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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya 
penyusunan buku “Hutan Rawa Gambut dan HTI Pulp dalam 
Bingkai REDD+” dengan baik dan lancar. Buku ini merupakan 
sintesa dari penelitian di HTI lahan gambut di Indonesia, 
khususnya di Riau. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk 
menyediakan informasi, pengetahuan dan opini kebijakan yang 
netral dan konstruktif.    

Buku ini akan mendeskripsikan dinamika perubahan simpanan 
karbon pada kasus konversi hutan rawa gambut menjadi hutan 
tanaman industri pulp, menaksir nilai ekonomi karbon pada hutan 
rawa gambut dan hutan tanaman industri pulp dan mengevaluasi 
peranan HTI di lahan gambut dalam mendukung upaya mitigasi 
perubahan iklim. Berdasarkan taksiran tersebut diperoleh 
beberapa rambu-rambu untuk memutuskan pilihan pengelolaan 
apa bagi hutan yang tumbuh di atas lahan gambut.   

Buku ini ditulis dengan dukungan dari berbagai pihak, baik 
dukungan substantif, operasional maupun fasilitasi. Secara 
operasional, penelitian dan penyusunan buku didukung oleh 
Badan Litbang Kehutanan, khususnya Balai Penelitian Hutan 
Penghasil Serat dan Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. 
Adapun fasilitasi penelitian di lapangan dilakukan oleh PT Riau 
Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pelalawan, Riau.   

Tentu buku ini masih jauh panggang dari api, namun kami 
akan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Oleh 
karena itu, sekiranya tidak keberatan untuk menyampaikan 
masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas buku, kami 
persilahkan dengan senang hati. 

Besar harapan kami buku ini dapat memberi warna bagi 
khasanah pengetahuan kehutanan dalam konteks mitigasi 
perubahan iklim, khususnya pada sektor kehutanan. Akhir kata, 
kami mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. 
 
 

Bogor,  Juni 2013 
Salam Penulis 
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PENDAHULUAN 

 
Isu lingkungan tentang perubahan iklim global akibat naiknya 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menjadi prioritas dunia 
saat ini. Berbagai skema dirancang dan dilakukan di tingkat 
internasional maupun nasional untuk berpartisipasi dalam upaya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersebut. Salah satu skema 
yang sedang dikembangkan saat ini adalah REDD (Reducing 
Emission from Deforestration and Forest Degradation) dan REDD+. 
REDD merupakan mekanisme pembayaran kompensasi atas 
penghindaran pemanfaatan lahan yang menyebabkan deforestasi 
dan degradasi hutan sehingga mampu menahan emisi karbon 
(Ministry of Forestry, 2008). Adapun REDD+ adalah mekanisme 
kompensasi atas ketiga aktivitas di atas, ditambah dengan 
konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan simpanan 
karbon (IUCN, 2009). Kompensasi tersebut diberikan oleh negara 
maju sebagai negara emiter kepada negara berkembang yang 
berperan dalam penurunan emisi melalui penurunan laju 
deforestasi dan degradasi hutan. 

Luasnya kawasan hutan Indonesia memberikan peluang yang 
sangat tinggi menuju implementasi REDD+ pada sektor kehutanan. 
Indonesia memiliki kapasitas dan sumber daya yang harus terus 
ditingkatkan untuk implementasi REDD+. Hasil studi Indonesia 
Forest Climate Alliance (IFCA, 2007) menyebutkan bahwa REDD 
berpotensi dapat diimplementasikan pada kawasan hutan gambut, 
hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tanaman industri 
pulp/kertas. Untuk memperkuat potensinya maka studi IFCA juga 
diarahkan pada aspek yang berkaitan dengan masalah metodologi, 
mekanisme pembayaran, pasar, serta strategi yang menyangkut 
hutan produksi, kawasan konservasi, lahan gambut, lahan untuk 
kelapa sawit, serta lahan untuk industri pulp dan kertas. 

Hutan gambut merupakan bentuk simpanan karbon yang 
penting dan berperan besar dalam siklus karbon global.  Sebagian 
besar karbon tanah di dunia ditemukan dalam lahan gambut 
antara 329-528 Pg (1 Pg = 1015 g = 1 Gt), dan seperlima dari karbon 
tanah lahan gambut dunia berada pada areal gambut tropika 
(Anshari & Armiyarsih, 2005). Hal yang senada dikemukakan  oleh 
Jaya et al. (2007) bahwa hutan rawa gambut merupakan 

1 
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penyimpan karbon utama di dunia. Total simpanan karbon di 
lahan gambut dunia diperkirakan sekitar 525 Gt (giga ton). Dari 
seluruh simpanan karbon tanah, lahan gambut tropis menyimpan 
sebanyak 20% dari jumlah tersebut. Lahan gambut tropis luasnya 
40 juta hektar, 50% diantaranya terdapat di Indonesia yang 
tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua (Murdiyarso et al., 
2004). 

Jika lahan gambut dikonservasi dan dikelola dengan benar, 
maka kapasitas serapan karbonnya dapat meningkat. Namun 
demikian, hutan gambut ketika dikonversi menjadi bentuk 
penggunaan lain dan mengalami gangguan akan berubah menjadi 
sumber emisi. Saat ini sejumlah besar lahan gambut tropika 
mengalami degradasi hebat akibat pembalakan hutan, konversi 
hutan gambut (menjadi areal pertanian, perkebunan dan 
pemukiman) dan kebakaran (Anshari & Armiyarsih, 2005). 
Wahyunto et al. (2005) melaporkan bahwa penurunan kandungan 
karbon tanah gambut di Riau sebesar 2.246,18 juta ton selama 12 
tahun sejak 1990 hingga 2002 (atau setara dengan 46,29 ton 
C/ha/tahun). Penurunan ini terjadi akibat perubahan kedalaman 
gambut yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk 
perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. 

Penghindaran gambut dari aktivitas penebangan dan hutan 
tanaman industri ini berkaitan dengan konsekuensi logis akibat 
aktivitas produksi yang menyebabkan penurunan simpanan 
karbon di lahan gambut itu sendiri. Oleh karena itu, IFCA (2007) 
merekomendasikan strategi teknis bagi Indonesia untuk berhati-
hati pada HTI dan lahan gambut. Rekomendasi tersebut adalah : 
1. Mengurangi konversi hutan alam yang dapat dikonversi 

menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan melalui 
pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang sudah 
mengalami degradasi berat sehingga biaya pembangunan 
hutan tanaman dan perkebunan tidak lagi dimungkinkan 
diambil sebagian dari hasil penjualan kayu. 

2. Mengalihkan sebisa mungkin operasi penebangan, konversi 
hutan menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan ke 
luar dari hutan gambut, merestorasi hutan gambut yang 
sudah rusak dengan memperbaiki kondisi hidrologinya, 
mendorong kegiatan penghijauan dan reforestasi serta 
mempecepat laju regenerasi hutan gambut melalui kegiatan 
pengayaan. 
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Indikasi penurunan kandungan karbon lahan gambut ini baru 
dilihat pada aspek tanahnya saja. Sementara perubahan 
kandungan karbon pada vegetasi belum banyak diperhatikan, 
sehingga perlu dilakukan pendalaman yang menitikberatkan pada 
permasalahan bagaimana kecenderungan kandungan karbon pada 
vegetasi hutan gambut yang mengalami perubahan tutupan lahan 
menjadi HTI. Beberapa penelitian baru menitikberatkan pada 
besaran biomasa dan C tersimpan pada berbagai kondisi 
penutupan lahan gambut. 

Selain itu, karena hubungannya dengan perubahan lahan 
menjadi HTI, maka implikasi ekonominya perlu untuk dikaji lebih 
jauh. Implikasi ekonomi tersebut secara pasti belum tahu bahwa 
ada biaya dan manfaat tertentu ketika menjatuhkan pilihan 
mempertahankan hutan gambut atau mengubahnya menjadi HTI. 
Dengan demikian, penting diketahui implikasi perubahan C 
tersimpan dengan adanya perubahan gambut hutan alam menjadi 
HTI pulp terhadap nilai ekonomi hutan yang dapat diterima oleh 
negara dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, pada buku ini akan 
dideskripsikan gambaran perubahan simpanan karbon pada 
konversi hutan rawa gambut menjadi hutan tanaman penghasil 
pulp, menaksir nilai ekonomi karbon pada hutan rawa gambut dan 
hutan tanaman industri pulp dan mengevaluasi peranan HTI di 
lahan gambut dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. 

Informasi ini dapat digunakan oleh berbagai pihak antara lain: 
pemerintah (Departemen Kehutanan, pusat dan daerah), para 
penggiat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, para praktisi 
kehutanan dan kalangan akademisi. Buku ini diharapkan dapat 
memberikan data-data empiris dan pengayaan akademis 
berkenaan dengan penggunaan lahan gambut sebagai HTI pulp 
yang berkelanjutan dalam mendukung upaya mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi referensi bagi pengambilan keputusan tentang 
alokasi hutan rawa gambut yang sesuai kebutuhan pembangunan 
bangsa dan relevan dengan upaya mitigasi perubahan iklim. 
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GAMBUT: SUMBERDAYA YANG 
TERANCAM 

 
2.1. Sebaran, Karakteristik, Fungsi dan Pemanfaatan 

Lahan gambut terutama untuk daerah tropis tidak memiliki 
definisi atau batasan yang jelas. Untuk kepentingan operasional, 
tanah gambut didefinisikan oleh Wahyunto et al. (2005) adalah 
tanah-tanah jenuh air yang tersusun dari bahan tanah organik, 
yaitu sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk 
dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Dalam sistem taksonomi tanah, 
gambut tergolong sebagai Histosols. 

Histosols menurut Wahyunto et al. (2005) adalah tanah yang: 
1. Tidak memiliki sifat-sifat tanah andik pada 60% atau lebih 

ketebalan diantara permukaan tanah dan kedalaman 60 cm, 
atau di antara pemukaan tanah dan kontak densik, litik atau 
paralitik, atau duripan, apabila lebih dangkal. 

2. Memiliki bahan organik tanah yang memenuhi satu atau lebih 
sifat berikut : 
a. Terletak di atas bahan-bahan sinderi, fragmental atau 

batu apung dan/atau mengisi celah-celah diantara batu-
batuan tersebut (bahan-bahan yang memiliki rongga-
rongga lebih dari 10%, tetapi terisi dengan bahan tanah 
organik, dianggap sebagai bahan tanah organik), dan 
langsung di bawah bahan-bahan tersebut terdapat kontak 
densik, litik, atau paralitik; atau 

b. Apabila ditambah dengan bahan-bahan sinderi, 
fragmental atau batu apung yang berada di bawahnya, 
maka total ketebalannya sebesar 40 cm atau lebih, 
diantara permukaan tanah dan kedalaman 50 cm; atau 

c. Menyusun dua pertiga atau lebih ketebalan total tanah 
sampai ke kontak densik, litik atau paralitik, dan tidak 
memiliki horizon mineral atau memiliki horizon mineral 
dengan ketebalan total 10 cm atau kurang; atau 

d. Jenuh air selama 30 hari atau lebih, tiap tahun pada 
tahun-tahun normal (atau telah didrainase) mempunyai 
batas atas 40 cm dari permukaan tanah, dan memiliki 
ketebalan total salah satu dari berikut ini: 

2 
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1) apabila ¾ bagian volumenya atau lebih terdiri dari 
serat-serat lumut, atau apabila berat jenisnya, lembab, 
sebesar kurang dari 0,1 gr/cm3, mempunyai ketebalan 
60 cm atau lebih; atau  

2) apabila terdiri dari bahan saprik atau hemik atau 
bahan fibrik yang kurang dari ¾ (berdasarkan volume) 
terdiri dari serat-serat lumut atau berat jenisnya, 
lembab, sebesar 0,1 gr/cm3 atau mempunyai 
ketebalan 40 cm atau lebih. 

 
Paavilainen dan Paivanen (2005) menyatakan total area lahan 

basah di dunia (hutan dan non hutan) pada tahun 1990 berkisar 
antara 200-530 juta ha atau 3% dari total daratan. Dari sumber 
yang berbeda, Paavilainen dan Paivanen (2005) menggambarkan 
luas lahan basah dunia tahun 1988 mencakup 6% dari luas daratan, 
dan lahan gambut merupakan bagian basah dengan luas sekitar 
500 juta ha (3%) dari lingkungan tundra sampai tropis. Lahan 
gambut tropis di Asia menempati proporsi tertinggi dalam sebaran 
gambut dunia (Tabel 1). 

 
Tabel 1.  Sebaran  gambut daerah tropis dunia 

Region Luas (juta ha) Proporsi (%) 

Afrika 
Asia 
Amerika Tengah 
Amerika Selatan 

3.312 
34.002 

2.546 
3.977 

7,6 
77,6 

5,8 
9,1 

Total 43.837 100 
Sumber : Paavilainen & Paivanen (2005) 

 
Indonesia memiliki areal gambut terluas di zona tropis, 

diperkirakan antara 16-27 juta ha, merepresentasikan 70% areal 
gambut di Asia Tenggara dan 50% dari lahan gambut tropis di 
dunia. Sebagian besar lahan gambut terletak di kawasan coastal 
dan subcoastal Papua, Kalimantan dan Sumatera (Noor et al., 
2005).  

Menurut IFCA (2008,) luas areal gambut (berhutan maupun 
tidak berhutan) di Indonesia diperkirakan 20 juta ha. Sejak 1987-
2000, seluas 3 juta ha telah dikonversi atau rusak, sehingga 
sisanya 17 juta ha (9 juta ha berada di Sumatera dan Kalimantan 
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dan 8 juta ha sisanya di Papua dan Papua Barat). Diantara 17 juta 
ha tahun 2000, diperkirakan 10,5 juta ha merupakan areal 
berhutan (3,56 juta ha di Kalimantan, 3,71 ha di Papua, serta 3,16 
di Sumatera, dengan sedikit di Pulau Bangka). Pada tahun 2000-
2005, sebanyak 1,04 juta ha hutan rawa gambut terdeforestasi 
(dengan laju rerata tahunan 209 ribu ha), pada umumnya untuk 
perkebunan sawit. Hampir 78% kehilangan hutan rawa gambut 
pada periode ini terjadi di Sumatera. Dari luas yang terdeforestasi, 
24% (246 ribu ha) diperkirakan terbakar dan dikeringkan. 

Lahan gambut (dalam konteks hutan gambut) memiliki 
beragam fungsi, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil non 
kayu seperti madu hutan, resin dan rotan. Selain itu, lahan 
gambut berfungsi sebagai pengatur kualitas dan kuantitas air 
dengan menyerap banyak air hingga 1.000% dari beratnya sendiri. 
Rawa gambut berperan dalam penyediaan pakan ikan serta siklus 
nutrien dalam ekosistem gambut (Anshari & Armiyarsih, 2005).  

Wahyunto et al. (2005) menambahkan bahwa lahan gambut 
memiliki fungsi : 
1. Hidrologis; Lahan gambut memiliki daya serap air yang sangat 

tinggi (bertindak seperti spons), sehingga dapat menyerap air 
hujan dan mengurangi bahaya banjir. Pada musim kemarau, 
rawa gambut melepaskan air sebagai aliran sungai. 
Keberadaan rawa gambut sangat penting bagi daerah hilirnya 
yang berfungsi sebagai kawasan tampung hujan. Fungsi 
hidrologinya tidak hanya berguna bagi pertanian, tapi juga 
berkaitan dengan sosial ekonomi seperti transportasi, 
kesehatan dan ketersediaan ikan pada ekosistemnya. 

2. Sebagai cadangan karbon; Lahan gambut tropika merupakan 
cadangan karbon terestrial yang diperhitungkan dan 
diperkirakan sebesar 16 Gt. Vegetasi yang tumbuh di lahan 
gambut dan membentuk ekosistem hutan rawa gambut akan 
mengikat karbon dioksida dari atmosfer dan menambah daya 
simpan karbon pada ekosistemnya. Tapi jika mengalami 
gangguan maka lahan gambut akan berubah menjadi sumber 
emisi karbon. 

3. Sebagai cadangan plasma nutfah; satwa liar banyak yang 
memiliki habitat di hutan gambut, antara lain: berbagai jenis 
primata (siamang, lutung, orang utan, kera ekor panjang, 
bekantan dan harimau). Berbagai hasil hutan kayu dan non 
kayu berkualitas tinggi dapat ditemui di hutan gambut seperti 
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ramin, jelutung, meranti, medang, rotan dan gaharu. Selain itu 
rawa gambut juga menyimpan keragaman ikan rawa yang 
tinggi yang biasa disebut sebagai black fish. 
 
Berkaitan dengan fungsi ekosistem hutan gambut sebagai 

cadangan karbon, dijelaskan oleh Paavilainen & Paivanen (1995) 
sebagai suatu siklus yang kompleks. Kompleksitasnya ditunjukkan 
melalui keterkaitan fungsi dan reaksi antar materi/biomasa pada 
berbagai level dari bagian bawah ekosistem sampai bagian atas. 
Pada ekosistem di bawah permukaan tanah, simpanan karbon 
diantaranya ditemukan pada biomasa akar, materi organik tanah, 
seresah akar dan biomasa mikroba yang berinteraksi satu sama 
lain melalui reaksi biologi maupun kimia. Di atas permukaan tanah 
ditemukan simpanan karbon pada biomasa vegetasi. Keseluruhan 
materi biomasa tersebut dapat bereaksi sehingga terjadi siklus C 
dan gas rumah kaca lainnya sampai ke atmosfer. 

Pemerintah Indonesia mulai mencetuskan konsep 
pemanfaatan potensi rawa pasang surut termasuk lahan gambut 
pada tahun 1968. Tahap awal pemanfaatan berjalan dengan 
lambat karena minimnya pemahaman tentang sifat-sifat lahan 
tersebut. Pada tahap selanjutnya, pemanfaatan difokuskan 
kepada pengembangan tanaman padi. Kebijakan pemilihan 
tanaman ini didasarkan kepada hasil pemantauan pengelolaan 
padi di lahan rawa pasang surut Sulawesi Tenggara dan Banjar 
yang dinilai berhasil, serta kebijakan pemerintah pada saat itu 
untuk meningkatkan produksi padi nasional. Pemanfaatan lahan 
gambut untuk pengembangan tanaman HTI pada kurun waktu 
tersebut belum banyak dilakukan, pemanfaatan mulai 
berkembang pada tahun 1990-an (Marolop et al., 2007). 

