B

Perkiraan Sementara Emisi CO2 di Kalimantan Tengah

Perhitungan sederhana emisi CO2 dari komponen deforestasi
dan dekomposisi lahan gambut di Kalimantan Tengah

Desember, 2013

Perkiraan Sementara Emisi CO2 di Kalimantan Tengah
Perhitungan sederhana emisi CO2 dari komponen deforestasi dan dekomposisi
lahan gambut di Kalimantan Tengah
Penulis:
Haruni Krisnawati
Rinaldi Imanuddin
Wahyu Catur Adinugroho
Nofaldi
Septa Heksaputri
Silver Hutabarat
Penelaah:
Nikki Fitzgerald
Michael Parsons
Thomas Harvey
Adi Susmianto
© 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
ISBN: 978-602-1681-06-0
Isi dari dokumen ini dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya:
Krisnawati, H., Imanuddin, R., Adinugroho, W.C., Nofaldi, Heksaputri, S. dan
Hutabarat, S. 2013. Perkiraan Sementara Emisi CO2 di Kalimantan Tengah:
perhitungan sederhana emisi CO2 dari komponen deforestasi dan dekomposisi
lahan gambut di Kalimantan Tengah. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan,
Bogor, Indonesia.
Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan – Kementerian Kehutanan
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610, Indonesia
Telp/Fax: +62-251 8633234/+62-251 8638111
Email: p3hka_pp@yahoo.co.id; website: http://puskonser.or.id
Publikasi ini diterbitkan atas bantuan pembiayaan dari Indonesia-Australia Forest
Carbon Partnership (IAFCP) melalui Program INCAS

Kata Pengantar

P

emerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)
sebesar 26% pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan
internasional dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual). Berbagai inisiatif
telah diambil pada tingkal lokal dan nasional dalam kaitannya dengan perwujudan komitmen
tersebut. Salah satu upaya untuk memenuhi pencapaian target tersebut, Pemerintah Indonesia
telah melakukan kemitraan bilateral dengan Pemerintah Norwegia dalam hal penurunan emisi
GRK yang berasal dari kegiatan deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut.
Salah satu persyaratan mendasar dan utama dari pelaksanaan program penurunan emisi GRK
adalah tersusunnya sistem MRV (pengukuran, pelaporan dan verifikasi) yang kredibel dan
transparan. INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System) merupakan sistem yang
dikembangkan Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mendukung persyaratan pelaporan
emisi dari hutan, termasuk MRV untuk REDD+. Pengembangan INCAS didukung oleh Indonesia
Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) dengan bantuan dana dan teknis dari Pemerintah
Australia.
Laporan ini disusun sebagai salah satu hasil kerjasama dengan Tim Khusus REDD+ UKP4 dan
Tim REL Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memenuhi persyaratan pelaporan sementara
Kemitraan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia terkait REDD+. Laporan ini
menyajikan hasil analisis perhitungan sementara emisi historis GRK tahunan (2000-2009)
akibat deforestasi hutan alam dan dekomposisi lahan gambut yang terdegradasi di Kalimantan
Tengah (provinsi percontohan REDD+ pertama) dengan menggunakan pendekatan yang relatif
mudah diaplikasikan di lapangan. Laporan disusun oleh tim INCAS di Badan Litbang Kehutanan,
berdasarkan masukan dari para mitra program terutama Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN) dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
Laporan ini masih akan terus disempurnakan dengan cakupan data dan analisis yang lebih rinci
untuk menghasilkan penghitungan emisi GRK yang lebih komprehensif. Kerangka kerja INCAS
telah dirancang untuk menghasilkan cakupan yang lebih rinci ini. Analisis awal yang dilaporkan
di sini menggambarkan penerapan sederhana dari komponen kerangka kerja INCAS, yang dapat
direplikasi secara konsisten untuk provinsi lain dan pada skala nasional, serta dapat digunakan
sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem MRV REDD+ di Indonesia.
Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi,
secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Terima kasih kepada
IAFCP yang telah memfasilitasi proses diskusi dan telaah hasil analisis, serta membantu
pendanaan dalam publikasi laporan ini. Secara khusus kepada Tim Penulis – peneliti Pusat Litbang
Konservasi dan Rehabilitasi dan Tim INCAS, kami sampaikan penghargaan atas kerja keras yang
patut dibanggakan ini.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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Ringkasan Eksekutif

