target 41% pada tahun
2020 (Tabel 2).
Tabel 2. Kontribusi RHL terhadap Target Penurunan
Emisi GRK pada Berbagai Skenario
Target
Penurunan
Emisi GRK
(%)

Target
Penurunan
Emisi GRK
(Gt CO2 eq)

SKENARIO
I

Skenario
II

26%

0.672

33.14%

41.7%

41%

1.039

21.6%

27.0%

Dari Tabel 2 terlihat bahwa kegiatan RHL yang telah
dilakukan hingga tahun 2011,
dan diprediksi
hingga tahun 2020, belum cukup untuk mencapai
target penurunan emisi dari sektor kehutanan
sebesar 0,672 GtCO2e (target penurunan emisi
GRK 26%) dan 1,039 GtCO2e (target penurunan
emisi GRK 41%) oleh karenanya masih diperlukan
upaya-upaya penurunan emisi lainnya baik dari
kegiatan penanaman maupun non-penanaman,
terutama dari kegiatan pencegahan deforestasi
dan degradasi.
Kontribusi RHL Tingkat Provinsi Terhadap
Serapan Karbon
Serapan CO2 pada tingkat provinsi dihitung
berdasarkan kegiatan penanaman rehabilitasi
hutan dan lahan yang dilakukan oleh Kementerian
Kehutanan secara nasional dari tahun 2003 sampai
tahun 2011. Secara umum, Provinsi Jawa Timur
memiliki serapan CO2 tertinggi dari kegiatan RHL
sebesar 18,28 juta tCO2-eq, diikuti oleh Provinsi
Jawa Tengah (12,61 juta tCO2-eq) dan Provinsi
Jawa Barat (9,01 juta tCO2-eq). Serapan CO2
terendah didapatkan di DKI Jakarta (0,07 juta
tCO2-eq), Provinsi Papua Barat (0,23 juta tCO2-eq),
Provinsi Maluku Utara (0,67 juta tCO2-eq) dan
Provinsi Maluku (0,77 juta tCO2-eq) (Gambar 3).

Gambar 3. Serapan Karbon Tingkat Provinsi
Tahun 2003-2011

Perbedaan kontribusi RHL terhadap serapan karbon per
provinsi terlihat cukup signifikan terutama di provinsi yang
berada di Pulau Jawa yang rata-rata memiliki serapan
karbon yang cukup tinggi karena kondisi biofisik, iklim,
lingkungan dan budaya yang sangat mendukung bagi
pertumbuhan tanaman di Pulau Jawa. Provinsi-provinsi di
Indonesia bagian Timur memiliki kontribusi RHL
terhadapan serapan karbon yang rendah, dikarenakan
karena mereka masih memiliki kondisi hutan yang cukup
baik, sehingga kegiatan RHL di wilayah tersebut tergolong
rendah.
Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan
keberhasilan program RHL di suatu daerah maka
pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap faktorfaktor seperti terjaminnya status hutan dan lahan,
infrastruktur perekonomian, keterlibatan masyarakat
setempat dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan
dan lahan, skema Dana Reboisasi dan mekanisme
pengawasan, peraturan untuk mengendalikan
pemanfaatan ijin atas sumberdaya hutan, instansi yang
bertanggung jawab atas rehabilitasi hutan dan lahan,
ketersediaan kapasitas, koordinasi dengan organisasi
terkait, serta penanggulangan kendala teknis di lapangan
sehubungan dengan infrastruktur, lembaga masyarakat,
sumberdaya manusia, dan biaya (CIFOR, 2008).
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Materi disiapkan oleh Kirsfianti L. Ginoga, Firni Budi Arifanti, Deden Djaenudin dan Mega Lugina

PENUTUP
Pengelolaan lahan yang lebih baik di Indonesia merupakan kunci upaya
pengurangan emisi sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi termasuk
kegiatan penghutanan kembali lahan hutan marginal dan terdegradasi.
Mengingat masih rendahnya kontribusi kegiatan RHL terhadap penurunan emisi
GRK, maka beberapa usaha di sektor kehutanan yang diharapkan dapat
meningkatkan kontribusi terhadap penurunan emisi antara lain:
a.Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) untuk menurunkan emisi GRK di
masing-masing wilayah provinsi;
b.Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah
ada terutama pada DAS prioritas, lahan kritis dan lahan terlantar;
c. Teknik intensifikasi penanaman hutan dan lahan dengan penyediaan bibit
unggul melalui penguatan kebun bibit rakyat atau desa, pendampingan kepada
masyarakat dan kelompok tani hutan, serta penerapan sistem insentif dan
disinsentif;
d. Penerbitan peraturan pemanfaatan hasil kegiatan RHL yang tidak menimbulkan
kontroversi;
e. Perlu perhitungan kontribusi dari program Kementerian Kehutanan yang lain
seperti penanggulangan kebakaran hutan, penerapan reduced impact logging
(RIL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) serta konservasi dan
rehabilitasi lahan gambut;
f. Penerbitan peraturan tentang pemberian insentif untuk penanaman hutan dan
lahan;
g. Fasilitasi demonstrasi aktiviti kegiatan REDD+ untuk mengetahui
kontribusinya terhadap penurunan emisi GRK kehutanan nasional.
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