Lebih lanjut Marolop et al. (2007) menyebutkan beberapa 
faktor pembatas yang merupakan kendala pengelolaan gambut 
untuk HTI tersebut adalah : 
1. Air tanah dangkal 
2. Bobot isi sangat rendah, yang berimplikasi terhadap tingkat 

kesuburan rendah, tanaman kurang stabil dan kesulitan 
penerapan sistem mekanisasi 

3. Permeabilitas cepat 
4. Nilai pH sangat rendah 
5. Defisiensi unsur mikro 
6. Relatif kering pada lapisan atas   
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Pengelolaan air di lahan gambut merupakan salah satu aspek 
penting dalam mengelola gambut. Di satu sisi, air merupakan 
sumberdaya yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan HTI, di 
sisi yang lain air gambut yang melimpah menjadi faktor pembatas 
karena jumlahnya berlebih dan derajat kemasamannya sangat 
rendah. Manajemen teknik sipil air tanah didesain berdasarkan 
kontur catchment, dengan sistem kanalisasi yang sistematis, baik 
kanal primer, sekunder maupun tersier. Di beberapa bagian kanal 
tertentu juga diinstalasi pintu air (water gate) baik di inlet maupun 
outlet catchment. Keseluruhan teknologi pengelolaan air yang 
diimplementasikan ditujukan untuk mengontrol air tanah pada 
kisaran kedalaman tertentu yang sesuai dengan kebutuhan 
tanaman yang dikelola menurut kelas umur tertentu maupun 
untuk mencegah kebakaran gambut. 

Pemadatan sebagai elemen dari teknik silvikultur juga 
dilakukan untuk meningkatkan bobot isi gambut. Secara teoritis, 
dengan meningkatnya bobot isi tersebut diharapkan tegakan 
tanaman menjadi lebih stabil, akar lebih kompak dan lebih aktif 
menyerap hara maupun air. Disamping itu, pemadatan juga akan 
menurunkan permeabilitas air sehingga pencucian hara dapat 
berkurang. Proses pemadatan dilakukan secara simultan dengan 
pengelolaan air. Pemadatan tanpa pengelolaan air dapat 
menimbulkan ekses negatif seperti terjadinya banjir maupun 
tenggelamnya alat berat yang digunakan untuk pemadatan 
tersebut.   

 
2.2. Lahan Gambut dan Perubahan Iklim 

Lahan gambut menyimpan dan menyerap banyak karbon di 
dunia. Jumlah karbon yang berada di vegetasi lahan gambut, 
serasah, gambut dan jenis tanah lainnya diperkirakan 20-35% dari 
total karbon terestrial. Lahan gambut merupakan reservoir karbon 
besar pada lapisan biospher terestrial (Noor et al., 2005). 

Penyebab terlepasnya karbon ke atmosfer dari lahan gambut 
antara lain adalah pembukaan hutan menjadi lahan pertanian dan 
hutan tanaman (Noor et al., 2005), pertanian industri (kedelai, 
kelapa sawit), dan pembalakan kayu tropis untuk keperluan 
ekspor. Hutan rawa gambut yang penutupannya dibuka akan 
mengalami penyusutan kedalaman dan menjadi lebih mudah 
terbakar, kemudian melepaskan karbon ke atmosfer dan merusak 
fungsi gambut sebagai penyimpan dan penyerap karbon. 
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Pembukaan lahan di hutan rawa gambut mengakibatkan daya 
serap permukaan tanah berkurang. Kondisi ini menyebabkan 
sering terjadinya banjir di musim penghujan, sebaliknya pada 
musim kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar. Kebakaran 
lahan gambut pada tahun 1997 merupakan salah satu 
penyumbang karbon yang cukup besar di udara. Perilaku 
pengubahan tutupan lahan gambut juga berengaruh terhadap 
kenaekaragaman hayati. Beberapa spesies tumbuhan langka yang 
dilindungi seperti ramin (Gonystylus spp.), jelutung (Dyera lowii), 
kempas (Koompassia malaccensis), ketiau (Ganua motleyana), dan 
nyatoh (Dichopsis elliptica) terancam punah (Pusat Rencana dan 
Statistik Kehutanan, 2007). 

Sekitar 8-16 juta hektar hutan tropis dirusak setiap tahunnya 
antara tahun 1980-an dan 1990-an. Perusakan ini melepaskan 0,8-
2,4 milyar ton karbon ke atmosfer. Dengan demikian diperkirakan 
20% pemanasan global disebabkan oleh deforestasi, hampir sama 
besarnya dengan emisi yang dihasilkan oleh Amerika Serikat 
sebagai penghasil emisi terbesar di dunia.   

Pemanasan global memiliki dampak besar pada hutan-hutan 
di dunia, dan memiliki potensi besar untuk mempercepat 
kehancuran hutan tropis. Kebakaran hutan dan pohon-pohon 
yang mati dapat melipatgandakan emisi karbon pada saat El Niño 
dan tahun-tahun kering lainnya. Pada kejadian El Niño 1998, 
kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia melepaskan 
tambahan 0,8–2,6 milyar ton karbon ke atmosfer. Banyak model-
model perkiraan iklim memperkirakan iklim yang lebih panas dan 
kering di wilayah tropis dengan skenario business-as-usual (tidak 
ada perubahan) dan beberapa memperkirakan bahwa sebagian 
besar hutan Amazon dapat menjadi savana. Perubahan iklim yang 
tidak dikendalikan dapat menjadi bencana bagi keanekaragaman 
spesies hutan dan sumber daya yang menjadi tumpuan 
masyarakat adat dan masyarakat yang bermukim di hutan. 
Dokumen ini berfokus pada hutan-hutan di daerah tropis, wilayah 
yang menghasilkan hampir semua emisi dari deforestasi pada saat 
ini. 



Hutan Rawa Gambut dan HTI Pulp dalam Bingkai REDD+  | 11  
 

Berdasarkan kenyataan lingkungan demikian, maka paling 
tidak terdapat 4 (empat) alasan utama kenapa rehabilitasi dan 
konservasi kawasan gambut sangat penting dan mendesak, yaitu:  
1. Lahan gambut di Indonesia menempati posisi penting dalam 

sebaran gambut tropis dunia, 
2. Hutan gambut merupakan cadangan karbon dunia yang tinggi,  
3. Hutan gambut memiliki keanekaragaman hayati,  
4. Ekosistem gambut termasuk ekosistem yang rapuh sehingga 

jika dikonversi ke penggunaan lahan lain selain hutan dapat 
menimbulkan kerusakan gambut itu sendiri serta 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

 
2.3.  Ancaman Terhadap Lahan Gambut 

Di wilayah Asia Tenggara, luas areal gambut mencapai lebih 
dari 25 juta ha atau 69% dari lahan gambut tropis di dunia. Secara 
nasional, luas lahan gambut lebih dari 20 juta ha, sebesar 6,29 juta 
ha terdapat di Sumatera, sementara 4,04 juta ha diantaranya 
terdapat di Provinsi Riau (45% dari luas total Provinsi Riau) 
(Wahyunto et al., 2005). Selama 10 tahun terakhir telah banyak 
terjadi konversi hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa 
sawit dan kayu kertas/pulp. Penebangan yang tidak berkelanjutan 
dan pertanian diperkirakan telah merusak lahan gambut. Dengan 
demikian, lahan gambut yang masih tersisa akan terancam 
keberadaannya untuk dikonversi menjadi perkebunan maupun 
hutan tanaman industri. 

Persaingan memperoleh konsesi lahan untuk pengusahaan 
hutan banyak terjadi dengan sektor perkebunan. Luas areal 
perkebunan di Indonesia, baik perkebunan besar maupun 
perkebunan rakyat, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 
Dari seluruh komoditas utama perkebunan (karet, kopi, teh, 
kelapa, kakao, tebu dan kelapa sawit), komoditas kelapa sawit dan 
karet adalah areal perkebunan yang terluas.  

Pertambahan luas yang paling spektakuler dialami oleh 
perkebunan kelapa sawit yang dalam 10 tahun terakhir luasnya 
meningkat rata-rata 14% per tahun, jauh di atas peningkatan 
perkebunan karet yang hanya rata-rata 2% per tahun. Pada tahun 
1986, luas perkebunan kelapa sawit baru mencapai 606.800 ha, 
tetapi pada tahun 1997 meningkat pesat menjadi 2,25 juta ha. 
Menurut studi kartodihardjo & Supriyono (2000), pusat 
perkebunan kelapa sawit terletak di Propinsi Sumatera Utara 
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seluas 905.000 ha, di Propinsi Riau seluas 544.700 ha, di Propinsi 
Kalimantan Barat seluas 211.400 ha dan di Propinsi Sumatera 
Selatan seluas 206.000 ha.  

Sawit merupakan komoditi perkebunan yang memberikan 
kontribusi cukup tinggi terhadap pendapatan domestik bruto. Biro 
Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau (2007) mencatat bahwa ekspor 
dari kelapa sawit senilai US$ 2,08 juta. Nilai ekspor tersebut lebih 
tinggi dari produk kehutanan gabungan (pulp dan kertas, kayu 
lapis, kayu olahan lainnya dan furnitur) yang bernilai US$ 1,51 
atau 44,60% dari total nilai ekspor Provinsi Riau pada tahun 2005. 

Seringkali terjadi konflik tenurial antara kawasan hutan 
dengan perkebunan sawit (personal maupun korporasi), serta 
praktek konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit. Dalam 
preferensinya, investor lebih memilih lahan mineral untuk 
perkebunan sawit, sehingga kecenderungan ekspansi hutan 
tanaman industri diarahkan ke lahan gambut. 

Karena kebutuhan lahan untuk HTI pulp terus bertambah 
(kebutuhan kertas dunia meningkat) maka sampai saat ini 
penggunaan lahan gambut sebagai HTI pulp terus dilakukan. Di 
satu sisi, perluasan HTI pulp memberikan dampak positif bagi 
pertumbuhan ekonomi, pembukaan wilayah terisolir, penyediaan 
lapangan kerja dan dampak ekonomi lainnya, tapi di sisi lain 
menyebabkan degradasi lingkungan. Dalam kaitannya dengan 
mitigasi perubahan iklim dunia, maka kebijakan HTI di lahan 
gambut menjadi dipertanyakan.   

Dalam rangka menjawab kebutuhan kebijakan alternatif, 
diperlukan kajian tentang pola penggunaan lahan lain yang sesuai 
dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Seberapa besar relevansi 
hutan rawa gambut atau HTI pulp dapat dijadikan sebagai 
penyedia jasa lingkungan yang menghasilkan penerimaan 
ekonomi, tanpa harus mengubahnya menjadi penggunaan lahan 
tertentu yang menurunkan simpanan karbon. Jasa lingkungan 
yang dimaksud adalah REDD (Reducing Emission from 
Deforestation and Forest Degradation), yaitu sebuah mekanisme 
pembayaran kompensasi atas pengalihan alokasi penggunaan 
lahan HTI pulp sehingga mampu menghindarkan terjadinya 
deforestasi atau degradasi hutan. Salah satu indikator penting 
suatu lanskap dapat dimasukkan ke program REDD adalah 
terjadinya penurunan emisi atau peningkatan simpanan karbon 
vegetasi.  
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Pertanyaan mendasar kemudian adalah bagaimana 
perubahan kandungan karbon pada konversi hutan alam gambut 
menjadi HTI pulp, apakah meningkat atau menurun. Berapa 
potensi nilai ekonomi dari karbon hutan alam tersebut, dan 
bagaimana relevansi penghindaran konversi hutan gambut 
menjadi HTI pulp dapat dimasukkan ke dalam mekanisme REDD 
yang menghasilkan penerimaan ekonomi. 

Berdasarkan kajian literatur dan data empiris di hutan alam 
dan hutan tanaman lahan mineral dalam kondisi vegetasi normal, 
jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut 
mengarah kepada adanya kecenderungan penurunan kapasitas 
serapan karbon vegetasi di HTI pulp lahan gambut akibat konversi 
dari hutan alam. Dengan demikian, keputusan penggunaan lahan 
gambut sebagai HTI memiliki potensi kerugian ekonomi cukup 
tinggi dalam konteks nilai ekonomi karbon sebagai ukuran 
kegagalan kebijakan. Hipotesis tersebut perlu diuji sehingga 
ditemukan besaran yang pasti seberapa besar perubahan 
kandungan dan defisit/surplus karbon sebagai dampak konversi 
hutan alam gambut menjadi hutan tanaman industri penghasil 
pulp.  

Valuasi ekonomi karbon lahan gambut merupakan hal yang 
penting. Pentingnya valuasi ini berkenaan dengan kebutuhan 
pengambilan keputusan. Suatu keputusan akan memiliki 
preferensi yang kuat dan makna lebih tinggi apabila dinyatakan 
dalam satuan nilai ekonomi moneter dibandingkan jika dinyatakan 
dalam satuan teknis. Gambaran nilai ekonomi moneter memiliki 
daya ananlisis yang lebih makro dan lebih strategis untuk menjadi 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Nilai penting atau argumen valuasi ekonomi karbon ini antara 
lain dilatarbelakangi bahwa (Maturana, 2005):  
1. Telaah ekonomi merupakan alat untuk memberikan arahan 

dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menganalisa 
kebijakan ekonomi.  

2. Telaah ekonomi dapat digunakan untuk mengevaluasi 
kontribusi dari kebijakan-kebijakan/keputusan/proyek bagi 
kemakmuran masyarakat.  

3. Telaah ekonomi dapat menilai manfaat barang/produk/ 
sumberdaya dari suatu proyek berdasarkan kontribusinya 
terhadap kemakmuran negara. 



14 |  Hutan Rawa Gambut dan HTI Pulp dalam Bingkai REDD+  
 

2.4. Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan  

Salah satu konteks masalah kehutanan yang berkenaan 
dengan kepentingan konservasi dan pembangunan hutan 
berkelanjutan bagi seluruh tipe hutan di dunia adalah aspek 
lingkungan (Maini & Ullsten, 1993). Lingkungan hutan dunia diakui 
memiliki peran besar dalam hal konservasi tanah dan air, habitat 
flora dan fauna, keanekaragaman hayati dan siklus ekologi.  

Persoalan lingkungan kehutanan dunia pada tataran 
perdebatan internasional mengerucut pada situasi dimana 
negara-negara industri mengadvokasi dengan kuat untuk 
mengkonservasi dan melindungi hutan dunia. Namun dalam hal 
ini, negara-negara industri tersebut terlihat tidak konsisten 
berkenaan dengan tuduhannya bahwa penyebab pemanasan 
global adalah penurunan luas hutan. Padahal, pemanasan global 
sebagian besar disebabkan oleh emisi karbon yang berlebihan 
oleh industri-industri yang mereka miliki. Menyusul advokasi 
negara industri, negara berkembang berpandangan bahwa upaya 
melindungi hutan tropis adalah mengunci sumber daya atas hak 
memanfaatkan hutan sebagai modal pembangunan. Komitmen 
negara-negara berkembang untuk mengkonservasi hutan tropis 
menuntut adanya persyaratan tambahan dana (kompensasi) dan 
dukungan teknologi. 

Perhatian dunia internasional terhadap iklim bumi baru 
mengemuka pada dekade terakhir ketika suhu bumi dirasakan 
meningkat secara nyata (Omasa et al., 1996). Perubahan iklim 
global dianggap sebagai induk dari semua masalah di dunia 
(Griffin, 2003). Pada KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro 
tahun 1992, para pemimpin negara di dunia menyepakati 
beberapa komitmen, salah satunya menekan laju pemanasan 
global dan perubahan iklim melalui konvensi PBB untuk 
perubahan iklim (United Nation Framework Confention on Climate 
Change-UNFCCC). Komitmen ini menunjukkan bahwa dunia 
internasional mulai menyadari perlunya upaya menyelesaikan 
masalah dunia secara bersama. 

Pertemuan UNFCCC pada COP III Desember 1997 di Kyoto, 
Jepang  menghasilkan Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-
negara Annex I secara hukum mengurangi emisi gas rumah kaca 
minimal 5,25% dari tingkat emisi tahun 1990 (selama periode 
komitmen I: 2008-2012) (Wibisono, 2005). Protokol Kyoto 
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mengatur mekanisme yang terdiri dari Joint Implementation, 
Clean Development Mechanism (CDM) dan Emission Trading.  

Dalam Protokol Kyoto diatur mekanisme yang disebut sebagai 
flexible mechanism yang terdiri dari: 
a. Joint implementation. Kerja sama antara sesama negara Annex 

I dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. 
b. Clean Development Mechanism (CDM). Mekanisme untuk 

membantu negara-negara maju memenuhi kewajibannya 
menurunkan emisi sekaligus merupakan bentuk partisipasi 
negara berkembang dalam membantu negara maju 
menurunkan emisinya, serta untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 
UNFCCC. Mekanisme ini merupakan win-win solution , dimana 
negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang 
dalam proyek-proyek yang dapat menghasilkan pengurangan 
emisi gas rumah kaca dengan imbalan CER (Certified Emission 
Reduction). 

c. Emission Trading. Bentuk tukar-menukar kredit emisi antara 
negara Annex I dalam memenuhi target mereka. 
 
REDD sebagai mekanisme baru muncul dalam agenda UNFCCC 

pada COP XIII di Bali. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Aforestasi 
dan Reforestasi (A/R) CDM sangat sedikit memiliki peluang untuk 
diimplementasikan dalam proyek-proyek di sektor kehutanan. 
Volume perdagangan karbon dari kegiatan A/R CDM hanya 
0,002%, dan sisanya dari kegiatan CDM energi (IFCA, 2007). Hal ini 
akibat kompleksnya aturan dan prosedur perhitungan kredit 
penurunan emisi, dan sifat kredit yang dihasilkan tidak permanen 
seperti halnya kredit penurunan emisi dari proyek energi.  

COP XIII di Bali tanggal 3-14 Desember 2007 menghasilkan Bali 
Road Map yang berisi kesepakatan tentang : (1) Dana adaptasi, (2) 
Transfer teknologi, (3) REDD, dan (4) Kelangsungan paska Protokol 
Kyoto. REDD menjadi salah satu agenda penting negosiasi dengan 
4 (empat) isu utama yang meliputi : (1) metode penentuan emisi, 
referensi dan pemantauan yang diperlukan sebagai dasar untuk 
menentukan berapa besar penurunan emisi yang berhasil dicapai 
dari upaya mencegah konversi dan kerusakan hutan, (2) panjang 
periode waktu yang digunakan untuk menentukan emisi referensi, 
(3) basis perhitungan penurunan emisi apakah berdasarkan 
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tingkat proyek atau wilayah (negara atau sub-wilayah) dan (4) 
mekanisme pendanaannya. 

Beberapa hal penting dalam hubungannya dengan REDD yang 
diperjuangkan negara berkembang termasuk Indonesia adalah 
sebagai berikut: 
a. Memasukkan Avoid Deforestation (pencegahan kerusakan 

hutan) agar dipertimbangkan sebagai program pengurangan 
emisi. 

b. Mekanisme pendanaan oleh pasar (dibiayai oleh swasta) dan 
non pasar (dibiayai oleh pemerintah).  

c. Pengelolaan hutan berkelanjutan/Sustainable Forest 
Management (SFM) pada hutan alam maupun tanaman, serta 
rehabilitasi lahan melalui aforestasi dan reforestasi agar 
diperhitungkan sebagai program pengurangan emisi. 
 