L

aporan ini menyajikan perkiraan sementara emisi historis tahunan CO2 (yang selanjutnya
disebut dengan emisi GRK) akibat deforestasi hutan alam dan dekomposisi lahan gambut
yang terdegradasi di Kalimantan Tengah untuk periode 2000-2009, dengan menggunakan
pendekatan sederhana dalam perhitungan emisi GRK. Perhitungan sederhana ini sesuai dengan
permintaan dari Tim Khusus REDD+ (UKP4) dan Tim REL Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan
Tengah. Meskipun perhitungan ini merupakan perhitungan awal dan tidak menghitung semua
sumber emisi dan serapan GRK, namun laporan ini menggambarkan perhitungan yang lebih
lengkap yang diketahui selama ini dalam perhitungan emisi GRK dari deforestasi dan dekomposisi
lahan gambut di Kalimantan Tengah.
Dengan luasnya hutan dan lahan gambut yang terdegrasi, ditambah dengan tingginya tingkat
deforestasi, menjadikan sektor berbasis lahan di Indonesia sebagai sumber emisi GRK yang
besar. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26
persen dibawah tingkat “business as usual” pada tahun 2020 dengan upaya sendiri, dan
menurunkan sampai 41 persen dengan bantuan internasional, dengan hampir 80 persen
usulan penurunan berasal dari perbaikan pengelolaan hutan dan lahan gambut. Upayaupaya ini diharapkan akan ditingkatkan dengan adanya pendanaan internasional yang akan
mendukung kebijakan, perencanaan dan kegiatan REDD+ di lapangan. Karenanya Pemerintah
Indonesia telah melakukan perjanjian dengan Pemerintah Norwegia terkait REDD+ mencapai
1 (satu) milyar USD untuk pembayaran berdasarkan kinerja bagi penurunan emisi dari hutan
dan lahan gambut.
Dalam rangka pemahaman, pengelolaan dan akhirnya penurunan emisi GRK yang lebih baik,
Indonesia perlu pertama-tama mampu mengukur emisi GRK dari hutan dan lahan gambut,
kemudian melaporkan dan menyerahkan hasilnya untuk diverifikasi sebagai bukti bahwa
penurunan emisi GRK betul terjadi.
Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa tingkat deforestasi tahunan di Kalimantan
Tengah sangat bervariasi dari tahun ke tahun selama periode tahun 2000 – 2009, berkisar
antara 14.000 hektar ke lebih dari 147.000 hektar. Deforestasi terjadi umumnya di Hutan
Lahan Kering Sekunder dan Hutan Rawa Sekunder. Sejalan dengan itu, emisi GRK tahunan dari
deforestasi sangat bervariasi antara 8.5 juta ke 81.9 juta tCO2-e, dengan emisi terbesar terjadi
pada tahun 2006-2007. Emisi GRK tahunan dari dekomposisi lahan gambut terdegradasi di
Kalimantan Tengah diperkirakan berkisar antara 58.7 juta dan 60.7 juta tCO2-e.
Pendekatan sederhana yang diminta oleh Tim Khusus REDD+ tidak mencerminkan perkiraan
yang lengkap semua emisi dan penyerapan GRK. Tim INCAS telah menyiapkan perkiraan
emisi GRK yang lebih rinci untuk Propinsi Kalimantan Tengah.
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1. Pendahuluan

L

aporan ini disusun untuk disampaikan kepada Timsus REDD+ UKP4 dan Tim REL Provinsi
Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah sebagai salah satu hasil kolaborasi dengan Tim INCAS,
untuk memenuhi persyaratan sementara Kemitraan Pemerintah Indonesia dengan Norwegia
terkait REDD+.
Laporan ini menyajikan hasil perhitungan emisi historis gas rumah kaca (GRK) tahunan dari
deforestasi dan dekomposisi lahan gambut di KalimantanTengah selama periode tahun 2000
sampai 2009. Perkiraan emisi GRK yang tercakup dalam Laporan ini terdiri dari dua kegiatan utama,
yaitu: (i) deforestasi hutan alam yang terdeteksi pertama kali selama periode waktu tersebut, dan
(ii) dekomposisi lahan gambut yang terdegradasi. Laporan ini tidak mencakup perkiraan emisi dari
kebakaran lahan gambut (analisis tersebut telah dilakukan secara terpisah), juga tidak mencakup
perkiraan serapan karbon oleh hutan dari atmosfer atau sumber emisi GRK lainnya.
Analisis ini dilakukan oleh tim INCAS di Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan,
berdasarkan masukan dari para mitra program terutama dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN) dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Analisis
ini disusun untuk Kalimantan Tengah, yang merupakan provinsi percontohan REDD+ pertama,
dengan menggunakan pendekatan yang dapat direplikasi secara konsisten pada skala nasional.
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Perhitungan emisi dilakukan sesuai dengan persyaratan sementara pelaporan emisi yang
ditetapkan oleh Timsus REDD+ pada rapat koordinasi yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta,
Jakarta yang berlangsung pada tanggal 11-12 Desember 2013. Persyaratan ini meliputi sejumlah tapi tidak semua - kemungkinan sumber emisi GRK dari hutan dan lahan gambut yang terdegradasi
di Kalimantan Tengah selama periode 2000-2009. Pendekatan sederhana yang ditetapkan oleh
Timsus REDD+ tidak mencakup penghitungan yang lengkap dari seluruh emisi. Hal ini membatasi
ketelitian perkiraan emisi GRK, sehingga analisis ini memuat sejumlah keterbatasan, yang akan
dibahas secara rinci di bawah ini. Namun demikian, pendekatan ini menunjukkan hasil perhitungan
emisi historis GRK yang lebih baik dibandingkan dengan yang telah dibuat sebelumnya. Pendekatan
yang lebih baik ini memuat analisis yang dilaksanakan secara tahunan, penghitungan deforestasi
pada tingkat pixel (dari citra Landsat), faktor emisi yang dihasilkan dari plot inventarisasi hutan
di Kalimantan Tengah, monograf dan pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan
biomassa dan stok karbon hutan yang telah dipublikasikan oleh Badan Litbang Kehutanan. Selain
itu, emisi dari dekomposisi lahan gambut dihitung berdasarkan metodologi yang tercantum
dalam draf kerja untuk lahan gambut, sebagaimana dirumuskan oleh Tim Khusus REDD+ barubaru ini berdasarkan hasil “Workshop on Methodology of Measuring Emissions from Peatlands for
REDD+” yang diselenggarakan oleh UKP4 di Jakarta tanggal 6 november 2013.
Persyaratan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) REDD+ untuk Indonesia diharapkan
dapat menjadi lebih komprehensif seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, cakupan sistem
perlu ditingkatkan untuk menghasilkan penghitungan emisi GRK yang lebih rinci. Kerangka
kerja INCAS dirancang untuk menghasilkan cakupan yang lebih rinci ini, dan saat ini sistem
percontohan sedang dikembangkan untuk Kalimantan Tengah. Analisis awal yang dilaporkan
disini menggambarkan penerapan sederhana dari komponen kerangka kerja INCAS dan dapat
digunakan sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem MRV hutan Indonesia.