REDD merupakan sebuah skema pengurangan emisi melalui 

penghindaran atau penurunan laju deforestasi dan degradasi 
hutan. REDD tidak secara total langsung menghentikan aktivitas 
pemanfaatan hutan maupun rencana konversi hutan untuk 
penggunaan ekonomi lainnya. Kredit REDD diperoleh dari hasil 
simpanan emisi karbon yang mampu ditahan, dan dinamakan 
sebagai baseline. Baseline merepresentasikan laju emisi dari masa 
lalu dan proyeksinya ke masa yang akan datang sesuai dengan 
arah pengembangan strategis nasional. REDD merepresentasikan 
suatu cara untuk memperoleh nilai baru dari sumber daya alam 
karbon yang dapat dikelola dengan mengubah keputusan strategis, 
sehingga nilai karbon tersimpan dapat lebih tinggi daripada arah 
strategi yang semula ditetapkan  (Ministry of Forestry, 2008). 

Paska COP XV di Coppenhagen pada Desember 2009 mencuat 
juga konsep baru yang menawarkan mekanisme REDD+, dan mulai 
dibicarakan secara resmi pada COP XVI di Cancun, Mexico. REDD+ 
merupakan elemen pengurangan emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan beserta seluruh aturan konservasi, pengelolaan 
hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management, SFM), dan 
peningkatan simpanan karbon hutan (enhancement of forest 
cabon stock) pada negara berkembang. Melalui peningkatan 
kapasitas hutan melalui konservasi dan peningkatan stok karbon, 
REDD+ menawarkan biaya yang lebih efektif dan reduksi emisi CO2 
dalam waktu cepat dan membangkitkan manfaat tambahan yang 
besar terhadap masyarakat yang kehidupannya bergantung 
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dengan hutan serta konservasi biodiversitas (IUCN, 2009). Dengan 
demikian, perbedaan prinsip antara konsepsi REDD dengan REDD+ 
terletak pada tambahan aktivitas konservasi, SFM dan enhancing 
carbon stock bagi REDD+. 

REDD+ memiliki arti penting bagi Indonesia, bukan hanya 
karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di 
dunia, tetapi juga karena himbauan untuk bertukar pengalaman 
dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan emisi 
yang berasal dari deforestasi dan perusakan hutan tropis. 
Kerangka kerja REDD+ juga memberi ruang yang luas untuk 
kerjasama bilateral maupun multilateral bagi pelaksanaan REDD+, 
transfer pengetahuan dan teknologi, kesempatan berbagi 
pengalaman serta dukungan keuangan akan semakin kuat, 
sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan REDD+ di 
negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis termasuk 
Indonesia. Selain itu, skema Perjanjian Cancun merupakan 
‘pengakuan’ terhadap kontribusi aktif dari negara-negara 
berkembang dalam upaya mitigasi perubahan Iklim (Murjani, 
2013). 

Negosiasi REDD+ selanjutnya dilakukan pada COP XVII di 
Durban terfokus pada 4 (empat) topik utama: pembiayaan, 
safeguards, tingkat emisi referensi, dan MRV (Measurement, 
Reporting, Verification - pemantauan, pelaporan dan verifikasi) 
dengan sangat alot (Covacevic, 2013). Pembahasan tentang 
REDD+ kembali dilanjutkan di Doha pada COP XVIII. Sayangnya, 
secara umum hasil perundingan tersebut kurang menggembirakan 
dan malah diperhitungkan akan menurunkan pengembangan 
pasar karbon di Indonesia. Hasil dari perundingan tersebut tidak 
menambah secara riil ambisi penurunan emisi, sehingga pasar 
karbon tidak memiliki tambahan permintaan (DNPI, 2013).  

Namun demikian, aspek positifnya dari keputusan di Doha 
memberikan beberapa peluang bagi Indonesia, antara lain: 
pengembangan kegiatan untuk pasar karbon dapat semakin 
ditingkatkan, pengembangan aksi mitigasi di bawah Nationally 
Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), peluang dukungan 
pendanaan bagi kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi, dan 
peluang dalam pengembangan dan alih teknologi dengan 
disepakatinya CTC (Climate Technology Center) serta jaringannya 
(IESR, 2013). 
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Bagaimanapun, dorongan internasional untuk lebih 
mengembangkan skema-skema terus tumbuh. Bank Dunia 
mengusulkan proyek-proyek percontohan di Papua New Guinea, 
Costa Rica, Indonesia, Brazil dan Kongo untuk membatasi emisi 
karbon dari deforestasi hingga tahun 2009 atau 2010. Sebagai 
imbalannya negara-negara tersebut mendapat dana investasi 
senilai US$ 250 juta (CIFOR, 2007). 

Terlepas dari prospek dan kendala implementasi mekanisme 
internasional dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, 
Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya hutannya guna 
mendukung gerakan internasional menyusul penandatanganan 
dan ratifikasi konvensi oleh pemerintah. Salah satu peluang yang 
dapat dipergunakan adalah sektor HTI pulp dan penggunaan lahan 
gambut yang tepat. Sektor ini akan sehat jika didukung dengan 
kebijakan yang benar dan berdasarkan keilmuan yang sahih. 

 
2.5. Neraca Karbon Hutan dan Penilaian Ekonomi Karbon 

Metode perhitungan  neraca karbon hutan telah banyak 
disampaikan oleh sejumlah penulis. Beberapa diantaranya telah 
diaplikasikan sebagai metode untuk menghitung proyek serapan 
karbon UNFCCC. Perhitungan neraca karbon meliputi tahapan: 
penetapan garis dasar (baseline) aliran karbon, kuantifikasi aliran 
karbon yang dihasilkan dari proyek, dan perhitungan additionality 
(besarnya pengaruh tambahan dari perbedaan antara karbon yang 
diperoleh dengan garis dasarnya) (Rusolono, 2006). 

Pendekatan yang dipakai untuk mengukur efektvitas proyek-
proyek mitigasi GRK dalam penyerapan karbon (Rusolono, 2006) 
adalah: 
1. Anggapan sifat permanen dari penyimpanan karbon, yang 

terdiri dari: 
a. Metode perubahan persediaan (Stock change method, 

SCM); yaitu metode perhitungan karbon atas perbedaan 
antara persediaan karbon pada proyek dengan garis 
dasarnya (baseline), dinyatakan dalam satuan ton C per 
hektar. Metode ini hanya memberikan gambaran jumlah 
karbon tersimpan pada suatu waktu. 

b. Metode penyimpanan rata-rata (Average storage method, 
ASM); yaitu metode perhitungan dengan melakukan 
perataan jumlah karbon yang disimpan pada suatu tapak 
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dalam waktu yang panjang, dinyatakan dalam satuan ton 
C per hektar.  

c. Metode akuntansi berbasis ton year; metode ini dicirikan 
dengan dipakainya satu faktor untuk mengkonversi 
pengaruh terhadap iklim karena adanya penyimpanan 
karbon sementara terhadap suatu jumlah yang setara 
dengan apabila dilakukan pencegahan emisi (faktor 
ekuivalensi, Ef yang nilainya antara 0,007 sampai 0,02). 

2. Anggapan sifat sementara dari penyimpanan karbon, yang 
terdiri dari: 
a. Pendekatan CER sementara (temporary CER, tCER); 

menghitung banyaknya karbon yang bisa dibuktikan 
sebagai serapan karbon yang ditambahkan melalui proyek 
sejak proyek dimulai sampai batas waktu jangka pendek (5 
tahun). Setelah jangka waktu habis, tCER tidak berlaku lagi 
dan harus digantikan oleh tCER yang baru atau yang 
berasal dari CER yang lain.  

b. Pendekatan jangka panjang (longterm CER, lCER); 
pendekatan ini didasarkan atas argumen bahwa proyek 
dapat mengeluarkan kredit lCER untuk setiap ton karbon 
yang dapat dibuktikan, dengan periode pemberian kredit 
atau lifetime CER berjangka panjang, misalnya 60 tahun. 
Namun jika hasil verifikasi menunjukkan adanya 
penurunan persediaan karbon pada setap periode 
tertentu, maka kredit lCER harus dikembalikan. 

 
Untuk menghitung nilai manfaat karbon secara ekonomi 

dinyatakan dalam Cacho et al. (2002) sebagaimana disitir dalam 
Rusolono (2006) melalui beberapa pendekatan, yaitu: 
1. Pendekatan teoritis ideal; pembayaran sekuestrasi karbon 

dilakukan pada saat jasa karbon telah dihasilkan dan apabila 
hutannya ditebang maka nilai karbon yang dilepas harus 
dibayar oleh pemilik hutan. Fungsi tujuan dari pendakatan ini 
adalah: 

π(T) = v(T).pv.e-rT + ∫b(t).v.pb.e-rt dt – cE- b(T).v.pb.e-rT 

       Keterangan: 
π(T)  : NPV hutan yang dipanen pada tahun T setelah 

penanaman 
v(T) :  volume kayu yang dapat dipanen pada tahun T 
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pv :  harga kayu 
pb :  harga biomassa karbon 
v :  faktor konversi biomassa karbon menjadi unit CO2  
r :  suku bunga 
b(t) :  fungsi laju pertumbuhan biomassa menurut waktu. 

 
2. Pendekatan perhitungan ton-year; Pada pendekatan ini 

pembayaran tahunan dikoreksi oleh faktor ekuivalensi Ef. 
Dengan demikian, metode ini tidak mensyaratkan adanya 
jaminan sampai dengan akhir proyek dan tidak memerlukan 
penggantian kredit karbon yang telah dibayarkan apabila 
hutan dipanen. Fungsi tujuannya adalah: 

πE = v(T).pv.(1+r)-T + Σ[b(t).v.Ef.pb. (1+r)-T] - cE 

3. Ex-ante full credit; pendekatan ini memberikan kredit karbon 
pada awal proyek, sehingga memerlukan komitmen life time 
proyek dan jumlah persediaan karbon yang akan dicapai. 
Metode ini sangat disukai karena pembayaran dilakukan di 
awal yang memberi insentif bagi pembangunan hutan. Fungsi 
tujuannya adalah : 

πA(T+Te) = v(T+Te).pv.(1+r)-(T+Te) + b(T).v.pb. – cE   

4. Ex-post full credit; pendekatan ini melakukan pembayaran 
kredit karbon pada akhir proyek pada tahun ke Te. Kendati 
pendekatan ini tidak mensyaratkan jaminan, tapi bersifat 
disinsentif karena adanya penundaan pembayaran kredit. 
Fungsi tujuannya adalah : 

πP(T+Te) = v(T+Te).pv.(1+r)-(T+Te) + Σ[b(t).v.pb.(1+r)-(t+ 1+Te)] – cE 

 
Dalam kerangka perhitungan nilai ekonomi karbon (salah satu 

diantaranya mekanisme REDD), struktur biaya yang akan muncul 
terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu biaya abatasi (abatement cost) 
dan biaya transaksi (transaction cost). Biaya abatasi adalah biaya 
untuk menghasilkan satu unit pengurangan emisi karbon atau 
biaya untuk menghasilkan satu unit serapan karbon biomas, dan 
dalam banyak kasus biaya abatasi ini didekati dengan biaya 
kesempatan yang hilang dari alternatif penggunaan lain 
(opportunity cost) (Ginoga, 2009). Adapun biaya transaksi 
merupakan biaya yang terjadi untuk kepentingan pelaksanaan 
proyek mulai dari perencanaan, implementasi dan monitoring. 
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Konsep biaya oportunitas menyediakan instrumen ekonomi 
melalui suatu nilai pemeliharaan karbon yang diperbandingkan 
dengan nilai penggunaan sumber daya hutan seperti kayu dan 
lahan dimana hutan tersebut berada. Biaya oportunitas 
didefinisikan sebagai biaya yang terjadi akibat pemilihan suatu 
pilihan atas alternatif penggunaan lahan terbaik. Manajemen 
hutan untuk mempertahankan karbon menyebabkan adanya 
pengorbanan perolehan benefit tertentu ketika REDD bukan 
merupakan tujuan manajemen.  

Biaya oportunitas juga dapat dihitung dengan cara lain, tujuan 
pengambilan keputusan yang lebih luas. Contoh: menentukan 
dampak ekonomi secara keseluruhan, serapan tenaga kerja lokal, 
nilai sosial dan dampak ekonomi (IFCA, 2008).  

Kanounnikoff (2008) menyatakan bahwa biaya oportunitas 
REDD dapat diestimasi dengan: (1) model empiris lokal (local-
empirical models), (2) model empiris global (global-empirical 
models), dan (3) model simulasi global (global simulation models). 
Model empiris lokal lebih relevan digunakan pada proyek REDD 
tingkat nasional dan sub nasional. Pendugaan dengan model 
empiris lokal didasarkan pada kajian terinci/survey di wilayah 
tertentu. Satuan dapat menggunakan per area ($/ha) maupun per 
ton emisi ($/t CO2). 

Perhitungan biaya oportunitas meliputi beberapa tahapan 
sebagai berikut (Kanounnikoff, 2008): 
- Klarifikasi dan identifikasi jenis penggunaan lahan 
- Menghitung rata-rata simpanan karbon pada jenis 

penggunaan lahan tersebut 
- Menghitung provitabilitas privat dan sosial (NPV) dari 

penggunaan lahan tersebut 
- Identifikasi serapan dan emisi akibat perubahan penggunaan 

lahan (satuan CO2). 

Informasi mengenai biaya transaksi REDD masih sangat 
terbatas. Sebagian besar pembahasan biaya transaksi cenderung 
dibangun dari pengertian yang mendalam dan bukti empiris dari 
berbagai pengalaman (Kanounnikoff, 2008), antara lain: 
- Skema pembayaran jasa lingkungan (payments for 

environmental services - PES)  
- Proyek CDM kehutanan (forestry Clean Development 

Mechanism - CDM). 
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Biaya transaksi banyak dilaporkan dalam bentuk total biaya 
atau persentase (percent-share) dari keseluruhan budget. Biaya 
transaksi ini menurut Kanounnikoff (2008) meliputi biaya-biaya:  
- informasi dan procurement (pengadaan),  
- desain skema dan negosiasi 
- implementasi 
- monitoring 
- penyelenggaraan dan perlindungan (enforcement & 

protection) 
- verifikasi dan sertifikasi 

Neeff dan Henders (2007) menemukan bahwa biaya transaki 
berbeda-beda sesuai dengan metode yang digunakan . Untuk 
proyek skala besar regular, sumber-sumber pembentuk biaya 
transaksi yang penting adalah : 
- biaya persiapan proyek (project preparation); biasanya 

menggunakan perusahaan konsultan. Besarnya biaya 
tergantung kepada: kompleksitas, skala proyek, keperluan 
teknologi dan tenaga ahli,  

- biaya validasi, 
- biaya registrasi (regristation fee), 
- biaya monitoring; tergantung dari skala proyek dan ukuran 

sampel yang diperlukan, metode monitoring dan intensitasnya, 
- biaya on-going verification (verifikasi berkesinambungan) yang 

tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek, 
- pungutan emisi (issuance fee),  
- retribusi adaptasi (adaptation levy), dan 
- pajak. 
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CADANGAN KARBON HTI PULP 
 

3.1.  HTI Pulp: Perkembangan dan Kecenderungan 

Banyak pihak memiliki keyakinan bahwa hutan tanaman 
merupakan basis utama sektor kehutanan Indonesia masa datang. 
Hingga tahun 2005, luas HTI sudah mencapai 2,5 juta hektar dari 
target Departemen Kehutanan yang akan memperluas HTI hingga 
5 juta hektar pada tahun 2009. Sebagian besar hutan tanaman 
tersebut diarahkan sebagai penghasil bahan baku pulp. Kapasitas 
terpasang 80 industri pulp dan kertas nasional sebesar 6,45 juta 
ton pulp dan 10,05 juta ton kertas. Pada tahun 2005 produksi pulp 
mencapai 5,47 juta ton dengan volume ekspor 2,56 juta ton, 
sedangkan produksi kertas mencapai 8,21 juta ton dengan volume 
ekspor 2,99 juta ton. Total ekspor pulp dan kertas tersebut 
mampu menghasilkan devisa senilai US$ 3,5 miliar pada tahun 
2005 (Rimbawanto, 2007). 

Pasar pulp di kawasan Asia Timur saat ini didominasi oleh Cina, 
karena negara ini berpenduduk terbesar di dunia dengan tingkat 
pertumbuan ekonomi yang spektakuler. Indonesia menempati 
posisi lima besar dunia sebagai pemasok pulp dan kertas ke pasar 
Cina. Industri pulp Indonesia mampu bersaing dengan produsen 
pulp dan kertas dari negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat 
dan Rusia. Sebagai sesama negara tropis, Brazil dapat dianggap 
sebagai pesaing utama produk pulp di pasar Cina (Iskandar, 2005).  
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Gambar 1. Pasokan pulp dan kertas ke pasar China 
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Sementara di tingkat internasional, pada tahun 2006 
Indonesia tercatat pada posisi ke-9 produsen pulp terbesar dan 
posisi ke-11 produsen kertas terbesar (Tabel 2). Produksi pulp dan 
kertas Indonesia memiliki kualitas internasional dan harga 
bersaing dengan produksi dari negara maju (Santoso, 2009). 
 
Tabel 2.  Produsen pulp dan kertas utama dunia tahun 2006 

Pulp  Kertas 

Negara Jml (juta 
ton) 

 Negara Jml (juta 
ton) 

1. AS 
2. Kanada 
3. Cina 
4. Finlandia 
5. Swedia 
6. Brazil 
7. Jepang 
8. Rusia 
9. Indonesia 
10. Chili 
11. India  

53,21 
23,67 
18,16 
13,07 
12,24 
11,18 
10,88 

7,37 
5,67 
3,55 
3,25 

1. AS 
2. Cina 
3. Jepang 
4. Jerman 
5. Kanada 
6. Finlandia 
7. Swedia 
8. Korea Selatan 
9. Italia 
10. Francis 
11. Indonesia 
12. Brazil  

84,07 
65,00 
31,11 
22,66 
18,17 
14,15 
12,07 
10,70 
10,01 
10,01 

8,86 
8,73 

Sumber : Santoso (2009). 
 

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diartikan bahwa 
persaingan di pasar pulp dan kertas belum tentu dimenangkan 
oleh negara berteknologi tinggi dengan sistem manajemen 
industri maju. Di pasar pulp dan kertas, selain teknologi dan 
manajemen industri, faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah 
ketersediaan bahan baku murah dan jarak angkut produk dari 
produsen ke pasar. Jika hal ini dianggap sebagai asumsi maka 
kemenangan bersaing terletak pada kemampuan menghasilkan 
bahan baku pulp secara kompetitif (Iskandar, 2005).  