2

Perkiraan Sementara Emisi CO2 di Kalimantan Tengah

2. Metode

K

omponen deforestasi disusun dengan menerapkan faktor emisi terhadap enam kelas hutan
alam dimana deforestasi diamati melalui analisis citra penginderaan jauh. Keenam kelas
ini adalah: (i) hutan lahan kering primer, (ii) hutan lahan kering sekunder, (iii) hutan bakau
primer, (iv) hutan bakau sekunder, (v) hutan rawa primer, dan (vi) hutan rawa sekunder. Komponen
dekomposisi lahan gambut didapatkan dengan menerapkan faktor emisi terhadap wilayah lahan
gambut yang terganggu, yang ditentukan berdasarkan data spasial yang tersedia saat ini.
Tim INCAS menyadari keterbatasan data untuk Kalimantan Tengah yang ada saat ini dan
memahami bahwa pendekatan sederhana ini diambil karena keterbatasan waktu yang tersedia
demi memastikan tersampaikannya perkiraan sementara emisi GRK dalam jangka waktu yang
singkat. Oleh karena itu, pendekatan ini hanya bisa menghasilkan perkiraan emisi GRK berdasarkan
data dan pengetahuan terbaik yang tersedia sampai saat ini. Walaupun demikian, pendekatan
ini menghasilkan penghitungan emisi historis GRK yang lebih akurat daripada yang telah ada
sebelumnya. Pendekatan yang sepenuhnya transparan dalam hal dokumentasi hasil, sumber data,
dan metodologi telah disusun untuk mendukung analisis dan mengidentifikasi peluang-peluang
penyempurnaan.
Gambar 1 di bawah memuat gambaran pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan perkiraan
sementara emisi GRK dari komponen deforestasi dan dekomposisi gambut di Kalimantan Tengah
antara tahun 2000 dan 2009.
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Gambar 1. Gambaran pendekatan sederhana perkiraan emisi GRK dari deforestasi dan dekomposisi lahan gambut di Kalimantan Tengah
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2.1 Emisi dari Deforestasi
2.1.1 Perhitungan Luas Hutan (Data Aktifitas)
Berdasarkan persyaratan pelaporan emisi yang ditetapkan oleh Timsus REDD+, emisi
dihitung dari deforestasi hutan alam Kalimantan Tengah. Untuk tujuan analisis ini, deforestasi
didefinisikan sebagai kejadian pembukaan hutan yang terdeteksi pertama kali di hutan alam
sejak awal periode (yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2009), tidak tergantung apakah
akan terjadi perubahan tutupan hutan lagi di areal yang diamati.
Proses perhitungan ini melibatkan tiga kegiatan utama, yaitu: (i) pengumpulan dan
penyusunan data, (ii) analisis GIS untuk menentukan kejadian deforestasi awal, dan (iii),
penyusunan peta deforestasi yang menunjukkan luas areal terdeforestasi berdasarkan kelas
hutan. Proses ini melibatkan penumpangsusunan (overlay) peta klasifikasi hutan/non-hutan
INCAS yang dihasilkan oleh LAPAN dengan peta tutupan lahan Ditjen Planologi, Kementerian
Kehutanan. Proses ini disarikan pada Gambar 2.

PENGUMPULAN/PENYUSUNAN
DATA

PETA TUTUPAN LAHAN

PETA KLASIFIKASI
HUTAN/NON-HUTAN

ANALISIS (PENGOLAHAN)
ULANG

ANALISIS (PENGOLAHAN)
SPASIAL

KEJADIAN DEFORESTASI
AWAL

PETA DEFORESTASI

Gambar 2. Bagan alur kerja perhitungan areal deforestasi

Proses ini menganalisis tiga set data yang berbeda, yaitu:
1. Peta klasifikasi hutan/non-hutan INCAS yang dihasilkan oleh LAPAN. Peta ini memuat
perubahan hutan tahunan dari tahun 2000 sampai 2009, dengan resolusi spasial 25 m,
menggunakan citra landsat dari tahun 2000 sampai dengan 2009.
2. Peta tutupan lahan yang dihasilkan oleh Kementerian Kehutanan (Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan) yang direvisi pada tahun 2011. Peta ini memuat 23 kelas tutupan lahan
untuk tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2011. Pengecekan konsistensi serial waktu dilakukan
untuk klasifikasi tipe hutan tahun 2000, 2003, 2006, dan 2009 pada set data ini. Untuk analisis
ini, hanya enam kelas tutupan hutan alam yang dianalisis, yaitu hutan lahan kering primer,
hutan lahan kering sekunder, hutan bakau primer, hutan bakau sekunder, hutan rawa primer,
dan hutan rawa sekunder. Peta kelas tutupan lahan tahun 2000, 2003, dan 2006 digunakan
dalam analisis ini.
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3. Peta batas provinsi yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah.