Pada tahun 2001 tercatat bahwa Indonesia memiliki nilai 
ekspor pulp paling tinggi di kawasan Asia Pasifik. Nilai ekspor 
Indonesia berada pada nilai US$ 727 juta, jauh lebih tinggi dari 
New Zealand yang hanya sebesar US$ 285 juta sebagai urutan 
kedua negara eksportir pulp di Asia Pasifik. 
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Tabel 3.  Nilai ekspor komoditas menurut eksportir utama Asia 
Pasifik tahun 2001 

Negara Pulp 
(US$ juta) 

Paper & paperboard 
(US$ juta) 

Indonesia  
China 
Malaysia 
Jepang 
Korea 
New Zealand 

727 
30 

0 
79 

0 
285 

1.730 
2.391 

87 
1.767 
1.533 

253 
Sumber : Brown & Durst (2003) 

 
Kenyataan lain menunjukkan bahwa perkembangan kuantitas 

permintaan hasil hutan terutama konsumsi kayu dunia meningkat 
60% sejak tahun 1960 menjadi 3,3 x 109 m3 pada tahun 1995. 
Peningkatan ini erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk 
dunia dan ekonomi global. Konsumsi kayu perkapita memang 
menurun, namun ternyata terdapat peningkatan tajam pada 
konsumsi produk dan tipe barang berbasis kayu seperti untuk pulp 
dan kertas (Gardner & Engelman, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Sumber : Ditjen BPK 
Dephut 2008, diolah) 

 
 
 
 
 

Gambar 2.  Perkembangan produksi, ekspor-impor dan luas HTI 
pulp Indonesia 
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Mencermati perkembangan konsumsi kertas yang semakin 
meningkat di kawasan Asia Timur maupun pasar dunia, maka 
Indonesia berpeluang besar menjadi negara pengekspor pulp ke 
pasar internasional. Indonesia memiliki keunggulan komparatif 
yang dapat mengungguli negara pesaingnya (Iskandar, 2005), 
antara lain :  
1. terdapat sumber daya lahan dalam skala luas dan komersial,  
2. terdapat banyak jenis tanaman yang dapat dipilih untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas bahan baku pulp, dan  
3. terbukti memiliki kemampuan dan pengalaman memproduksi 

pulp dan kertas oleh sektor swasta. 

Indonesia telah merespon permintaan pulp internasional 
hingga 3,4 juta ton pada tahun 2006 (Departemen Kehutanan, 
2007), dan diperkirakan akan terus bertambah. Areal konsesi HTI 
di Indonesia yang berada di lahan gambut luasnya telah mencapai 
19.923 km2 atau 2 (dua) juta hektar (Hooijer et al., 2006) atau 
54,79% dari total luas HTI pada tahun 2006 yang mencapai 3,65 
juta ha (Departemen Kehutanan, 2007). Menurut Hooijer et al. 
(2006) dari 7 (tujuh) industri pulp/kertas yang berada di Indonesia 
dengan kapasitas produksi 8,3 juta ton pulp/tahun memerlukan 
kayu sebanyak 25 juta m3/ha/tahun, namun pasokan kayu dari HTI 
baru mampu memenuhi 4 (empat) juta m3/ha/tahun. 
Konsekuensinya, untuk memenuhi kapasitas produksi dan 
permintaan pulp maupun kertas domestik dan internasional maka 
kebutuhan terhadap lahan untuk HTI menjadi faktor yang sangat 
menentukan. 
 
3.2. Karbon Hutan Alam dan HTI Pulp 

Tinjauan aspek lingkungan Hutan Tanaman Industri mendapat 
sorotan dari berbagai pihak. Secara agresif, pihak-pihak yang 
berpandangan konservatif mengklaim bahwa HTI pulp 
menyebabkan degradasi hutan. Lebih dari itu, ekosistem lahan 
gambut menjadi terganggu dan mengakibatkan fungsi 
hidrologisnya menurun. Di pihak lain, para pelaku investasi HTI 
pulp mengklaim bahwa pengelolaan hutan sudah memenuhi 
kaidah-kaidah kelestarian sumber daya alam. Advokasi konservasi 
hutan alam gambut difahami sebagai praktek yang menghambat 
perkembangan HTI, karena daya saing HTI di Indonesia memiliki 
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keunggulan komparatif dibanding  negara-negara produsen pulp 
dunia lainnya. 

Perubahan kapasitas simpanan karbon menjadi salah satu issu 
yang sensitif akhir-akhir ini dalam konteks perubahan sistem 
pengelolaan hutan dari hutan alam ke HTI pulp.   Mekanisme 
kompensasi tertentu dipersiapkan oleh dunia internasional dalam 
rangka mencegah deforestasi dan degradasi hutan. 

Pengusahaan HTI pulp bagi Indonesia merupakan aktivitas 
ekonomi produktif yang menghasilkan devisa, serapan tenaga 
kerja dan dampak pengganda yang tinggi. Munculnya issu 
penurunan kandungan karbon ini menyebabkan adanya pilihan 
dilematis apakah melakukan pemanfaatan hutan rawa gambut 
menjadi HTI atau mempertahankannya sebagai kawasan 
konservasi karbon dengan berharap kompensasi yang seimbang. 

Perubahan simpanan karbon dapat terjadi pada proses 
konversi hutan alam gambut menjadi HTI. Namun seberapa besar 
perubahannya bergantung kepada kondisi hutan alam itu sendiri. 
Hutan alam bekas tebangan, sekunder dan terdegradasi memiliki 
potensi vegetasi yang berbeda dan kapasitas simpanan karbon 
beragam. Penjelasan pada sub bab ini didasarkan pada hasil 
penelitian di areal HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper, Pelalawan, 
Riau. 
 
3.2.1. Simpanan Karbon Hutan Rawa Gambut 

Kapasitas simpanan karbon berbeda secara signifikan menurut 
kondisi hutan alamnya. Hutan alam terdegradasi teridentifikasi 
sangat sedikit atau tidak memiliki kandungan karbon vegetasi dan 
relatif tidak ditemukan vegetasi berukuran diameter 5 (lima) cm 
atau lebih. Vegetasi yang ada didominai oleh rumput dan semak. 

Hutan alam bekas tebangan (logged over forest) memiliki 
sebaran vegetasi berdiameter minimal 5 (lima) cm sebanyak 1.400 
batang/hektar. Jumlah biomasa di hutan bekas tebangan 
sebanyak 251,99 ton/ha dan kandungan karbon sebesar 126,01 
ton/ha. Biomasa dan karbon yang dikandung di hutan alam 
gambut sekunder memiliki jumlah yang lebih kecil. Sebaran 
vegetasi rata-rata per hektar adalah 1.063,33 pohon/hektar, 
dengan biomasa sebesar 166,93 ton/ha dan kapasitas serapan 
karbon sebesar 83,49 ton/ha.   
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Tabel 4.  Sebaran jumlah pohon, biomasa dan kandungan karbon 
vegetasi pada hutan alam gambut bekas tebangan dan 
sekunder di Pelalawan, Riau. 

D 
(cm) 

Hutan bekas tebangan Hutan sekunder 

N/ha W 
(ton/ha) 

C 
(ton/ha) N/ha W 

(ton/ha) 
C 

(ton/ha) 
5-15 1.106,67 36,05 18,02 626,67 18,29 9,15 

15-25 206,67 37,89 18,95 220,00 36,46 18,23 
25-35 46,67 21,96 10,98 166,67 35,35 17,70 
35-45 10,00 9,28 4,64 33,33 31,09 15,55 
45-55 10,00 16,75 8,38 10,00 18,11 9,05 
55-65 3,33 8,36 4,18 3,33 9,08 4,54 
65-75 10,00 40,50 20,25 - - - 
>75 6,67 81,22 40,61 3,33 18,54 9,27 

Total 1.400,00 251,99 126,01 1.063,33 166,93 83,49 
Keterangan : N =  jumlah pohon; W = biomasa; C = kandungan karbon  

 
Pada dua kondisi hutan alam (bekas tebangan dan sekunder), 

jumlah pohon menurut kelas diameter memiliki persebaran yang 
membentuk grafik huruf ”J” terbalik yang menunjukkan bahwa 
jumlah pohon berdiameter kecil lebih banyak dibandingkan pohon 
yang berdiameter besar. Pada kedua kondisi hutan, pohon yang 
berdiameter 5-15 cm memiliki jumlah paling banyak, disusul oleh 
kelas diameter berikutnya secara berurutan. Namun demikian, 
ternyata vegetasi yang berdiameter 5-15 cm dan 65 cm ke atas 
lebih banyak dijumpai pada hutan bekas tebangan dibandingkan 
pada hutan sekunder. Sedangkan vegetasi yang berdiameter 15-
65 cm dijumpai lebih banyak pada hutan sekunder. Hal ini 
menggambarkan bahwa pada hutan bekas tebangan dapat 
dijumpai lebih banyak pohon berdiameter besar dan lapisan 
bawah didominasi oleh anakan pohon (pohon tingkat semai). 
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Gambar 3.  Sebaran vegetasi menurut kelas diameter pada hutan 

bekas tebangan dan sekunder 
 

Lain halnya dengan pola sebaran jumlah pohon, sebaran 
kandungan karbon menurut kelas diameter pada kedua tipe hutan 
alam memiliki pola sebaran yang berbeda. Pada hutan bekas 
tebangan, simpanan karbon terbanyak berada pada pohon-pohon 
dengan kelas diameter >75 cm. Walaupun jumlah pohonnya lebih 
sedikit, kandungan biomasanya mencapai 81,22 ton/ha sehingga 
kandungan karbonnya adalah 40,61 ton/ha. Jumlah karbon 
tersimpan terbanyak kedua dan ketiga adalah kelas diameter 65-
75 cm dan 15-25 cm yang masing-masing memiliki kandungan 
karbon sebesar 20,25 ton/ha dan 18,95 ton/ha. Adapun simpanan 
karbon terkecil adalah vegetasi pada kelas diameter 55-65 cm 
dengan jumlah 4,18 ton C/ha karena memiliki jumlah sebaran 
pohon paling sedikit. 

Sementara itu pada hutan sekunder, kandungan karbon 
terbanyak tidak berada pada kelas diameter terbesar tetapi pada 
kelas diameter 15-25 cm, dengan bobot 18,23 ton/ha. Posisi 
terbanyak kedua dan ketiga diduduki oleh kelas diameter yang 
berurutan, yaitu kelas diameter 25-35 dan 35-45 dengan biomasa 
masing-masing 17,70 ton/ha dan 15,55 ton/ha. Adapun 
kandungan biomasa terkecilnya dijumpai pada kelas diameter 65-
75 cm sebesar nol karena pada ketiga plot sampel tidak dijumpai 
vegetasi dengan diamater pada kisaran tersebut.   
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Gambar 4.  Sebaran kandungan karbon  menurut kelas diameter 

pada  hutan bekas tebangan dan hutan sekunder 
 

Pola sebaran kandungan karbon di hutan sekunder ini 
mendekati hasil penelitian Jaya et al. (2007) di hutan rawa gambut 
yang berkategori relatif baik pada kawasan eks Proyek Lahan 
Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Hasil penelitiannya 
menyebutkan bahwa biomasa dan karbon vegetasi terkonsentrasi 
pada kelas diameter kecil, yaitu 2-10 cm. Tetapi pola sebaran 
karbon demikian tidak sama dengan pola sebaran karbon hutan 
bekas tebangan berdasarkan hasil penelitian ini. 

Total kandungan karbon di hutan alam gambut di Kabupaten 
Pelalawan, Riau sebesar 126,01 ton/ha untuk hutan bekas 
tebangan dan 83,49 ton/ha untuk hutan sekunder. Jumlah 
tersebut ternyata berbeda jauh dengan hasil penelitian Jaya et al. 
(2007) di atas, yang menyebutkan bahwa kandungan karbon 
hutan gambut di Kalteng sebesar 268,18 ton/ha. Perbedaan 
tersebut selain disebabkan oleh perbedaan ekosistem antar lokasi 
penelitian, juga dapat diakibatkan oleh perbedaan persamaan 
allometrik yang digunakan. Jaya et al. (2007) menggunakan 
persamaan allometrik yang dikembangkan oleh Yamakura et al. 
(1986), sementara penelitian ini menggunakan persamaan 
allometrik menurut Murdiyarso et al. (2004).  

Sebagai perbandingan lainnya, Brown (1994) melaporkan hasil 
studinya tentang kandungan biomasa vegetasi di atas permukaan 
pada beberapa daerah tropis. Di hutan primer Kamerun (Afrika) 
tercatat biomasa atas permukaan sebesar 310 ton/ha dengan 
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kandungan C sebesar 155 ton/ha. Di hutan sekunder Nicaragua 
(Amerika) dilaporkan biomasa atas permukaan sebesar 183 ton/ha 
dan kandungan C sebesar 91,5 ton/ha. Di Malaysia pada hutan 
rawa tercatat kandungan biomasa atas permukaan sebesar 220 
ton/ha dengan kandungan C sebesar 110 ton/ha. Adapun laporan 
FAO (2006) menyatakan rata-rata kandungan karbon pada 
biomasa hidup di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara sebesar 
77 ton/ha. Adanya variasi berbagai laporan tersebut dapat diduga 
sebagai akibat perbedaan metode, tingkat kedetailan perhitungan 
dan pebedaan ekosistem.  
 
3.2.2. Simpanan Karbon HTI Pulp Lahan Gambut 

HTI memiliki pola sebaran vegetasi yang sangat berbeda 
dengan hutan alam. Perbedaan tersebut bukan hanya terletak 
pada jenis tanaman yang monokultur, tetapi juga pada variasi 
struktur vertikal dan horizontal yang tunggal dalam satu 
kompartemen. Pengaturan dan kompartemenisasi tanaman dan 
tebangan menyebabkan sistem kawasan menjadi berpola mozaik. 

Mozaik tegakan yang terbentuk pada lokasi penelitian di 
sektor Pelalawan North menggambarkan komposisi yang belum 
memenuhi karakteristik hutan normal, yaitu tegakan dengan 
persebaran kelas umur yang merata dan riap yang maksimal 
(Simon, 2000). Tegakan dengan umur muda berjumlah lebih 
banyak dan tegakan dengan umur tua berjumlah lebih sedikit. Dari 
ukuran sektor sebagai unit manajemen, komposisi demikian 
berimplikasi pada ketimpangan manajemen tanaman dengan 
manajemen produksi. Jika komposisi ini akan diarahkan pada 
hutan normal, maka diperlukan jangka benah yang lebih lama. 
Namun demikian, jika ditarik ke wilayah manajemen yang lebih 
luas bisa saja komposisi di sektor ”Pelalawan North” merupakan 
pendukung hutan normal seluruh konsesi. 

Hasil pengukuran diameter untuk mengetahui kapasitas 
biomasa tegakan dan kandungan karbon HTI pulp disajikan pada 
Tabel 5. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa jumlah 
pohon per hektar akan semakin berkurang seiring dengan 
pertambahan umur tegakan. Pengurangan jumlah pohon ini 
disebabkan oleh mortalitas akibat hama/penyakit maupun 
tumbang karena angin. Pola penurunan jumlah pohon per hektar 
ini berbanding terbalik dengan pola perkembangan rata-rata 
diameter, jumlah biomasa dan kandungan karbon seiring dengan 
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bertambahnya umur tegakan. Ketiga parameter ini semakin 
bertambah seiring dengan pertambahan umur tegakan. 

 
 

 
Gambar 5. Komposisi mozaik sebaran luas Acacia crassicarpa 

berdasarkan umur 
 

Pada umur satu tahun tegakan Acacia crassicarpa di lokasi 
penelitian memiliki kandungan karbon sebanyak 4,59 ton/ha, 
kemudian meningkat pada umur 2 (dua) tahun menjadi 14,34 
ton/ha. Pada tahun ketiga paska penanaman kandungan 
karbonnya menjadi 25,72 ton/ha, kemudian menjadi 28,18 ton/ha 
pada tahun keempat. Pada akhir daur (tahun kelima) kandungan 
karbon Acacia crassicarpa mencapai 39,51 ton/ha. 

Hasil tersebut lebih rendah dari hasil penelitian Rahmat, 
Sumadi dan Hidayat (2007a) yang melakukan penelitian 
kandungan karbon pada jenis Acacia crassicarpa di PT SBA Wood 
Industry, Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya menyebutkan 
kandungan karbon pada umur 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun masing-
masing 29,92 ton/ha dan 48,35 ton/ha.  
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Tabel 5. Sebaran jumlah pohon, rerata diameter, biomasa dan 
kandungan karbon pada setiap kelas umur 

Tahun 
Tanam/ 
Umur 

Parameter 
Petak Ukur (0,1 ha) Per ha 

PU 1 PU 2 PU 3 Rerata  

2008 / Jumlah pohon/ha 114,00 125,00 121,00 120,00 1.200,00
1 tahun Rerata dbh (cm) 6,12 6,29 6,52 6,31 6,31
  Biomasa (kg) 774,59 964,92 1.012,12 917,21 9.172,10
  Karbon (kg) 387,29 482,46 506,06 458,61 4.586,05
2007 / Jumlah pohon/ha 121,00 109,00 108,00 112,67 1.126,67
2 tahun Rerata dbh (cm) 10,29 9,98 10,30 10,19 10,19
  Biomasa (kg) 3.186,00 2.632,24 2.784,02 2.867,42 28.674,18
  Karbon (kg) 1.593,00 1.316,12 1.392,01 1.433,71 14.337,09
2006 / Jumlah pohon/ha 63,00 62,00 61,00 62,00 620,00
3 tahun Rerata dbh (cm) 15,21 14,74 16,18 15,37 15,37
  Biomasa (kg) 5.204,59 4.613,05 5.614,06 5.143,90 51.438,99
  Karbon (kg) 2.602,29 2.306,53 2.807,03 2.571,95 25.719,49
2005 / Jumlah pohon/ha 57,00 60,00 72,00 63,00 630,00
4 tahun Rerata dbbh (cm) 15,64 15,97 15,62 15,74 15,74
  Biomasa (kg) 4.871,18 5.420,42 6.614,93 5.635,51 56.355,11
  Karbon (kg) 2.435,59 2.710,21 3.307,47 2.817,76 28.177,55
2004 / Jumlah pohon/ha 52,00 78,00 70,00 66,67 666,67
5 tahun Rerata dbh (cm) 17,42 15,65 17,46 16,84 16,84
  Biomasa (kg) 6.400,31 8.689,64 8.616,01 7.901,99 79.019,85
  Karbon (kg) 3.200,15 4.344,82 4.308,00 3.950,99 39.509,93

Keterangan: dbh = diameter breast high (diameter setinggi dada) 
 
 

 

 
Gambar 6.  Sebaran kandungan karbon  tanaman HTI Acacia 

crassicarpa 
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Perbedaan ini terjadi karena riap di lokasi penelitian lebih 
rendah dibandingkan dengan riap diameter di PT SBA. Di PT SBA 
rerata diameter pada umur 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun masing-
masing 11,46 cm dan 16,41 cm (Rahmat, Sumadi & Hidayat 2007a), 
sedangkan di PT RAPP berdasarkan hasil penelitian rata-rata 
diameternya hanya berkisar pada 10,19 cm untuk umur 2 (dua) 
tahun dan 15,37 cm untuk tegakan umur 3 (tiga) tahun. Hasil ini 
tidak berbeda jauh  dengan laporan PT RAPP yang disampaikan 
pada dokumen RKUPHHK-HT, yaitu 8,4 cm untuk rerata diameter 
tegakan umur 2 (dua) tahun dan 11,8 cm untuk rerata diameter 
tegakan umur 3 (tiga) tahun. Adanya perbedaan ini dapat 
disebabkan oleh perbedaan kualitas tempat tumbuh (kesuburan 
tanah), genetika bahan tanaman atau tindakan silvikultur yang 
diberikan. 

Kandungan karbon pada tegakan Acacia crassicarpa ini juga 
berbeda dengan kandungan karbon pada tegakan Acacia 
mangium. Kandungan karbon pada A. mangium menurut 
Ardiyansyah & Rosalina (2005) diperoleh hasil lebih tinggi, yaitu 
100 ton/ha untuk tegakan umur 6 tahun. Penelitian tersebut 
dilakukan di Distrik 1 HTI PT Wira Karya Sakti, Sei Tapa Kabupaten 
Tanjung Jabung, Jambi dengan metode penginderaan jauh yang 
menggunakan Landsat ETM+. Lain halnya dengan hasil penelitian 
Dahlan et al. (2005) pada tegakan A. mangium di Parung Panjang, 
KPH Bogor yang menunjukkan hasil lebih kecil, yaitu 23,23 ton 
C/ha pada umur tanaman 5 (lima) tahun. Penelitian tersebut 
menggunakan metode penginderaan jauh juga dengan Landsat 
ETM+ dan SPOT-5. 

Perbedaan-perbedaan hasil tersebut berkaitan erat dengan 
banyak faktor. Diantara penyebab perbedaan yang dapat 
diidentifikasi adalah akibat perbedaan jenis (arsitektur vegetasi, 
berat jenis), areal tempat tumbuh (tanah mineral atau gambut, 
bonita), metode pengukuran serta karakteristik pertumbuhan 
(relatif stabil sampai akhir daur dengan lebih sedikit mortalitas 
dibanding dengan A. crassicarpa). 
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3.3. Perubahan kandungan karbon pada perubahan fungsi 
hutan 

Dalam rangka memahami perubahan kandungan karbon pada 
konversi hutan alam gambut menjadi HTI pulp ini perlu dibangun 
asumsi sebagai berikut. 
a. Tegakan hutan alam dianggap klimaks, tidak ada 

perkembangan biomasa dan kandungan karbon. 
b. Produktivitas tegakan HTI Acacia crassicarpa tidak mengalami 

penurunan pada rotasi berikutnya karena tindakan silvikultur 
dilakukan secara intensif oleh perusahaan. Kalaupun ada, 
perubahannya dianggap tidak signifikan. Dengan demikian, 
maka model pertumbuhan tegakan pada setiap rotasi 
diasumsikan sama. 

c. Siatuasi perubahan fungsi hutan didekati dari data spasial yang 
diperoleh pada penelitian ini untuk menggambarkan kondisi 
masing-masing fase perubahan. 

Berlandaskan asumsi tersebut, pola perubahan kandungan C 
dari hutan alam  menjadi HTI pulp dapat digambarkan pada 2 
(dua) skala spasial, yaitu: pada skala per hektar dan skala wilayah 
pengelolaan hutan. Di samping itu, penggambaran perubahan 
konversi dapat diukur dari situasi baseline yang berbeda, yang 
pada penelitian ini menggunakan hutan bekas tebangan, hutan 
sekunder, dan hutan terdegradasi. 

Pada skala per hektar, perubahan hutan gambut bekas 
tebangan menjadi HTI pulp (baseline pertama), menyebabkan 
penurunan kandungan karbon sebesar 126,01 ton pada tahun 
pertama dan 86,5 ton pada akhir daur HTI. Rata-rata emisi 
tahunan yang timbul akibat perubahan penggunaan lahan menjadi 
HTI pulp pada setiap 1 ha petak hutan gambut adalah 107,28 ton.   

Perubahan hutan sekunder menjadi HTI pulp (baseline kedua) 
menyebabkan penurunan jumlah kandungan karbon sebesar 
84,49 ton pada tahun pertama dan 43,98 ton pada akhir daur. 
Rata-rata emisi tahunan pada setiap 1 ha hutan gambut sekunder 
yang diubah menjadi HTI pulp sebesar 64,77 ton. Situasi demikian 
menunjukkan bahwa perubahan hutan gambut bekas tebangan 
dan sekunder mengakibatkan degradasi hutan serta tidak sesuai 
dengan prinsip additionality untuk mitigasi perubahan iklim. 
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Gambar 7.  Kapasitas kandungan C per ha pada perubahan hutan 

gambut  menjadi HTI pulp 
         

Pada baseline ketiga (perubahan hutan alam terdegradasi 
menjadi HTI pulp)  menunjukkan perubahan positif dari tahun ke 
tahun hingga akhir daur. Pengelolaan HTI pada tahun kelima 
menyebabkan penambahan kandungan karbon sebesar 39,51 ton 
atau rata-rata serapan karbon per tahun sebesar 22,47 ton pada 
setiap hektar petak di hutan gambut. Situasi ini menggambarkan 
tercapainya prinsip additionality sehingga dapat diajukan pada 
proyek perdagangan karbon. 

Perubahan kandungan karbon dalam satuan wilayah/lanskap 
lebih jelas terlihat melalui kalkulasi pada skala unit pengelolaan 
HTI. Unit pengelolaan HTI yang digunakan adalah satu sektor 
(estate), yang dalam hal ini menggunakan data sektor Pelalawan 
North, PT Riau Andalan Pulp & Paper, dengan luas areal HTI 
51.215 ha. Kalkulasi dilakukan dengan menggambarkan sebaran 
umur tegakan HTI sebagai hutan normal, sehingga setiap kelas 
umur diasumsikan memiliki luasan yang sama yaitu 10.243 ha, dan 
perubahan vegetasi hutan alam menjadi tanaman HTI pulp juga 
bertahap seluas 10.243 ha setiap tahun.  
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Tabel 6.  Perkembangan kandungan karbon pada HTI pulp dalam 
skala unit pengelolaan (dalam juta ton) 

Baseline 
pada hutan 

Pra 
HTI 

Pengelolaan HTI tahun ke 

1 2 3 4 5 6 10 15 20 
Bekas 
tebangan 6,45  5,21  4,07  3,04  2,04  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  
Sekunder  4,28  3,47  2,76  2,17  1,60  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  
Terdegradasi 0 0,05  0,19  0,46  0,75  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  

 
Perubahan HTI pulp dari hutan bekas tebangan (baseline 1) 

pada skala unit pengelolaan menyebabkan penurunan kandungan 
karbon 5,30 juta ton C (atau emisi 19,44 juta ton CO2-e). Apabila 
perubahan dilakukan dari hutan sekunder (baseline 2) penurunan 
kandungan karbon terjadi lebih kecil, yaitu 3,13 juta ton C atau 
setara dengan 11,46 juta ton CO2-e. Peningkatan kandungan 
karbon (additionality) dicapai apabila HTI dibangun dari hutan 
rawa gambut terdegradasi, yang akan meningkatkan kandungan 
karbon sebesar 1,15 juta ton atau setara dengan serapan 
karbondioksida sebesar 4,22 juta ton. 

 

 
Gambar 8. Kapasitas kandungan karbon dalam skala unit 

pengelolaan pada perubahan hutan rawa gambut 
menjadi HTI pulp 

 
Berkaitan dengan terjadinya emisi atau tambahan C pada 

suatu kasus konversi hutan gambut menjadi HTI pulp, berdasarkan 
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kalkulasi pada penelitian ini dapat dihitung titik impas simpanan 
karbon di hutan alam yang tidak menyebabkan emisi maupun 
tambahan akibat perubahan penggunaan lahan menjadi HTI pulp. 
Pada kondisi hutan Acacia crassicarpa di Pelalawan ditemukan 
titik impas sebesar 22,47 ton C/ha atau kandungan biomasa 
tegakan 44,94 ton/ha. Pada biomasa tegakan A. crassicarpa, 80%-
nya merupakan biomasa atas permukaan (Rahmat, Sumadi & 
Hidayat, 2007b), yaitu 35,95 ton/ha.  

Dengan diketahuinya titik impas kandungan biomasa untuk 
pembangunan HTI pulp dapat dihitung juga batas potensi growing 
stock suatu areal hutan gambut yang diperkenankan untuk 
dikonversi. Perhitungan dilakukan dengan membagi kandungan 
biomasa dengan faktor konversi biomasa (biomass expansion 
factor-BEF, atau biomass conversion and expansion factor-BCEF ) 
dan berat jenisnya. Faktor konversi biomasa yang relevan dengan 
kondisi hutan pada penelitian ini dapat merujuk pada BEF untuk 
BV (biomass of inventoried volume) kurang dari 190 ton/ha 
menurut Brown (1994) yaitu 2,66. Angka tersebut juga sesuai 
dengan kisaran nilai BCEF hutan tropis basah untuk volume 
growing stock atas permukaan menurut IPCC (2006). Hasilnya 
menunjukkan bahwa areal hutan gambut dengan volume growing 
stock 33,79 m3/ha atau kurang dapat dikonversi menjadi HTI pulp 
tanpa menyebabkan terjadinya emisi karbon vegetasi. 
Konsekuensi selanjutnya adalah bahwa areal hutan dengan hasil 
inventarisasi awal menunjukkan potensi growing stock lebih besar 
dari 33,79 m3/ha tidak disarankan untuk dikonversi sebagai HTI 
pulp Acacia crassicarpa sebab akan menyebabkan emisi/ 
penurunan kandungan karbon vegetasi. 
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MENJUAL KARBON HTI PULP 
 

4.1. Ekonomi HTI Pulp Lahan Gambut 

Realita terjadinya penurunan kandungan karbon pada 
konversi hutan alam (bekas tebangan maupun sekunder) menjadi 
bahan perdebatan ketika berhadapan dengan manfaat ekonomi 
dan adanya pilihan lain yang memiliki manfaat ekonomi yang 
sama. Pemanfaatan hutan sebagai HTI pulp pada lima tahun 
terakhir diyakini pemerintah sebagai kebijakan yang berkontribusi 
besar terhadap penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi dan 
serapan tenaga kerja. Namun aktivitas HTI di lahan gambut saat ini 
menghadapi advokasi internasional untuk dikonservasi dengan 
menawarkan tingkat kompensasi tertentu. Disinilah pentingnya 
indikator ekonomi untuk menakar pilihan mana yang memberikan 
benefit paling besar. 

Dalam rangka menjawab kepentingan kebijakan dan evaluasi 
keputusan pengelolaan HTI di lahan gambut, maka telaah 
dilakukan dengan basis analisis sebagai berikut: 
- Luas areal unit pengelolaan HTI adalah 51.215 ha (satu unit 

manajemen) 
- Jangka waktu analisis 20 tahun dengan daur tebang 5 (lima) 

tahun  (empat rotasi) 
- Pengusahaan HTI dilakukan dengan modal sendiri, tanpa subsidi 
- Jenis analisis adalah analisis ekonomi, dengan menggunakan 

tingkat suku bunga nyata, yaitu tingkat suku bunga pasar yang 
telah terkoreksi oleh inflasi. Suku bunga pasar yang digunakan 
adalah 16% dan tingkat inflasi sebesar 9,15%, sehingga tingkat 
suku bunga nyata terhitung 6,28%. 

Skenario pembangunan HTI dalam analisis ini adalah HTI yang 
dibangun pada areal hutan alam terdegradasi. Investasi yang 
ditanamkan dimulai dari perencanaan kegiatan (studi kelayakan, 
AMDAL, biaya RKUPHHK-HT dan RKTPHHK-HT, biaya penataan 
batas dan penataan areal), pembangunan infrastruktur (bangunan 
kantor, perumahan karyawan, gudang, bengkel, dan fasilitas 
lapangan lain), pembangunan jalan utama dan jalan cabang serta 
pembangunan kanal untuk pengaturan tinggi muka air. Biaya 
lainnya meliputi biaya operasional kegiatan teknis pengelolaan HTI 

4 
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secara lestari yaitu: biaya administrasi dan personil, biaya 
pemeliharaan infrastruktur (gedung, bangunan, jalan dan kanal), 
biaya penanaman, biaya pemeliharaan, biaya perlindungan hutan 
dan biaya pemanenan. 
 
Tabel 7. Resume hasil analisis ekonomi pembangunan HTI pulp 

lahan gambut pada satuan unit pengelolaan seluas 
51.215 ha 

Indikator investasi Satuan Nilai 

Total biaya terdiskonto Rp 2,89 trilyun 
Total penerimaan terdiskonto Rp 3,69 trilyun 
NPV Rp 796,99 milyar 
NPV per hektar Rp/ha 15.561.772,30 
BCR - 1,28 
IRR % 14,79 

 
Biaya investasi yang diperlukan untuk membangun HTI pulp 

terdiri atas biaya perencanaan, biaya pembangunan infrastruktur 
dan biaya operasional. Total biaya perencanaan sebelum diskonto 
mencapai Rp 342,74 milyar selama masa pengusahaan 20 tahun. 
Biaya pembangunan infrastruktur untuk unit manajemen 
pengusahaan HTI mencapai Rp 145,45 milyar (sebelum diskonto). 
Adapun biaya operasional selama pengusahaan dapat mencapai 
Rp 5,17 trilyun (sebelum diskonto).  

Hasil analisis ekonomi pengusahaan HTI pulp menggambarkan 
NPV bernilai positif sebesar Rp. 796,99 milyar (atau Rp 
15.561.772,30 per ha) dengan nilai BC ratio 1,28 dan IRR 14,79%. 
Berdasarkan hasil tersebut secara umum dapat dinyatakan bahwa 
pengusahaan HTI pulp di lahan gambut adalah layak sepanjang  
tingkat suku bunga riil tidak sama atau lebih dari 14,79% (atau 
pada kisaran tingkat suku bunga pasar 24%). Tingkat provitabilitas 
demikian merupakan angka dalam perspektif ekonomi, karena 
pembayaran kewajiban kepada negara (Pajak Bumi dan 
Bangunan/PBB, Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH, dan Iuran 
Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/IUPHHK-
HT) dihitung sebagai pendapatan (dalam hal ini merupakan 
pendapatan negara/publik). Disamping itu, biaya operasional yang 
terbentuk merupakan harga bayangan (shadow price, tidak 
memperhitungkan gaji/upah), sebab merupakan transfer payment 
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antara investor terhadap masyarakat.  Penelitian ini mencatat 
total penerimaan selama jangka waktu pengusahaan sebelum 
diskonto sebesar Rp 7,60 trilyun. 

Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian 
Handadhari et al. (2005) di beberapa perusahaan HPHTI di 
Indonesia. Penelitian tersebut menemukan nilai BCR 1,26 dan IRR 
18% dalam tingkat suku bunga riil 5,19%. Perbedaan hasil ini salah 
satunya disebabkan oleh perbedaan penggunaan tingkat suku 
bunga dan perbedaan asumsi-asumsi penelitian lainnya.  

Secara operasional pengusahaan HTI lahan gambut memiliki 2 
(dua) kelemahan teknis dibanding pengusahaan HTI pulp di lahan 
mineral. Pertama, adanya beban biaya tambahan untuk 
pembuatan dan pemeliharaan kanal dalam rangka pengaturan 
tinggi muka air, dan kedua, produktivitas tegakan relatif lebih 
rendah dari tegakan di lahan mineral. Rata-rata volume tegakan di 
lahan gambut (Acacia crassicarpa) sebesar 136,9 m3/ha, 
sedangkan di lahan mineral (Acacia mangium) rata-rata mencapai 
225,01 m3/ha . 
 
4.2. Partisipasi HTI Pulp Rawa Gambut pada REDD+ 

Berkenaan dengan perkembangan mekanisme REDD+, 
pengelolaan HTI pulp dapat berpartisipasi dalam mekanisme 
tersebut sepanjang syarat dan ketentuan dapat dipenuhi 
(Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 dan Permenhut No. 
P.36/Menhut-II/2009). Salah satu syarat teknis adalah terjadinya 
peningkatan kapasitas serapan karbon melalui perubahan 
pengelolaan (hutan alam menjadi HTI) yang secara kesatuan 
lanskap tertentu dapat berkontribusi menurunkan emisi. Jika 
syarat ini dipenuhi, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai 
Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon (UP RAP-KARBON). 

Berdasarkan indikator additionality biomasa dan kandungan 
karbon, ternyata tidak semua kondisi hutan rawa gambut dapat 
memenuhi syarat peningkatan kandungan karbon dengan 
perubahan pola pengelolaan menjadi HTI pulp. Pembangunan HTI 
pulp dari hutan alam bekas tebangan dan sekunder akan 
menyebabkan penurunan kandungan karbon. Peningkatan 
kandungan karbon dapat terjadi pada pembangunan HTI pulp 
yang dilakukan di hutan alam terdegradasi (Gambar 7). 
Peningkatan simpanan karbon HTI dari hutan rawa gambut 
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terdegradasi selama 5 (lima) tahun pertama mencapai 1,15 juta 
ton, selanjutnya stabil seiring dengan terbentuknya hutan normal. 

HTI pulp lahan gambut dalam mekanisme REDD+ dapat 
berpartisipasi pada harga kompensasi tertentu. Pada proyek 
REDD+ dengan periode proyek 5 (lima) tahun, pengelolaan HTI 
pulp dapat meningkatkan NPV 20,21% dan meningkatkan BCR 
0,001 satuan pada harga kompensasi US$ 9,00/tCO2-e (masa 
pengelolaan 20 tahun). Apabila harga satuan kompensasi 
dinaikkan menjadi US$ 12,00/tCO2-e, maka peningkatan NPV akan 
mencapai 51,13% dan peningkatan BCR mancapai 0,07. 
Sedangkan pada harga kompensasi US$ 6,00/tCO2-e tidak 
disarankan mengajukan kompensasi REDD+, sebab perolehan NPV 
menjadi turun 10,7% dan BCR turun 0,07.  

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin 
besar nilai kompensasi akan berpotensi meningkatkan NPV dan 
BCR. Disamping itu, analisis ini menunjukkan harga kompensasi 
minimal untuk proyek REDD pada HTI pulp sebesar US$ 7,04 per 
tCO2-e, yang berasal dari biaya transaksi (transaction cost) yang 
harus ditanggung oleh pengembang proyek REDD+. 
 
Tabel 8.  Resume hasil analisis ekonomi HTI pulp dengan dan 

tanpa Carbon Trade 

Indikator 
investasi HTI Murni 

HTI dengan REDD+ pada harga satuan 
kompensasi 

US$ 6,00/ 
tCO2-e 

US$ 9,00/ 
tCO2-e 

US$ 12,00/ 
tCO2-e 

NPV 
(Rp/ha) 15.561.772,30  13.896.746,61   18.707.553,31  23.518.360,00  

BCR 1,28 1,20 1,28 1,35 

IRR (%) 14,79 14,47  15,28 15,84  

         
Dalam setiap masa proyek dengan mekanisme pembayaran 

ex-post (pada akhir proyek) akan diperoleh kompensasi sebelum 
didiskonto senilai Rp 373,66 milyar (jika harga satuan kompensasi 
US$ 9,00/tCO2-e). Nilai kompensasi tersebut diperoleh dari 
peningkatan serapan karbon sebesar 1,15 juta ton atau setara 
dengan 4,22 juta ton CO2-e.  Karena terdapat biaya yang harus 
dikeluarkan dalam proyek REDD+ sebesar Rp 292,21 milyar (biaya 
transaksi), maka net penerimaan kompensasi REDD+ senilai Rp 
81,44 milyar setiap periode proyek sebelum didiskonto.  
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Struktur biaya yang membentuk analisis ekonomi REDD+ 
terdiri dari biaya abatasi (abatement cost) dan biaya transaksi 
(transaction cost). Biaya abatasi adalah biaya untuk menghasilkan 
satu unit pengurangan emisi karbon atau biaya untuk 
menghasilkan satu unit karbon biomas, dan dalam banyak kasus 
biaya abatasi ini didekati dengan biaya kesempatan yang hilang 
dari alternatif penggunaan lain (opportunity cost) (Ginoga, 2009). 