Klasifikasi hutan/non-hutan untuk tahun 2000-2009

Enam kelas hutan alam dalam peta tutupan lahan

Gambar 3. Dua set data utama yang digunakan dalam perhitungan deforestasi, klasifikasi hutan/nonhutan dan enam kelas hutan alam.

Luas areal deforestasi awal hutan alam dihitung berdasarkan proses berikut ini:
1. Lokasi dan tahun awal terjadinya deforestasi antara tahun 2000 sampai dengan 2009 yang
diperoleh dari klasifikasi hutan/non-hutan hasil INCAS.
2. Lokasi dari masing-masing kejadian deforestasi awal tersebut ditumpangsusunkan dengan
peta enam kelas hutan alam dalam peta penutupan lahan. Luas areal deforestasi dihitung
setiap tahun untuk masing-masing kelas. Peta tutupan lahan yang digunakan untuk setiap
periode waktu diatas ditunjukan pada Tabel 1. Lokasi kejadian deforestasi awal ditunjukkan
pada Gambar 4.
Tabel 1. Hubungan antara peta penutupan lahan yang digunakan, dengan periode klasifikasi hutan/non
hutan dan tahun deforestasi

Peta Penutupan Lahan
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Periode Klasifikasi
Hutan/Non-hutan

Tahun Deforestasi

2000

2000-2001

2001

2000

2001-2002

2002

2000

2002-2003

2003

2003

2003-2004

2004

2003

2004-2005

2005

2003

2005-2006

2006

2006

2006-2007

2007

2006

2007-2008

2008

2006

2008-2009

2009

Perkiraan Sementara Emisi CO2 di Kalimantan Tengah

Gambar 4. Deforestasi tahunan dari 2000 sampai dengan 2009.

2.1.2 Faktor Emisi
Faktor emisi dari deforestasi didefinisikan sebagai suatu koefisien yang mengkuantifikasi
emisi GRK per satuan luas pada waktu deforestasi, yang dinyatakan dalam satuan ton C ha-1.
Faktor ini menunjukkan hilangnya karbon yang tersimpan dalam biomassa di atas permukaan
tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah dan kayu mati, yang dihitung untuk
semua tipe hutan. Dalam laporan ini, klasifikasi hutan didasarkan pada peta penutupan lahan
Planologi (yaitu: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer,
hutan rawa sekunder, hutan bakau primer dan hutan bakau sekunder).
Beberapa sumber data inventarisasi hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan (Ditjen
Planologi, Ditjen BUK dan Badan Litbang Kehutanan) digunakan untuk menganalisis biomassa
di atas permukaan tanah, termasuk data dari National Forest Inventory (NFI), Inventarisasi
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dan Petak Ukur Permanen (PUP) yang berada di Kalimantan
Tengah. Data inventarisasi hutan tambahan dari plot pemantauan vegetasi di lokasi proyek
KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership) juga disertakan dalam analisis. Total data
inventarisasi yang tersedia untuk analisis 10.243 plot. Seluruh informasi yang ada pada plot
diteliti terlebih dahulu dan seluruh data dari tiap plot diperiksa untuk menjamin keakuratan
informasi, sebagai bagian dari proses penjaminan kualitas (quality assurance) dari INCAS.
Beberapa informasi yang tersedia dari riset yang berkaitan dengan biomassa yang dilaporkan
dalam berbagai laporan penelitian juga dikaji untuk mengisi informasi penting yang belum
tercakup dalam kegiatan inventarisasi hutan, misalnya komponen biomassa di atas permukaan
tanah lainnya yang tidak diukur seperti anakan/tumbuhanbawah, biomassa pohon di bawah
permukaan tanah (akar), serasah dan kayu mati.
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Biomassa pohon di atas permukaan tanah di dalam plot diduga dengan menggunakan model
alometrik yang dikembangkan secara spesifik untuk lokasi di Kalimantan, mengikuti monograf
dan pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon
hutan di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Litbang Kehutanan. Biomassa pohon di
bawah permukaan tanah diduga dengan menggunakan rasio akar ke pucuk yang diterapkan
ke seluruh plot. Komponen karbon lainnya yang tidak diukur diduga dengan menggunakan
hubungan proporsional dengan komponen lain berdasarkan hasil-hasil riset sebelumnya.

2.1.3 Perhitungan Emisi Deforestasi
Emisi GRK dari deforestasi dihitung dengan mengalikan faktor emisi yang sesuai dengan
luas areal deforestasi untuk masing-masing tipe hutan alam, kemudian dikonversi ke CO2
equivalent dengan faktor pengali 44/12.
Emisi GRK tahunan dari deforestasi = faktor emisi X luas areal (data aktivitas) x (44/12)
Perhitungan emisi GRK tahunan dari deforestasi untuk periode 2000 hingga 2009 dilakukan
dengan menggunakan pendekatan model sederhana di atas. Untuk perhitungan ini, hanya
kejadian deforestasi awal yang disertakan. Analisis ini mengasumsikan bahwa seluruh
biomassa di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah, serasah, dan kayu-kayu
mati langsung teremisi pada saat deforestasi.