Pada kasus partisipasi HTI pulp dalam mekanisme REDD+ (HTI 
pulp dibangun pada hutan gambut terdegradasi), biaya yang harus 
dikeluarkan hanya biaya transaksi sebesar US$ 7,04 per tCO2-e 
atau Rp 69.256,91. Biaya transaksi dihitung melalui pendekatan 
persentase sebagaimana hasil penelitian Ginoga dan Lugina (2007) 
sebesar 39,2% dari total biaya. Biaya abatasi tidak dihitung pada 
kasus ini karena sudah termasuk di dalam komponen biaya 
pembangunan dan pengelolaan HTI pulp. Biaya abatasi/biaya 
oportunitas akan masuk sebagai komponen biaya pada analisis 
ekonomi REDD+ dari baseline 1 (hutan alam bekas tebangan) dan 
baseline 2 (dua) (hutan alam sekunder). 

Hasil perhitungan total biaya per satuan emisi sebagaimana 
Tabel 14 menunjukkan bahwa pilihan pengusahaan HTI pulp pada 
lahan gambut terdegradasi adalah lebih bernilai secara ekonomi 
apabila harga kompensasi REDD+ kurang dari US$ 17,95/tCO2-e. 
Oleh karena itu apabila pasar karbon tidak berjalan sempurna, 
maka pilihan kebijakan pengembangan HTI pulp untuk sementara 
dari aspek karbon dapat dipertimbangkan untuk diteruskan.   
 
Tabel 9.  Perhitungan biaya dalam analisis ekonomi REDD+ pada 

HTI pulp lahan gambut 

Uraian Satuan Nilai 

Kandungan Karbon ton C/ha 39,51 
   tonCO2/ha 144,87 
Biaya abatasi/ oportunitas $/tCO2 10,92  
 Rp/tCO2 107.418,87  
Biaya transaksi $/tCO2 7,04  
   Rp/tCO2  69.256,91  
Jumlah biaya $/tCO2 17,95 
   Rp/tCO2 176.675,78  
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Situasi tersebut akan berubah apabila emisi karbon akibat 
susidensi tanah diperhitungkan dan berlaku pada pasar karbon 
internasional. Hasil penelitian Wahyunto et al. (2005) 
menyebutkan bahwa emisi karbon subsidensi tanah akibat 
konversi hutan rawa gambut adalah 46,29 tC/ha/tahun (atau 
setara dengan 169,71 tCO2-e/ha/tahun), sehingga peningkatan 
serapan karbon  vegetasi pada pembangunan HTI menjadi tidak 
berarti. 

Pada analisis pembangunan HTI pulp seluas 51.215 ha sebagai 
unit manajemen, net emisi CO2 yang timbul pada tahun ke-20 
adalah 152,23 juta ton. Dengan demikian, maka intervensi REDD+ 
akan memberikan manfaat ekonomi lebih tinggi dibandingkan 
dengan konversi menjadi HTI pulp. Pada harga satuan kompensasi 
REDD+ sebesar US$ 6,00/tCO2-e proyek REDD+ berpotensi dapat 
manghasilkan NPV/ha sebesar Rp 2,38 milyar dengan BCR 6,86. 
Nilai NPV dan BCR akan semakin bertambah dengan makin 
meningkatnya harga satuan kompensasi. 

 

 
Gambar 9.  Net emisi CO2 HTI pulp  di  hutan  gambut  

terdegradasi  dengan  turut memperhitungkan emisi 
dari subsidensi tanah 

 
4.3. Intervensi REDD+ pada Hutan Rawa Gambut 

4.3.1.  Pengalihan areal pencadangan HTI pulp menjadi areal UP 
PAN-KARBON dengan konservasi 

Dengan terjadinya defisit kandungan karbon pada perubahan 
hutan alam gambut bekas tebangan dan sekunder menjadi HTI 
pulp, maka hutan alam gambut menjadi potensial diintervensi 
sebagai subsektor pendukung REDD+. Melalui program intervensi 
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REDD+, maka hutan alam gambut dipertahankan dari konversi 
menjadi HTI pulp dengan memperoleh kompensasi tertentu. 
Penghindaran alih fungsi hutan alam gambut dihitung sebagai 
upaya mempertahankan simpanan karbon pada suatu lanskap. 
Skenario ini disebutkan dalam Permenhut No. P.36/Menhut-
II/2009 sebagai kegiatan Usaha Pemanfaatan Penyimpanan 
Karbon (UP PAN-KARBON).  

Peraturan Menteri Kehutanan tersebut menyatakan pada 
pasal 2 bahwa UP PAN-KARBON merupakan salah satu jenis usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan 
lindung. Perhitungan nilai ekonomi karbon pada penelitian ini 
mengacu pada skenario hutan alam yang relevan dengan pasal 3 
ayat (2) butir (g). Skenario dimaksud adalah  kegiatan UP PAN-
KARBON dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam 
bentuk perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau 
bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA. Karena UP PAN-
KARBON ini merupakan aktivitas yang akan diajukan pada 
mekanisme REDD atau REDD+, maka kebijakan pemerintan 
menetapkan kawasan hutan produksi lahan gambut tertentu 
sebagai areal UP PAN-KARBON dapat disebut sebagai intervensi 
REDD+ pada hutan tersebut. 

Kompensasi REDD+ merupakan sebuah mekanisme 
perdagangan karbon yang memberikan kompensasi kepada 
negara tertentu karena kemampuannya menurunkan emisi dalam 
rentang waktu tertentu. Mekanisme REDD+ akan membayar 
kompensasi dari seberapa besar selisih emisi yang mampu 
diturunkan, atau seberapa banyak simpanan karbon yang mampu 
ditahan dari kehilangan akibat program pembangunan/aktivitas 
ekonomi pada skenario bisnis sebagaimana mestinya (business as 
usual-BAU). Penurunan emisi atau penahanan kehilangan 
simpanan karbon tersebut diintervensi oleh suatu program 
(pemerintah, swasta, masyarakat atau lembaga lainnya) dan 
disebut sebagai program intervensi REDD+. Oleh karena itu, untuk 
kepentingan perhitungan REDD+ diperlukan garis emisi acuan 
(Reference Emission Level-REL) yang ditentukan di tingkat nasional 
atau sub nasional.  

Dalam konteks pemerintah akan melakukan perluasan HTI 
pulp pada hutan alam gambut bekas tebangan maupun sekunder 
(disebut sebagai BAU) diketahui bahwa program ini beresiko 
menyebabkan penurunan simpanan karbon. Dalam rangka 
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mitigasi perubahan iklim, pemerintah dapat melakukan 
penghindaran konversi hutan alam gambut sebagai HTI pulp 
(disebut sebagai intervensi REDD+). Program penghindaran 
konversi ini dapat diajukan ke dalam mekanisme REDD+ untuk 
mendapatkan kompensasi tertentu dengan menghitung selisih 
simpanan karbon intervensi REDD+ terhadap baseline (BAU pada 
HTI pulp). Gambar 10 dan 11 berikut menunjukkan kemampuan 
intervensi REDD+ mempertahankan simpanan karbon (melalui 
konservasi dengan UP PAN-KARBON) dari konversi menjadi HTI 
pulp. 

  
Gambar 10. Selisih simpanan karbon yang mampu ditahan oleh 

intervensi REDD+ dengan konservasi pada hutan rawa 
gambut bekas tebangan 

 

 
Gambar 11. Selisih simpanan karbon yang mampu ditahan oleh 

intervensi REDD+ dengan konservasi pada hutan rawa 
gambut sekunder 
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Intervensi REDD+ pada areal seluas 51.215 ha hutan rawa 
gambut bekas tebangan mampu menahan kehilangan simpanan 
karbon 5,3 juta ton, atau mengurangi emisi sebesar 19,44 juta 
tCO2-e sejak tahun ke-5 sampai tahun ke-20. Adapun intervensi 
REDD+ pada hutan sekunder mampu menahan kehilangan 
simpanan karbon sebesar 3,13 juta ton, atau mengurangi emisi 
sebesar 11,46 juta tCO2-e selama periode yang sama. Kemampuan 
penurunan emisi inilah yang akan dihitung dengan harga 
kompensasi tertentu oleh negara/pihak donor kepada Indonesia.  

Intervensi REDD+ pada hutan rawa gambut bekas tebangan 
memerlukan biaya yang terdiri atas: (1) biaya abatasi (didekati 
dengan biaya oportunitas) sebesar US$ 4,17 (atau Rp. 40.991,06) 
per tCO2-e sebagai emisi yang mampu ditahan, dan (2) biaya 
transaksi sebesar US$ 2,69 (atau Rp. 26.428,45) per tCO2-e. 
Dengan demikian total biaya yang diperlukan dalam implementasi 
REDD+ adalah US$ 6,85 (atau Rp. 67.419,51) per tCO2-e.  

Intervensi REDD+ pada hutan sekunder memerlukan biaya 
yang lebih tinggi dari biaya intervensi REDD+ di hutan bekas 
tebangan. Biaya oportunitas yang terbentuk adalah US$ 7,07 (atau 
Rp. 69.551,14) per tCO2-e sebagai emisi yang mampu ditahan, dan 
biaya transaksi sebesar US$ 4,56 (atau Rp 44.842,18) per tCO2-e. 
Dengan demikian total biaya implementasi REDD+ pada hutan 
alam sekunder adalah US$ 11,63 (atau Rp. 114.393,32) per tCO2-e. 
Biaya satuan implementasi REDD+ ini berbeda pada setiap kondisi 
hutan, sebab berhubungan dengan tingkat emisi yang dihasilkan. 
Dari dua macam kondisi hutan yang dikaji (hutan bekas tebangan 
dan sekunder) diketahui bahwa semakin tinggi emisi menunjukkan 
kecenderungan semakin rendah biaya oportunitasnya. Dengan 
semakin rendahnya biaya oportunitas, maka kecenderungan 
potensi NPV dari kompensasi REDD+ akan semakin besar.  

Biaya oportunitas pada hutan alam gambut bekas tebangan 
yang terbentuk hasil penelitian ini ternyata lebih tinggi dari telaah 
Departemen Kehutanan (Ministry of Forestry, 2008) yaitu 
US$ 0,61 per tCO2-e. Perbedaan ini diduga akibat perbedaan 
kondisi hutan yang lebih tinggi biomasanya, atau perbedaan 
metode perhitungan simpanan karbon yang digunakan. 
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Tabel 10. Pembentukan biaya kompensasi REDD+ hutan rawa 
gambut bekas tebangan dan sekunder 

Parameter Satuan Hutan bekas 
tebangan Hutan Sekunder 

Jumlah emisi ton C/ha 103,54 61,02 
  tonCO2/ha 379,64 223,75 
Biaya oportunitas $/tCO2 15,27  25,92  
  Rp/tCO2 4,17  7,07  
Biaya transaksi $/tCO2    2,69           4,56  
  Rp/tCO2  26.428,45          44.842,18  
Jumlah biaya $/tCO2 6,85 11,63 
  Rp/tCO2  67.419,51      114.393,32  

 
 
Analisis ekonomi pada hutan rawa gambut bekas tebangan 

menghasilkan NPV positif dan BCR lebih dari 1 pada harga 
US$ 9,00 dan 12,00 per tCO2-e, sementara pada harga US$ 6,00 
per tCO2-e menghasilkan BCR kurang dari 1. Situasi ini 
menunjukkan bahwa untuk sementara partisipasi konservasi 
hutan alam gambut bekas tebangan melalui intervensi REDD+ 
layak diajukan untuk memperoleh dana kompensasi REDD+ pada 
harga satuan kompensasi US$ 9,00 dan 12,00 per tCO2-e, 
sementara pada harga satuan kompensasi US$ 6,00/tCO2-e tidak 
layak dilakukan.   

Situasi ini terjadi karena harga satuan kompensasi 
US$ 6,00/tCO2-e lebih rendah dari total biaya intervensi REDD+ 
(biaya oportunitas dan biaya transaksi) yang terbentuk pada hutan 
alam bekas tebangan. Harga titik impas (break even point) satuan 
kompensasi REDD+ untuk hutan bekas tebangan ditemukan pada 
harga US$ 6,85/ tCO2-e.  

Analisis ekonomi REDD+ pada hutan gambut sekunder 
menggambarkan bahwa partisipasi pada REDD+ ditemukan layak 
pada harga satuan kompensasi US$ 12,00 per tCO2-e. Pada harga 
satuan kompensasi US$ 9,00 dan 6,00 per tCO2-e implementasi 
REDD+ tidak layak untuk diikuti. Kalkulasi ekonomi menunjukkan 
harga break event terjadi pada US$ 11,63 per tCO2-e. Dengan kata 
lain dapat dinyatakan bahwa pengusahaan HTI di lahan gambut 
sekunder lebih bermanfaat secara ekonomis pada saat harga 
kompensasi masih dibawah US$ 11,63 per tCO2-e. 
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Tabel 11.  Resume hasil analisis ekonomi REDD+ dengan 

konservasi  dan komparasinya dengan HTI pulp 

Indikator investasi HTI Murni 

Intervensi REDD+ pada harga satuan 
kompensasi   

US$ 6,00/ 
tCO2-e 

US$ 9,00/ 
tCO2-e 

US$ 12,00/ 
tCO2-e 

Hutan bekas tebangan    
- NPV (Rp) 797,00 M -322,29 M   813,11 M 1,95 T  
- NPV/ha (juta Rp)   15,56 -6,29 15,88  38,05 
- BCR 1,28 0,88 1,31 1,75 

Hutan sekunder    
- NPV (Rp) 797,00 M -1,25 T  -585,60 M 83,57 M 
- NPV/ha (juta Rp)   15,56  -24,50 -11,43 1,63  
- BCR 1,28 0,52  0,77  1,03  

 
Apabila dilakukan komparasi dengan pengelolaan HTI 

sebagaimana Tabel 11, terdapat dua situasi preferensi yang 
berbeda untuk hutan bekas tebangan dan sekunder, yaitu:  
1. Intervensi REDD+ untuk hutan rawa gambut bekas tebangan 

layak secara ekonomi pada harga satuan kompensasi minimal 
US$ 6,85 per tCO2-e. Tetapi nilai ekonomi yang diperoleh tidak 
lebih tinggi dari nilai ekonomi pengusahaan HTI pulp sampai 
harga satuan kompensasi US$ 8,96 per tCO2-e. Oleh karena itu 
preferensi pemerintah dapat memilih intervensi REDD+ apabila 
harga pasar atau donor mau membayar kompensasi serendah-
rendahnya US$ 8,96 per tCO2-e untuk hutan rawa gambut 
bekas tebangan. 

2. Intervensi REDD+ untuk hutan rawa gambut sekunder layak 
secara ekonomi apabila harga satuan kompensasi terbentuk di 
atas US$ 11,63 per tCO2-e. Nilai ekonomi C pada intervensi 
REDD+ ini akan lebih tinggi dari pembangunan HTI apabila 
harga satuan kompensasi yang diterima minimal US$ 15,20 per 
tCO2-e. Dengan demikian preferensi pemerintah dapat memilih 
intervensi REDD+ apabila harga pasar/negara donor mau 
membayar kopensasi serendah-rendahnya US$ 15,20 per tCO2-
e untuk hutan rawa gambut sekunder. 
 
Pengusahaan HTI pulp dari hutan gambut bekas tebangan 

mencerminkan situasi penerimaan ekonomi tertentu 
berhubungan dengan tingkat emisi tinggi, sedangkan 
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pengusahaan HTI pulp dari hutan gambut sekunder 
mencerminkan situasi penerimaan ekonomi tertentu yang 
berhubungan dengan tingkat emisi lebih rendah. Berdasarkan 
situasi tersebut, prioritas penanganan intervensi REDD+ perlu 
ditujukan pada aktivitas ekonomi yang beremisi tinggi (Dewi & 
Budidarsono, 2009), yaitu hutan rawa gambut bekas tebangan, 
baru kemudian ke hutan gambut sekunder sebagai prioritas 
berikutnya. Situasi tersebut juga relevan dengan terbentuknya 
harga titik impas hutan rawa gambut bekas tebangan lebih rendah 
daripada hutan rawa gambut sekunder. Jadi, apabila harga pasar 
internasional berada pada US$ 9,00/tCO2-e pemerintah dapat 
memprioritaskan hutan rawa gambut bekas tebangan untuk 
dimasukkan sebagai UP PAN-KARBON, dan mengesampingkan 
hutan rawa gambut sekunder hingga harga pasar terbentuk pada 
US$ 15,20/tCO2-e. 

 
4.3.2.  Pengalihan areal pencadangan HTI pulp menjadi UP PAN-

KARBON dengan PHPL 
Pilihan lain skenario pengalihan areal pencadangan HTI pulp 

dapat dilakukan dengan kombinasi implementasi REDD+ dan 
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL). PHPL dilakukan 
dengan IUPHHK-HA sebagaimana pola pengelolaan hutan alam 
yang berlaku sekarang (sebagai baseline). Intervensi REDD+ ini 
juga berpotensi mengurangi emisi atau menahan kehilangan 
simpanan karbon vegetasi akibat penggunaan hutan rawa gambut 
bekas tebangan dan sekunder menjadi HTI pulp. 

Skenario PHPL yang dijalankan pada penelitian ini adalah PHPL 
pada areal hutan alam seluas 51.215 ha. Pengelolaan IUPHHK-HA 
dilakukan selama masa pengusahaan 20 tahun. Komponen biaya 
menggunakan standar harga konstan yaitu biaya total produksi log 
rata-rata per m3 sebesar Rp 350.000 (Subarudi & Astana, 2001). 
Harga kayu mengacu pada harga pasar yang berbeda untuk 
masing-masing kelompok, yaitu: 
1. Kelompok kayu indah = Rp. 1.086.000/m3 
2. Kelompok kayu meranti = Rp.   600.000/m3 
3. Kelompok kayu rimba campuran = Rp. 360.000/m3 

Penerimaan negara dari kayu hutan alam terdiri dari PSDH 
(Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar 10% per m3 dari harga kayu 
masing-masing, dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 18,00, 
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US$ 14,00 dan US$ 12,00 per m3 masing-masing untuk kelompok 
kayu  indah, kayu meranti dan rimba campuran. Volume tebangan 
dihitung dengan AAC (Annual allowable cut-jumlah tebangan yang 
diperbolehkan) sebesar 1/35 dari potensi tegakan hasil 
inventarisasi. Adapun potensi kayu komersil didekati dari hasil 
inventarisasi biomasa tegakan pada masing-masing tipe hutan 
(bekas tebangan dan sekunder) yang dikalkulasi dengan nilai-nilai 
tetapan konversi biomasa (nilai Biomass Conversion and 
Expansion Factor-BCEF) dari volume komersil menurut Brown 
(1004) dan IPCC (2006). 

Kemampuan menahan kehilangan simpanan karbon pada 
intervensi REDD+ melalui PHPL ini lebih rendah dari pada 
intervensi REDD+ melalui konservasi. Pada skenario PHPL terdapat 
aktivitas penebangan sebesar AAC, sedangkan pada skenario 
konservasi tidak ada penebangan. Konsekuensinya adalah pada 
hutan rawa gambut yang dikelola dengan PHPL masih terdapat 
penurunan simpanan karbon dari kondisi hutan klimaks yang 
stabil, hanya saja laju penurunannya tidak setajam base line 
(pembangunan HTI pulp). 

PHPL pada hutan bekas tebangan menyebabkan terjadinya 
penurunan simpanan karbon dari 6,45 juta ton menjadi 5,86 juta 
ton karbon pada tahun ke-5 sampai 4,61 juta ton pada tahun ke-
20 PHPL. Penurunan simpanan C pada hutan sekunder terjadi dari 
4,28 juta ton menjadi 4,03 juta ton pada tahun ke-5, dan tahun ke-
20 simpanan C menjadi 3,50 juta ton. Perilaku penurunan 
simpanan C ini diperkirakan akan terus menurun hingga tahun ke-
35 PHPL dan selanjutnya akan stabil karena jumlah riap sudah 
sama dengan jumlah AAC pada skala unit pengelolaan. 

Dengan menggunakan HTI sebagai baseline simpanan C, maka 
masih terdapat selisih yang cukup besar dengan simpanan C hutan 
rawa gambut yang dikelola dengan PHPL. PHPL pada hutan rawa 
gambut bekas tebangan mampu menahan emisi sebesar 17,26 
juta tCO2-e pada tahun kelima, dan 15,41 juta tCO2-e pada tahun 
ke-10, serta 12,70 juta tCO2-e pada tahun ke-20. Sedangkan PHPL 
pada hutan rawa gambut sekunder dapat menurunkan emisi 
sebesar 10,54 juta tCO2-e pada tahun kelima, dan 9,76 juta tCO2-e 
pada tahun ke-10, serta 8,62 juta tCO2-e pada tahun ke-20.
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Gambar 12. Selisih simpanan karbon yang mampu ditahan oleh 

intervensi REDD+ dengan PHPL pada hutan rawa 
gambut bekas tebangan 

 

 
Gambar 13. Selisih simpanan karbon yang mampu ditahan oleh 

intervensi REDD+ dengan PHPL pada hutan rawa 
gambut sekunder 
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Tabel 12.  Resume hasil analisis ekonomi REDD+ dengan PHPL 
dan komparasinya dengan HTI pulp 

No. Indikator  
Investasi 

HTI 
Murni  

REDD+ dengan PHPL pada harga 
kompensasi 

US$ 6,00/ 
tCO2-e 

US$ 9,00/ 
tCO2-e 

US$ 12,00/ 
tCO2-e 

A. Hutan bekas tebangan    
1. NPV (juta Rp/ha) 15,56  6,18  23,73 35,75  
2. BCR 1,28  1,12  1,47  1,70  
3. IRR (%) 14,79  24,17  20,46  19,81  

B. Hutan sekunder    
1. NPV (juta Rp/ha) 15,56  2,60  13,73  24,85  
2. BCR 1,28  1,09 1,46  1,84  
3. IRR (%) 14,79  26,30  20,21  19,78  

 
Secara teknis kemampuan menahan emisi pada skenario 

REDD+ PHPL lebih rendah dari skenario REDD+ konservasi. Namun, 
skenario REDD+ PHPL menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar 
pada harga kompensasi yang sama dibanding skenario REDD+ 
konservasi. Mulai harga kompensasi US$ 6,00/tCO2-e NPV sudah 
positif dengan BCR>1. Dapat dikatakan bahwa skenario REDD+ 
PHPL lebih fleksibel terhadap harga kompensasi. 

Kondisi demikian terjadi akibat adanya kontribusi penerimaan 
dari penjualan kayu hutan alam bagi investor maupun pemerintah 
dan masyarakat. Namun demikian tidak disarankan proyek REDD+ 
PHPL di hutan gambut bekas tebangan dilakukan pada harga 
kompensasi kurang dari US$ 6,00/tCO2-e dan implementasi REDD+ 
PHPL di hutan gambut sekunder dilakukan pada harga kompensasi 
kurang dari US$ 9,00/tCO2-e. Pada harga kompensasi tersebut 
diperoleh NPV dan BCR lebih kecil daripada pengusahaan HTI pulp. 

Harga minimal yang disarankan untuk proyek REDD ternyata 
berbeda untuk kedua program intervensi REDD+. Hutan dengan 
dengan UP PAN-KARBON-konservasi terbentuk pada harga 
US$ 7,61/tCO2-e, sedangkan UP PAN-KARBON-PHPL terbentuk 
pada harga  US$ 9,5/tCO2-e. Pada dasarnya NPV secara dominan 
ditentukan oleh harga kompensasi dan biaya implementasi REDD+. 
Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa PHPL murni jika dijalankan 
hanya memberikan NPV Rp 11,2 juta/ha dan Rp 5,7 juta/ha untuk 
hutan bekas tebangan dan sekunder. Nilai tersebut berada di 
bawah perolehan NPV dari HTI pulp, sehingga kombinasi 
implementasi REDD+ PHPL akan sangat membantu meningkatkan 
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daya saing ekonomi dengan pembangunan HTI pulp tanpa 
penurunan simpanan karbon yang nyata. 
 
4.3.3. Pengalihan pencadangan HTI pulp dengan 

memperhitungkan kayu alam    
Pembangunan HTI pulp dari hutan alam bekas tebangan dan 

sekunder akan merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. 
Potensi keuntungan yang akan diterima bukan saja dari penjualan 
kayu HTI, tetapi juga berasal hasil penjualan kayu alam selama 
proses konversi. Pada kondisi hutan bekas tebangan dan hutan 
sekunder dengan biomasa 251,99 ton/ha dan 166,93 ton/ha 
setidaknya memiliki potensi kayu komersil sebanyak 109,17 m3/ha 
untuk hutan bekas tebangan dan 63,89 m3/ha untuk hutan 
sekunder. Potensi kayu tersebut dapat berupa kelompok kayu 
mewah, kayu meranti, rimba campuran maupun KBK (Kayu Bulat 
Kecil). 

Potensi hasil kayu alam dapat mencapai Rp 3,61 trilyun (dari 
hutan bekas tebangan) dan Rp 1,70 trilyun (dari hutan sekunder) 
per tahun selama 5 (lima) tahun proses konversi secara bertahap. 
Namun demikian, dari besarnya penerimaan tersebut hanya 
sekitar 10% yang dapat menjadi penerimaan negara, selebihnya 
menjadi keuntungan sektor swasta. Tambahan hasil kayu alam 
menjadi faktor utama penyebab meningkatnya penerimaan 
ekonomi sehingga NPV per ha HTI dari hutan bekas tebangan 
sebesar Rp 296,73 juta dan dari hutan sekunder sebesar Rp 146,23 
juta. BCR pengelolaan HTI pulp yang dibangun dari hutan rawa 
gambut terdegradasi dengan hutan bekas tebangan dan sekunder 
memiliki perbedaan sangat besar. BCR HTI pulp dari hutan 
terdegradasi hanya 1,28 sementara dari hutan bekas tebangan 
dan sekunder dapat mencapai 5,23 dan 3,27. 

Situasi demikian merupakan kendala bagi implementasi 
penyelamatan simpanan karbon hutan alam gambut dari ancaman 
HTI pulp. Karena tingginya penerimaan ekonomi menyebabkan 
terjadinya pembentukan harga satuan kompensasi minimal pada 
tingkat yang tinggi juga. Jika harga satuan kompensasi REDD+ 
masih berada pada US$ 6,00 – 12,00 per tCO2-e tidak akan mampu 
menggantikan daya tarik ekonomi pembangunan HTI pulp dari 
hutan alam bekas tebangan dan sekunder. 

Berdasarkan analisis ekonomi, harga kompensasi minimum 
untuk hutan bekas tebangan sebesar US$ 130,64/ tCO2-e dan 
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untuk hutan sekunder sebesar US$ 109,24/tCO2-e. Hal ini 
merupakan pekerjaan berat bagi pemerintah untuk meyakinkan 
negara-negara donor bahwa hutan alam gambut Indonesia 
memiliki nilai karbon yang tinggi. Harga kompensasi yang ada 
belum mampu menjawab tantangan ekonomi bagi pembangunan 
bangsa dari sumber daya hutan Indoenesia. 
 
Tabel 13.  Resume analisis ekonomi pengelolaan HTI pulp dengan 

memperhitungkan hasil kayu hutan alam 

Parameter Satuan Hutan Bekas 
Tebangan 

Hutan 
Sekunder 

Hasil Analisis Ekonomi    

1. Total biaya terdiskonto Rp  3,59 T 3,30 T 
2. Total penerimaan 

terdiskonto 
Rp 

18,79 T 10,79 T 
3. NPV Rp 15,20 T 7,49 T 
4. NPV per hektar Rp/ha 296.728.257,70 146.228.767,55 
5. BCR - 5,23 3,27 
6. IRR % 39,72 34,94 

Pembentukan Biaya Kompensasi   

1. Jumlah emisi  ton C/ha 103,54    61,02  
 tonCO2/ha 379,64    223,75  
2. Biaya oportunitas $/tCO2    79,43     66,42  
 Rp/tCO2    781.607,99     653.548,77  
3. Biaya transaksi $/tCO2    51,21     42,82  
 Rp/tCO2    503.931,47     421.366,97  
4. Total biaya $/tCO2 130,64  
 Rp/tCO2    1.285.539,46  
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KEBIJAKAN HTI   
 

5.1. Kebijakan HTI yang Sudah Dijalankan 

Pembangunan dan pengelolaan HTI merupakan usaha yang 
diatur oleh pemerintah, karena keterlibatan dana pemerintah 
tinggi pada investasi HTI. Sejak lahirnya PP No.7 tahun 1990 
tentang Hutan Tanaman Industri telah banyak peraturan yang 
dibuat untuk mendukung program pembangunan Hutan Tanaman 
Industri (HTI). Beberapa peraturan dalam pembangunan HTI (baik 
yang dimuat dalam PP No. 7 Tahun 1990 dan PP No. 34 Tahun 
2002) mengatur tentang kewajiban pemegang ijin HTI untuk 
mematuhi 14 kewajiban yang harus dilaksanakan dan diantaranya 
terdapat 5 (lima) kewajiban yang bila tidak dilaksanakan 
dikenakan sanksi pencabutan bagi pemegang HTI. 

Pengembangan HTI secara konseptual sangat baik, karena 
bertujuan untuk (Iskandar, 2005):  
1. Meningkatkan produktivitas lahan dan peningkatan peran 

hutan tanaman pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi.  
2. Menunjang pengembangan dan pembangunan (restrukturisasi 

dan revitalisasi) industri dalam negeri yang berorientasi pasar 
ekspor dan dalam negeri.  

3. Memperluas kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat 
secara aktif.  

4. Meningkatkan peran HTI pada fungsi komplementer terhadap 
program konservasi hutan alam.  

Dalam implementaisnya ditemukan beberapa permasalahan 
operasional yang menghambat pengembangan HTI di lapangan. 
Diantara persoalan tersebut adalah: tidak adanya kepastian usaha, 
kesulitan pemasaran, harga logs yang tidak kompetitif, investasi 
besar dengan waktu panen yang lama dan resiko kegagalan yang 
tinggi, pro kontra terhadap jenis tanaman monokultur dengan 
kekhawatiran rentannya resistensi tanaman monokultur terhadap 
hama dan penyakit, keengganan perbankan mengucurkan kredit, 
adanya praktek illegal logging yang menyebabkan rendahnya 
harga kayu HTI, bahkan biaya produksi jauh lebih tinggi 
dibandingkan hasil penjualan (Direktorat Bina Pengembangan HTI, 
2009).  

5 
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Kartodihardjo (2006) memandang persoalan yang dihadapi 
HTI dari perspektif ekonomi institusi. Terdapat tiga hal pokok yang 
mestinya menjadi prioritas penyelesaian kebijakan HTI, yaitu: 
kebijakan subsidi/sistem pendanaan, kebijakan patungan, dan 
kebijakan penyelesaian konflik penggunaan lahan. Saat ini, 
beberapa masalah secara berangsur dapat diatasi, misalnya 
melalui teknologi pemuliaan tanaman dan benih unggul. Peranan 
Divisi Research and Development pada masing-masing unit HTI 
memiliki peran besar bagi kemajuan pembangunan HTI.  

Dalam konteks revitalisasi Kehutanan, pada tahun 2004 
Departemen Kehutanan telah menerbitkan 8 (delapan) kebijakan 
bagi pembangunan dan pengembangan HTI. Kebijakan ini telah 
membuahkan hasil yang positif bagi HTI yang masuk dalam 
katagori Layak Teknis dan Layak Finansial, walaupun masih 
menyisakan sejumlah masalah. Deregulasi dilakukan kembali pada 
tahun 2005 melalui penetapan 5 (lima) Permenhut, diantaranya 
menyangkut kemudahan bagi pelaksanaan KSO (Kerja Sama 
Operasi, outsourcing), kemungkinan keterlibatan dan kemudahan 
PMA (Penanaman Modal Asing), serta dispensasi dalam proses 
percepatan HTI (Direktorat Bina Pengembangan HTI, 2009). 

Sampai saat ini lebih dari 15 kebijakan publik dalam 
pembangunan HTI telah dikeluarkan dan diharapkan dapat 
diperoleh efek positif (Direktorat Bina Pengembangan HTI, 2009), 
diantaranya adalah:  
1. Target penyelesaian hutan tanaman tahun 2009 seluas 5 (lima) 

juta ha dapat terealisasikan.  
2. Investor (domestik dan asing) tergerak untuk berinvestasi di 

bidang pembangunan hutan tanaman.  
3. Mempermudah prosedur bagi perolehan kepastian lahan untuk 

IUPHHK-HT.  
4. Mekanisme dan prosedur pengalihan saham menjadi lebih jelas 

sehingga diperoleh kemudahan bagi investor yang berminat 
dalam membeli saham swasta/BUMN (transferability), 
melakukan KSO, merger/PMA (Pengembangan outsourcing).   

5. Memperjelas penilaian dan mempermudah pengambilan 
keputusan bagi pembuat kebijakan dalam proses penyelesaian 
perizinan HTI dengan status pencadangan menjadi SK definitif.  

6. Berkembangnya unit manajemen HTI skala menengah dan kecil 
yang menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.  
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Dari berbagai hal sisi positif perkembangan HTI dan sisi negatif 
yang masih menjadi penghambat bagi pembangunan HTI terdapat 
empat masalah utama yang belum sepenuhnya dapat 
diselesaikan, yaitu: masalah pendanaan, kepastian lahan, harga 
jual kayu HTI dan pengembangan HTI-Rakyat mandiri. Untuk 
mengatasi hambatan dalam pembangunan HTI yang terkait 
dengan masalah kepastian lahan ditetapkan langkah strategis 
sebagai berikut (Direktorat Bina Pengembangan HTI, 2009):  
1. Melakukan inventarisasi areal yang clear and clean (Ditjen BPK, 

Ditjenplan dan Biro Hukum) 
2. Melakukan dialog di tingkat Kabupaten atas hasil inventarisasi 

pemanfaatan lahan hutan. Beberapa Provinsi dan Kabupaten 
telah mengembangkan pembangunan hutan rakyat pada 
kawasan Areal Penggunaan Lain (misalnya Maluku Utara)  

3. Memantapkan hasil dialog terutama atas areal yang akan 
digunakan sebagai calon lokasi HTI, agar dimasukkan dalam 
RTRWK setelah dilakukan dialog multi pihak.  

4. Melaksanakan kebijakan (memformalkan) pola kemitraan 
dengan prioritas pada lahan-lahan hutan produksi yang 
mengelami konflik dengan masyarakat. Pola kemitraan ini 
merupakan sarana menuju pengembangan HTI-Rakyat mandiri. 
Beberapa provinsi telah merealisasikan kegiatannya. Seluas 
56.834 ha areal tanah kosong dan semak belukar telah 
diidentifikasi di Riau (di sekitar PT. RAPP), Jambi (di sekitar PT. 
WKS), Kalimantan Timur (di sekitar PT. TRH) dan Sulawesi 
Selatan (di sekitar PT. Panca Usaha Plywood). Berbagai 
perusahaan HTI dan non HTI telah mengembangkan pola ini 
sebagai alternatif perolehan pasokan bahan baku pada masa 
mendatang.  

Departemen Kehutanan memiliki misi kuat untuk 
mempercapat pembangunan HTI dalam rangka revitalisasi 
kehutanan secara menyeluruh. Pemerintah melalui konsepsi 
percepatan HTI telah mengarahkan pemegang IUPHHK-HT untuk 
melakukan percepatan pembangunan industri dengan batas 
waktu pelaksanaan tahun 2009. Pada tahun 2009 diharapkan 
industri pulp dan kertas sudah tidak lagi menggunakan kayu yang 
berasal dari hutan alam sebagai pasokan bahan baku industrinya.   

Sebagai upaya rasionalisasi kapasitas pasokan bahan baku 
(hutan alam) dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan 
kayu, banyak industri telah melakukan penyusutan (penyesuaian) 
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kapasitas terpasang industrinya. Sumber bahan baku alternatif 
bagi pemenuhan bahan baku pada masa datang memiliki 
kecenderungan kuat berasal dari hutan rakyat. Dengan konsistensi 
prinsip konservatif terhadap hutan alam serta pengembangan dan 
perluasan hutan tanaman rakyat diharapkan eksistensi industri 
kehutanan di masa mendatang dapat berkembang dengan baik.  

 
5.2. Eksternalitas dan Biaya Sosial dalam Pengembangan 

HTI 

Pengembangan HTI pulp disamping memiliki dampak positif 
sesuai tujuan luhur yang dicanangkan oleh Ditjen BUK (Kemenhut), 
banyak pihak yang menyatakan timbulnya dampak negatif dari 
implementasi kebijakan tersebut. Dampak negatif tersebut juga 
diakui oleh Santoso (2009), sebagai bagian dari kendala 
pengambangan HTI  pulp, yaitu : 
1. Penghentian DR untuk pembangunan HTI pada tahun 2000 
2. Isu-isu lingkungan tentang ekses pembangunan HTI 
3. Pencegahan pemanasan global melalui skema REDD 
4. Persaingan ekonomi seperti tuduhan dumping 
5. Ekses dari krisis ekonomi global dan lain-lain.  