2.2 Emisi dari Dekomposisi Lahan Gambut
2.2.1 Data Areal Lahan Gambut
Untuk tujuan analisis ini, lahan gambut didefinisikan sebagai “suatu areal yang mengandung
akumulasi materi organik yang telah membusuk sebagian, dengan kandungan abu sama
dengan atau kurang dari 35%, kedalaman gambut sama dengan atau lebih dari 50cm, dan
kandungan karbon organik (berdasarkan berat) minimal 12%”.
Areal lahan gambut yang dianalisis diperoleh dari hasil tumpang susun dari peta lahan
gambut tahun 2011 yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, dengan peta tutupan lahan
tahun 2000, 2003, dan 2006 yang direvisi pada tahun 2011 oleh Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan, Kementerian Kehutananan
Peta tutupan lahan yang digunakan dalam analisis sama dengan peta yang digunakan
dalam perhitungan areal deforestasi, sehingga memberikan data luas areal yang konsisten
antara perhitungan dekomposisi lahan gambut dan deforestasi (jadi tidak ada areal yang
tumpangtindih). Data peta dan metode analisis dijelaskan dengan lebih rinci di bagian
perhitungan luas areal deforestasi di atas.
Peta lahan gambut mendeliniasi areal berdasarkan kedalaman gambut yang dibagi dalam
enam kelas kedalaman (<0,5m; 0,5 – 1,0m; 1,0m – 2,0m; 2,0m – 3,0m; >3,0m; tidak diketahui).

2.2.2 Perhitungan Luas Lahan Gambut
Sesuai dengan definisi lahan gambut, areal dengan kedalaman gambut < 0,5m tidak
diperhitungkan dalam analisis. Pekerjaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan
kedalaman gambut di seluruh areal lahan gambut dalam peta.
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Luas lahan gambut didapat dengan menumpangsusunkan peta lahan gambut dengan peta
penutupan lahan Planologi Kehutanan, untuk menentukan luas lahan gambut pada tiap kelas
penutupan lahan pada setiap periode tahun analisis. Areal-areal contoh diperiksa secara
manual untuk meyakinkan kebenaran perpaduan antara lahan gambut dengan penutupan
lahan tersebut, sebagai bagian dari proses penjaminan kualitas (quality assurance) INCAS.
Kelas tutupan lahan Planologi Kehutanan yang berada di lahan gambut dikelompokkan ke
dalam empat kelas penggunaan lahan untuk analisis berikutnya, seperti disajikan pada Tabel
2. Berhubung peta Planologi kehutanan hanya tersedia untuk tahun 2000, 2003, 2006 dan
2009, maka untuk tahun-tahun dimana tidak tersedia data, diasumsikan bahwa luas areal
lahan gambut yang terdegradasi pada tahun-tahun itu sama dengan luas areal lahan gambut
terdegradasi pada tahun sebelumnya (misalnya, luas areal lahan gambut terdegradasi pada
tahun 2001 dan tahun 2002 dianggap sama dengan luasan pada tahun 2000).
Tabel 2. Kelas penggunaan lahan yang digunakan dalam analisis emisi GRK dari lahan gambut
Kelas penutupan lahan

Kelas penggunaan lahan

Hutan rawa sekunder

Hutan rawa sekunder

Persawahan

Persawahan

Hutan tanaman
Perkebunan

Hutan tanaman dan perkebunan

Belukar Rawa

Belukar

2.2.3 Data Faktor Emisi Lahan Gambut
Nilai Faktor Emisi untuk lahan gambut tropis yang didrainase diambil dari “2013 Supplement
to the 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventory: Wetlands”. Konsep metodologi
pengukuran emisi di lahan gambut, seperti yang telah diformulasikan pada waktu lokakarya
tentang lahan gambut pada November 2013, menyepakati untuk menggunakan kisaran
tersebut sebagai Tier 2 (pengukuran tingkat nasional) untuk Indonesia, karena nilai-nilai
tersebut sebagian besar berdasarkan penelitian di Indonesia. Dalam konsep metodologi
tersebut “hutan tanaman dan perkebunan” dibuat dalam satu kelas, mengingat sulitnya
membedakan antara tanaman kelapa sawit, akasia dan perkebunan lainnya dalam kegiatan
pemantauan.
Tabel 3. Faktor emisi CO2 untuk tanah organik yang didrainase berdasarkan kelas penggunaan lahan.
Kelas penggunaan lahan

Kelas faktor emisi

Hutan rawa sekunder dan belukar
Persawahan
Hutan tanaman dan perkebunan

Hutan dan belukar didrainase
Persawahan yang didrainase
Hutan tanaman dan perkebunan
didrainase**

Faktor Emisi
(ton C ha-1 tahun-1)
5,3
9,4
15,0

Catatan: * Hanya emisi permukaan tanah dari dekomposisi biologis yang disertakan pada tahap ini. Penyertaan emisi
karbon organik terlarut akan dipertimbangkan di tahap berikutnya.
** Faktor Emisi untuk kelas “Hutan Tanaman dan Perkebunan yang didrainase” adalah rata-rata dari Faktor Emisi IPCC
untuk perkebunan kelapa sawit (11 t C ha-1 tahun-1, 10 lokasi), Akasia (20 t C ha-1 tahun-1, 13 lokasi), dan perkebunan
(14 t C ha-1 tahun-1, 10 lokasi).
Sumber: IPCC (2013) “2013 Supplement to the 2006 Guidelines for National GHG Inventory: Wetlands”
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2.2.4 Perhitungan Emisi Lahan Gambut
Emisi GRK dari dekomposisi lahan gambut dihitung dengan mengalikan faktor emisi yang
sesuai dengan luas areal untuk masing-masing kelas penggunaan lahan, dan menyetarakannya
dengan perhitungan CO2 dengan mengalikannya dengan 44/12.
Emisi GRK tahunan dari dekomposisi lahan gambut (tCO2-e) = faktor emisi X luas areal X (44/12)
Perhitungan emisi dekomposisi lahan gambut tahunan untuk periode tahun 2001 hingga 2009
dilakukan dengan menggunakan Model Lahan Gambut INCAS, sebuah lembar kerja Excel
sederhana berbasiskan kejadian yang dirancang untuk memperkirakan emisi GRK dari lahan
gambut melalui dekomposisi dan kebakaran di bawah permukaan tanah. Untuk perhitungan
ini, hanya dekomposisi lahan gambut yang dimodelkan.
Perhitungan tersebut kemudian diperiksa kembali untuk memastikan faktor emisi yang tepat
diterapkan ke areal yang sesuai sebagai bagian dari proses penjaminan kualitas (quality
assurance) INCAS. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa semua lahan gambut yang rusak
akan terdrainase dan sepenuhnya terdekomposisi.
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3. Hasil

B

agian ini menyajikan rangkuman hasil analisis untuk deforestasi awal hutan alam dan
dekomposisi lahan gambut yang rusak menurut persyaratan laporan terbaru yang ditetapkan
oleh Timsus REDD+. Tabel 4 di bawah memberikan gambaran umum dari hasil keseluruhan.

Tabel 4. Rangkuman emisi GRK tahunan dari deforestasi hutan alam dan dekomposisi lahan gambut di
Kalimantan Tengah.
Tahun
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Emisi dari deforestasi
(juta tCO2-e)
8,5
22,0
44,0
39,5
40,4
43,5
81,9
55,4
21,7

Emisi dari dekomposisi lahan
gambut (juta tCO2-e)
58,9
58,9
58,9
58,7
58,7
58,7
60,7
60,7
60,7

Emisi total (juta tCO2-e)
67,5
80,9
102,9
98,2
99,0
102,1
142,6
116,2
82,4
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14.166

Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Bakau Primer
Hutan Bakau Sekunder
Hutan Rawa Primer
Hutan Rawa Sekunder

Total

37.210

2002
443
20.699
6
702
33
15.328
77.729

2003
649
28.398
15
703
77
47.887
66.072

2004
1.166
38.452
10
966
47
25.431
67.675

Luas (hektar)
2005
1.355
37.952
7
315
49
27.996
74.986

2006
1.216
33.442
10
240
44
40.034
147.071

2007
1.072
44.218
28
239
34
101.480
92.140

2008
1.815
55.126
17
193
262
34.727

36.108

2009
574
21.592
12
146
153
13.631

Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Bakau Primer
Hutan Bakau Sekunder
Hutan Rawa Primer
Hutan Rawa Sekunder

Tipe Hutan

8.546.314

Total

22.031.081

360.033
13.482.049
3.260
299.481
18.895
7.867.362

2002

43.956.082

527.412
18.497.060
9.140
299.900
43.991
24.578.579

2003

39.491.728

947.852
25.045.882
6.158
412.216
26.843
13.052.777

2004

40.358.528

1.102.219
24.719.980
4.167
134.617
28.343
14.369.201

2005

Emisi (tCO2-e)

43.452.914

988.603
21.782.433
6.075
102.436
25.470
20.547.897

2006

Catatan: Hasil analisis faktor emisi yang lebih rinci dipublikasikan secara terpisah.

192.589
5.819.072
1.737
151.202
10.390
2.371.323

2001

222
178
162
116
157
140

(t C/ha)

FE

81.896.560

871.661
28.801.266
16.845
101.852
19.522
52.085.414

2007

Tabel 6. Emisi GRK dari deforestasi di Kalimantan Tengah untuk tiap kelas tipe hutan (t CO2 –e)

55.449.089

1.475.777
35.906.078
9.946
82.436
150.801
17.824.052

2008

21.684.185

467.103
14.063.623
7.113
62.262
87.822
6.996.262

2009

Tabel 6 menunjukkan emisi GRK tahunan berdasarkan tipe hutan dari deforestasi hutan alam di Kalimantan Tengah periode tahun 2000 hingga 2009.

Catatan: Luas areal deforestasi menunjukkan perubahan luas hutan dari tahun sebelumnya. Sebagai contoh, luas areal pada tahun 2001 menunjukkan
perubahan luas hutan dari tahun 2000 hingga 2001.