Dalam kaitannya dengan isu lingkungan dan pencegahan 
pemanasan global, kebijakan percepatan perluasan pembangunan 
HTI sebagaimana yang dicanangkan Kementerian Kehutanan pada 
tingkat operasional tidak memisahkan jenis lahan calon areal HTI 
apakah lahan mineral atau lahan gambut. Hal ini merupakan salah 
satu sumber penolakan berbagai pihak, karena ditengarai banyak 
areal rawa gambut yang digunakan sebagai HTI. Semua bukti 
empirik menunjukkan bahwa hutan rawa gambut merupakan 
ekosistem penting dalam konteks simpanan karbon, sehingga 
apabila dikelola dengan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah 
lingkungan akan memberikan dampak negatif yang lebih tinggi 
dari manfaat ekonominya. 

Dampak negatif tersebut berkaitan erat dengan konsep 
eksternalitas negatif. Fauzi (2004) menyatakan bahwa 
eksternalitas negatif terjadi apabila kegiatan produksi atau 
konsumsi dari suatu pihak mempengaruhi utilitas (kegunaan) dari 
pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat 
eksternalitas tidak menyediakan kompensasi bagi pihak yang 
terkena dampak. Dalam konteks pembangunan dan 
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pengembangan HTI, eksternalitas negatif dapat diterjemahkan 
sebagai alokasi sumberdaya hutan yang tidak efisien, sehingga 
menimbulkan manfaat yang tidak seimbang dengan biaya sosial 
yang harus ditanggung. 

Dalam kegiatan ekonomi suatu masyarakat, teori ekonomi 
menempatkan manusia pada 2 (dua) peran. Pertama sebagai 
aktor atau pelaku kegiatan ekonomi, yaitu pihak yang melakukan 
kegiatan konsumsi atau produksi. Kedua, sebagai incident atau 
pihak yang terkena pengaruh kegiatan ekonomi. Pengaruh 
tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dan 
bersifat positif maupun negatif (Basyuni, 2001). 

Basyuni (2004) menawarkan pendekatan kebijakan yang 
sistemik yang diindikasikan melalui terpenuhinya 4 (empat) unsur 
berikut : 
1. Menetapkan harga yang benar (get the price right) untuk 

memberikan insentif yang sesuai bagi pelaksanaan ekonomi 
untuk mengarahkan kegiatannya ke tujuan economic 
sustainability yang diinginkan. 

2. Menetapkan regulasi yang benar (get tire regulation right) 
untuk menghentikan perusakan lingkungan dan sumber daya 
tanpa menimbulkan distorsi dalam bidang lain. 

3. Menetapkan instalasi yang benar (get tire instalation right) 
untuk meneruskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab 
antar lembaga dan anggota masyarakat. 

4. Menetapkan dasar hukum dan pelaksanaannya yang benar (get 
the law and its enforecement right) untuk memastikan bahwa 
ketiga unsur lain dijalankan secara sah (legitimate). 

Hubungannya dengan eksternalitas negatif, penelitian ini 
memberikan gambaran tentang terjadinya eksternalitas negatif 
pembangunan dan pengelolaan HTI pulp di lahan gambut 
(terutama melalui konversi dari hutan rawa gambut bekas 
tebangan dan sekunder) berkaitan dengan emisi karbon. Apabila 
tidak diberlakukan regulasi kompensasi, maka dalam hal ini telah 
terjadi kegagalan pasar atau mekanisme pasar tidak bekerja 
secara sempurna. Berdasarkan konsep ini, pelaku pengelola HTI 
pulp perlu membayar kompensasi terhadap masyarakat yang 
terkena dampak emisi. 

Kondisi tersebut menguatkan hasil analisa manfaat biaya 
ekonomi yang dilakukan Maturana (2005), yang menyatakan 
bahwa pembangunan HTI pulp di Indonesia memerlukan biaya 
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ekonomi yang lebih besar (1,67 kali) dari pada manfaat ekonomi 
yang dihasilkan. Rasio manfaat biaya yang berhasil dihitung 
Maturana (2005) untuk PT RAPP adalah 0,38 yang berarti bahwa 
pembangunan HTI pulp hanya mampu memberikan manfaat 
ekonomi sebesar 0,38 dari total biaya ekonomi sebesar 1,00 
satuan. Lebih ekstrim lagi dinyatakan bahwa biaya ekonomi aktual 
dari penggunaan sumber daya diperkirakan mencapai 30 kali dari 
pembayaran keuangan yang diterima Pemerintah Indonesia dari 
setiap perusahaan. Besarnya biaya ekonomi pada penelitian 
tersebut disebabkan oleh penggunaan basis hitungan nilai 
ekonomi total (Total Economic Value-TEV) yang hilang akibat 
alokasi penggunaan lahan sebagai HTI pulp. 
 
5.3. Implikasi Kebijakan bagi Pengembangan HTI Pulp 

Kuantifikasi emisi dan simpanan karbon pada pengusahaan 
HTI pulp lahan gambut memberikan pengaruh cukup tinggi 
terhadap kalkulasi ekonomi dan pilihan kebijakan yang dapat 
diambil. Setidaknya hasil kuantifikasi emisi dan simpanan karbon 
menunjukkan beberapa situasi yang dapat dipilih secara selektif 
sebelum suatu lanskap hutan gambut ditentukan alokasi 
penggunaan lahannya. 

Konversi hutan alam gambut menjadi HTI pulp dapat 
dipertimbangkan melalui beberapa karakteristik sebagai berikut: 
1. Kondisi hutan; Semakin tinggi potensi simpanan karbon 

vegetasi yang terkandung pada suatu hutan rawa gambut 
semakin tidak disarankan untuk dikonversi menjadi HTI pulp. 

2. Subsidensi tanah; Apabila subsidensi tanah tidak 
dipertimbangkan (atau subsidensi tanah akibat konversi dapat 
dibuktikan tidak terjadi, atau subsidensi tanah akibat konversi 
dapat ditunjukkan mampu dikelola dan dieliminir) maka pilihan 
kebijakan HTI atau REDD+ masih menunjukkan beberapa situasi 
yang dapat dipilih sesuai prioritas kebijakan. Namun apabila 
subsidensi tanah diperhitungkan dan pasar karbon berjalan 
secara sempurna, maka pilihan kebijakan hanya menyisakan 
satu pilihan saja, yaitu REDD+ melalui UP PAN-KARBON dengan 
konservasi atau  PHPL. 

3. Harga satuan kompensasi minimal; Pertimbangan harga 
menjadi penting agar pilihan kebijakan memenuhi profitabilitas 
yang memadai secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Dewi dan Budidarsono (2009) yang menyatakan 
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bahwa keikutsertaan dalam mekanisme REDD+ perlu 
memperhitungkan dan mengidentifikasi bagian dari aktivitas 
ekonomi yang menyebabkan emisi dari deforestasi dan 
degradasi realistik untuk dihindari. Ukuran penghindaran 
realistik adalah jika biaya oportunitas dari aktivitas ekonomi 
pada suatu lanskap tertentu kurang dari harga satuan emisi 
yang dikompensasikan. 

Berdasarkan karakteristik tersebut setidaknya memberikan 
beberapa poin yang dapat dijadikan referensi evaluasi kebijakan 
dan pengambilan keputusan masa yang akan datang mengenai 
alokasi penggunaan hutan rawa gambut, yaitu: 
1. Apabila subsidensi tanah tidak diperhitungkan, atau dapat 

dibuktikan tidak terjadi: 
a. Hutan rawa gambut terdegradasi dapat dijadikan HTI pulp 

karena memperbaiki simpanan karbon vegetasi. 
Pengusahaan HTI pulp dari hutan gambut terdegradasi 
dapat dimasukkan sebagai kegiatan REDD+ pada UP RAP-
KARBON. Secara ekonomi partisipasi HTI pulp pada 
mekanisme REDD+ dapat meningkatkan NPV dan BCR 
pada harga satuan kompensasi minimal US$ 7,04 per 
tCO2-e.  

b. Hutan gambut sekunder tidak disarankan dijadikan HTI 
pulp karena menyebabkan degradasi hutan. Secara 
ekonomi lebih baik dimasukkan sebagai kegiatan REDD+ 
pada UP PAN-KARBON dengan konservasi pada harga 
satuan kompensasi minimal US$ 15,20/tCO2-e. Apabila 
harga satuan kompensasi berada antara US$ 9,50- 
15,20/tCO2-e secara ekonomi hutan alam gambut 
sekunder lebih baik dikelola dengan UP PAN-KARBON 
dengan PHPL. Namun apabila harga kompensasi di bawah 
US$ 9,50/tCO2-e atau pasar karbon tidak berjalan, maka 
pengembangan HTI pulp dapat dilakukan dengan (perlu) 
mempertimbangkan aspek lingkungan lainnya. 

c. Hutan rawa gambut bekas tebangan tidak disarankan 
dijadikan HTI pulp karena menyebabkan degradasi hutan. 
Secara ekonomi lebih baik dimasukkan ke dalam 
mekanisme REDD+ dengan harga satuan kompensasi 
minimal US$ 8,96/tCO2-e untuk UP PAN-KARBON dengan 
konservasi dan US$ 7,61/tCO2-e untuk UP PAN-KARBON 
PHPL. Apabila harga satuan kompensasi di bawah itu atau 
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pasar karbon tidak berjalan, maka pengembangan HTI 
pulp dapat dilakukan dengan (perlu) mempertimbangkan 
aspek lingkungan lainnya. 

d. Apabila nilai kayu hutan alam dihitung sebagai tambahan 
penerimaan pada konversi hutan alam menjadi HTI pulp 
menyebabkan terjadinya peningkatan harga satuan 
kompensasi, yaitu US$ 130,64/tCO2-e untuk hutan gambut 
bekas tebangan dan US$ 109,24/tCO2-e. Situasi ini 
menyisakan satu pilihan penggunaan hutan rawa gambut 
yang rasional, yaitu dapat dikonversi untuk HTI pulp, 
sebab adanya indikasi ketidakmungkinan besarnya biaya 
konpensasi yang dapat diterima Indonesia dari dunia 
internasional.  

2. Apabila subsidensi tanah diperhitungkan maka pembangunan 
HTI pulp pada hutan rawa gambut bekas tebangan, sekunder 
maupun terdegradasi menyebabkan emisi yang tinggi. 
Peningkatan simpanan karbon vegetasi pada HTI pulp yang 
dibangun dari hutan terdegradasi tidak mampu mengimbangi 
tingginya laju emisi karbon dari tanah. Dengan demikian, 
apabila pasar karbon berjalan dengan baik, maka hutan alam 
gambut dalam semua kondisi (terdegradasi, sekunder maupun 
bekas tebangan) lebih bernilai ekonomi untuk dimasukkan ke 
dalam mekanisme REDD+ dibandingkan dengan pengusahaan 
HTI pulp. 

Mencermati opsi-opsi keputusan kebijakan di atas, maka poin 
1(d) merupakan opsi paling realistis bagi kondisi Indonesia saat ini, 
sebab Indonesia dapat mendudukkan dirinya sebagai kandidat 
pemasok pulp dan kertas serta sebagai negara dengan HTI pulp 
terkuat di dunia. Sayang sekali, pilihan politik lingkungan negara 
memilih opsi 2 (dua) dan pemerintah berharap adanya aliran 
insentif mengalir ke Indonesia. Kebijakan moratorium hutan rawa 
gambut yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No.10 tahun 
2010 dan diperpanjang kembali selama 2 (dua) tahun dengan 
Inpres No. 6 tahun 2013 seyogyanya akan menggiring kepada 
masuknya insentif atau konpensasi dari negara maju karena 
kepedulian Indonesia terhadap pengendalian emisi.  

Namun demikian, masuknya aliran dana internasional sebagai 
insentif atau konpensasi atas pengalihan alokasi hutan rawa 
gambut menjadi penggunaan lain masih berupa sutera dalam 
lukisan, indah dalam harapan politis, tapi sebenarnya sulit untuk 
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diwujudkan. Jikapun mampu ada insentif atau kompensasi, hampir 
pasti nilainya akan jauh lebih kecil dari biaya oportunitas yang 
disebutkan di atas.  

Apabila konsentrasi peluang HTI pulp sebagai unit yang dapat 
menerima kompensasi REDD+, maka HTI pulp di lahan gambut 
yang ada sekarang ini perlu ditelusuri berasal dari hutan bekas 
tebangan, sekunder atau terdegradasi. Hal ini penting untuk 
memastikan apakah HTI pulp tersebut dapat diajukan untuk 
memperoleh kompensasi atau perlu diminta kompensasi. Bagi HTI 
pulp yang berasal dari hutan rawa gambut terdegradasi perlu 
disusun mekanisme pengajuan untuk REDD+ sebagai mekanisme 
insentif. Sedangkan HTI pulp yang berasal dari hutan sekunder dan 
bekas tebangan diperlukan mekanisme disinsentif, antara lain 
melalui pemberlakuan pajak karbon dan/atau mewajibkan 
manajemen HTI melakukan upaya perluasan kawasan konservasi 
sebagai kawasan penyimpan karbon yang selanjutnya dapat 
diajukan sebagai UP PAN-KARBON. 

Penerimaan kompensasi dari UP PAN-KARBON didistribusikan 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu untuk 
pemerintah, pengembang dan masyarakat (Tabel 14, kendati 
Permenhut No. P.36 tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan 
dan akan direvisi). Secara prinsip, kompensasi tersebut dapat 
dialokasikan sebagai sumber pendanaan pembangunan 
infrastruktur publik dan pembangunan sektor ekonomi tertentu 
untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai perbandingan, 
pengelolaan HTI pulp di hutan gambut seluas 51.215 ha dapat 
menampung tenaga kerja sebanyak 1.537 orang, yang terdiri atas 
1.474 orang tenaga lokal dan 63 orang karyawan tetap. 

Selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu 
pulp dapat dilakukan melalui konsentrasi perluasan HTI di lahan 
mineral, dengan membidik hutan/lahan terlantar dan lahan kritis. 
Pengembangan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan HR (Hutan 
Rakyat) kemitraan dapat didorong sebagai salah satu sumber 
pasokan bahan baku kayu pulp sepanjang tidak dilakukan pada 
hutan rawa gambut bekas tebangan dan sekunder. 
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Tabel 14.  Proporsi distribusi dana kompensasi REDD berdasarkan 
Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009 

No. Pemegang 
izin/pengembang 

Distribusi  

Pemerintah*)  Masyarakat Pengembang  
1.  IUPHHK-HA  20%  20%  60%  
2.  IUPHHK-HT  20%  20%  60%  
3.  IUPHHK-RE  20%  20%  60%  
4.  IUPHHK-HTR  20%  50%  30%  
5.  Hutan Rakyat  10%  70%  20%  
6.  Hutan 

Kemasyarakatan 
20%  50%  30%  

7.  Hutan Adat  10%  70%  20%  
8.  Hutan Desa  20%  50%  30%  
9.  KPH  30%  20%  50%  

10.  KHDTK  50%  20%  30%  
11.  Hutan Lindung  50%  20%  30%  

Keterangan :  
*)  Bagian Pemerintah dibagi secara proporsional yaitu Pemerintah Pusat 40%, 

Pemerintah Provinsi 20%, Pemerintah Kabupaten 40%. 
 

Prospek yang baik pengembangan HR kemitraan ini telah 
dicontohkan oleh beberapa perusahaan HTI dengan masyarakat 
untuk menanam akasia.  PT. Wirakarya Sakti (Jambi), PT. Riau 
Andalan Pulp and Paper (Riau) dan PT. Finantara Intiga. Sejak 
tahun 1996, PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Riau Pulp) di 
Provinsi Riau telah mengembangkan kebun Akasia melalui 
Program HTR (terminologi HTR di sini adalah program internal 
perusahaan, bukan program HTR menurut Kemenhut) di luar areal 
konsesi seluas lebih dari 23.000 ha yang dikelola oleh sekitar 4.600 
KK. Pasokan bahan baku kayu pulp dari hutan tanaman rakyat pola 
kemitraan binaan PT. RAPP diharapkan sebesar ± 400.000 m3 per 
tahun setelah tahun 2009 (Anonimus, 2008). Kebijakan ini akan 
lebih menunjukkan hasil yang memuaskan apabila inovasi-inovasi 
kemiteraan tersebut terus ditingkatkan dan dikembangkan 
sehingga memberi kebaikan dan  keuntungan bagi semua pihak. 
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PENUTUP 
 

Perubahan kapasitas kandungan karbon vegetasi pada 
konversi hutan rawa gambut menjadi HTI pulp dipengaruhi oleh 
kondisi hutan alam itu sendiri. Konversi pada hutan rawa gambut 
bekas tebangan dan sekunder menyebabkan penurunan 
kandungan karbon vegetasi. Sedangkan konversi pada hutan 
gambut terdegradasi menyebabkan terjadinya peningkatan 
kandungan karbon vegetasi. 

Nilai ekonomi HTI pulp berimplikasi terhadap nilai biaya 
oportunitasnya, dan merupakan landasan pengambilan keputusan 
mempertahankan hutan rawa gambut atau melakukan konversi 
agar menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi. Pertentangan paling 
kuat terjadi antara isu konversi atau konservasi. Pilihan konversi 
berimplikasi mendapatkan nilai ekonomi penggunaan lahan lebih 
tinggi namun mengorbankan arus politik lingkungan internasional 
saat ini, sementara pilihan konservasi berimplikasi mendapatkan 
dukungan spirit internasional dalam mitigasi perubahan iklim. 
Arus politik lingkungan Indonesia saat ini memilih opsi konservasi 
kendati biaya oportunitas yang harus dibayar lebih kecil dibanding 
benefit riil yang diterima dari skema karbon yang berlaku saat ini 
atau yang akan berlaku ke depan. 

Harapan kecil berikutnya adalah mencoba peruntungan dari 
partisipasi HTI pulp lahan gambut pada skema REDD+, sehingga 
HTI pulp yang saat ini telah terbangun perlu dikaji apakah berasal 
dari hutan gambut bekas tebangan, sekunder atau terdegradasi. 
Pemerintah dapat mendukung partisipasi HTI pulp dalam skema 
REDD+ apabila dibangun pada lahan gambut terdegradasi. 
Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali konversi hutan 
gambut bekas tebangan dan sekunder menjadi HTI pulp karena 
menyebabkan penurunan kandungan karbon vegetasi. HTI pulp 
yang telah dibangun dari hutan gambut bekas tebangan dan 
sekunder perlu didorong untuk melakukan pengayaan kandungan 
karbon atau dikaji pemberlakuan kompensasi/pajak karbon jika 
emisi yang terjadi dari subsidensi tanah belum tertangani dengan 
baik.  Namun demikian, pilihan ini juga perlu mempertimbangkan 
harga satuan kompensasi yang ditawarkan agar nilai ekonominya 
lebih tinggi dari pembangunan HTI pulp.  

6 
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 Menggapai benefit dari skema REDD+ untuk memberi 
kompensasi atas kepedulian Indonesia mengkonversi hutan rawa 
gambut atau peningkatan serapan karbon oleh pembangunan HTI 
masih perlu perjuangan negosiasi dan pembuktian empiris 
kuantitatif. Kalkulasi kuantitatif dan pendekatan teoritis dapat 
terus dilakukan studi secara akurat, namun perjuangan negosiasi 
internasional sulit diperhitungkan akurasinya. 
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