2001
237
8.934
3
354
18
4.620

Tipe Hutan

Tabel 5 di bawah menunjukkan luas areal deforestasi awal yang dideteksi berdasarkan analisis perubahan tutupan hutan tahunan INCAS.
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Tabel 5. Luas areal deforestasi hutan alam tahunan di Kalimantan Tengah

3.1 Komponen Deforestasi
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176.131
176.131
176.131
177.178
177.178
177.178
178.371
178.371
178.371

1.666.941
1.666.941
1.666.941
1.619.555
1.619.555
1.619.555
1.556.271
1.556.271
1.556.271

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

57.280

57.280

57.280

49.466

49.466

49.466

44.932

44.932

Hutan tanaman dan
Perkebunan
44.932

2.883.126

2.883.126

1.091.204

2.883.126

2.791.537

2.791.537

2.791.537

2.813.160

2.813.160

2.813.160

Total

1.091.204

1.091.204

945.338

945.338

945.338

925.155

925.155

925.155

Belukar

32.394.220

32.394.220

32.394.220

31.473.352

31.473.352

31.473.352

30.243.533

30.243.533

30.243.533

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6.147.819

6.147.819

6.147.819

6.106.735

6.106.735

6.106.735

6.070.648

6.070.648

6.070.648

Persawahan

3.150.400

3.150.400

3.150.400

2.720.630

2.720.630

2.720.630

2.471.260

2.471.260

Hutan tanaman dan
Perkebunan
2.471.260

21.205.738

21.205.738

21.205.738

18.371.068

18.371.068

18.371.068

17.978.838

17.978.838

17.978.838

Belukar

60.747.529

60.747.529

60.747.529

58.671.766

58.671.766

58.671.766

58.915.003

58.915.003

58.915.003

Total

Catatan: Hasil pada tabel di atas didasarkan pada asumsi yang luas seperti didokumentasikan dalam laporan ini. Hasil ini masih perlu analisis
lebih lanjut dan penyempurnaan di kemudian hari.

Hutan Rawa Sekunder

Tahun

Tabel 8. Emisi GRK dari lahan gambut di Kalimantan Tengah berdasarkan penggunaan lahan (tCO2-e)

Tabel 8 di bawah menunjukkan hasil analisis emisi GRK tahunan dari lahan gambut di Kalimantan Tengah berdasarkan jenis penggunaan lahan untuk
periode tahun 2000 hingga 2009.

Persawahan

Hutan Rawa Sekunder

Tahun

Tabel 7. Luas areal lahan gambut berdasarkan penggunaan lahan tiap tahun (hektar)

Tabel 7 di bawah menunjukkan luas areal (ha) lahan gambut berdasarkan penggunaan lahan di Kalimantan Tengah.

3.2 Komponen Dekomposisi Lahan Gambut

4. Pembahasan

S

eperti dijelaskan sebelumnya, analisis sederhana ini tidak mencakup seluruh kemungkinan
emisi GRK dari deforestasi dan drainase lahan gambut, atau serapan GRK melalui
pertumbuhan hutan alam di Kalimantan Tengah selama periode pelaporan, sehingga laporan
ini masih memiliki keterbatasan. Tidak diperhitungkannya serapan karbon dari atmosfer oleh
hutan mengakibatkan hasil analisis ini tidak mencerminkan perhitungan emisi neto GRK dari
penggunaan lahan di daerah ini secara lengkap.

4.1 Keterbatasan
4.1.1 Komponen Deforestasi
Meskipun ribuan plot inventarisasi hutan telah dibuat dan tersebar di seluruh hutan
Kalimantan Tengah untuk digunakan dalam analisis, namun sebagian besar plot tersebut
tersebar di hutan lahan lahan kering dan hutan rawa. Tidak ada plot inventarisasi yang
dibuat di hutan bakau. Luas areal hutan bakau di Kalimantan Tengah sangatlah kecil bila
dibandingkan dengan tipe hutan lainnya. Walaupun demikian, pembuatan plot inventarisasi
untuk mewakili tipe hutan bakau ini tetap diperlukan untuk memperbaiki perkiraan emisi
dari hutan bakau yang pada saat ini hanya didasarkan pada beberapa laporan penelitian.
Sebagian besar data inventarisasi hutan yang digunakan dalam analisis terfokus pada
komponen pohon dalam hutan dan tidak mencakup biomassa tanaman bukan pohon
(misalnya palem, rotan, bambu, dll.) yang mungkin saja ditemukan dalam plot. Kontribusi
tanaman-tanaman ini bagi biomassa di atas permukaan tanah bervariasi, namun pada
umumnya sangatlah kecil.
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Dalam hal perkiraan luasan deforestasi, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:
a. Definisi deforestasi yang digunakan dalam laporan ini adalah “perubahan hutan alam menjadi
non-hutan (clearing event) pertama kali sejak dimulainya periode perhitungan (2000-2009)”.
LAPAN akan memproses citra satelit tambahan untuk tahun 1990-1999, sehingga nantinya
areal perubahan hutan menjadi non hutan pertama kali dideteksi akan berbeda untuk
perhitungan mendatang.
b. Setelah proses pengklasifikasian areal menjadi hutan dan non-hutan secara otomatis, maka
diperlukan langkah verifikasi secara manual. LAPAN masih melakukan penyempurnaan untuk
meningkatkan ketelitian kejadian perubahan hutan menjadi non hutan tersebut. Rencana
penyempurnaan yang terus menerus sangat diperlukan agar kita lebih yakin bahwa definis
deforestasi sejalan dengan tatanan kebijakan REDD+ yang telah disepakati dalam COP 19
UNFCCC di Warsawa, 2013.
c. Serapan GRK yang diakibatkan pertumbuhan diatas lahan tidak dimasukan dalam perhitungan
ini.

4.1.2 Komponen Dekomposisi Lahan Gambut
Analisis dekomposisi lahan gambut dibatasi oleh ketersediaan data dan informasi ilmiah yang
tidak lengkap.
Peta lahan gambut tidak memiliki data kedalaman gambut untuk sekitar 18% dari luasan
areal gambut. Beberapa daerah ini memiliki kedalaman gambut kurang dari 0,5m sehingga
tidak memenuhi kriteria lahan gambut yang digunakan dalam analisis ini. Hal ini dapat
mengakibatkan perkiraan yang terlalu tinggi mengenai luas daerah lahan gambut pada kelaskelas yang dianalisis, sehingga menimbulkan perkiraan emisi dekomposisi yang terlalu tinggi.
Peta tutupan lahan diterbitkan setiap tiga tahun sekali, dan bukan tahunan, sehingga faktor
emisi mungkin tidak diterapkan ke daerah yang tepat setiap tahunnya, misalnya jika suatu
daerah berpindah kelas (mis. dari hutan rawa sekunder menjadi daerah persawahan) di tahun
yang berurutan.
Faktor emisi menunjukkan nilai rata-rata untuk setiap penggunaan lahan/jenis hutan tanpa
memperhitungkan waktu dan intensitas kejadian/kegiatan (management events). Seperti
telah diketahui bahwa tingkat dekomposisi lahan gambut bervariasi dari waktu ke waktu
sesuai dengan variasi iklim, khususnya curah hujan; jenis kegiatan; dan waktu di antara setiap
kegiatan. Misalnya, emisi di tahun setelah pembukaan lahan akan jauh lebih tinggi daripada
faktor emisi yang digunakan dalam analisis ini; akan tetapi belum ada kesepakatan ilmiah
mengenai nilai tersebut. Penelitian yang sedang berlangsung diharapkan akan meningkatkan
pemahaman tentang emisi GRK dari waktu dan jenis kejadian tertentu.

4.2 Rencana Penyempurnaan
Perhitungan tentang emisi GRK yang lebih rinci sedang dikembangkan melalui sistem
percontohan INCAS untuk Kalimantan Tengah. Studi ini akan membantu kita untuk lebih dapat
mengamati emisi dan serapan GRK dengan menggunakan pendekatan model keseimbangan
massa (mass balance).
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4.2.1 Komponen deforestasi
Studi yang lebih rinci untuk menghitung emisi GRK dari hutan perlu dilakukan. Misalnya,
cakupan tipe hutan dapat diperluas (tidak hanya tiga kelas tipe hutan dan dua kondisi hutan)
yang lebih dapat menggambarkan keragaman biomassa hutan yang lebih rinci. Sistem yang
berbasis kejadian dapat dikembangkan untuk mencakup lebih banyak kejadian deforestasi
dan reforestasi sehingga dapat memperhitungkan baik emisi maupun serapan GRK. Untuk
mewujudkan hal ini, LAPAN telah menghasilkan analisis perubahan tutupan hutan tahunan,
yang meliputi kehilangan dan pertumbuhan kembali hutan. Analisis perubahan tutupan
hutan akan dikaji lebih lanjut oleh para ahli kehutanan yang memiliki pengetahuan lapangan
yang baik mengenai kawasan hutan.
Sistem yang akan datang tidak akan didasari asumsi bahwa semua emisi dilepaskan saat
perubahan tutupan hutan pertama kali diamati. Pembusukan kayu mati yang sedang
berlangsung, misalnya, juga akan diperhitungkan.
Selain itu, data curah hujan, topografi, jenis tanah, dan iklim dengan resolusi yang lebih
tinggi akan dapat mencerminkan tipe hutan (kelas biomassa) dengan lebih baik serta dapat
menggambarkan keragaman biomassa dan kandungan karbon di seluruh kawasan hutan
dengan lebih baik. Pada akhirnya, besarnya emisi dan serapan saat terjadinya perubahan
hutan dapat diperkirakan dengan lebih baik.

4.2.2 Komponen dekomposisi lahan gambut
Pemetaan lahan gambut, khususnya kedalaman gambut, harus diperbaiki untuk memastikan
daerah-daerah mana yang memenuhi kriteria sebagai lahan gambut. Sebagai tambahan,
peta lahan gambut harusnya dikombinasikan dengan peta permukaan air tanah untuk
memperkirakan apakah lahan gambut tersebut mengalami pengeringan/ drainase atau tidak.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melihat hubungan faktor emisi lahan gambut
dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan lahan secara khusus. Besar dan lamanya emisi perlu
didefinisikan untuk setiap jenis peristiwa dan kondisi awal lahan (misalnya tipe hutan, kondisi
hutan, sejarah penggunaan lahan).

16

Perkiraan Sementara Emisi CO2 di Kalimantan Tengah

Perkiraan Sementara Emisi CO2 di Kalimantan Tengah

17

