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Eksekutif
(Executive
Summary)

Pembalakan berdampak rendah (Reduced Impact Logging-RIL) adalah praktik pembalakan yang 
dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk 
mengurangi kerusakan hutan termasuk emisi.  Kegiatan utamanya meliputi penebangan, penyaradan 
dengan menggunakan winching  penumpukan dan pengangkutan log, yang dilakukan secara efektif dan 
efisien sehingga RIL dapat dijadikan indikator Sistem Pengelolaan Hutan Lestari (SPHL). RIL dan SPHL 
merupakan kegiatan yang potensial untuk mendapatkan insentif jika dilaksanakan dalam kerangka 
REDD+ (reduced emission from deforestation and forest degradation). Beberapa perusahaan yang telah 
menerapkan RIL secara berkesinambungan dalam aktivitas pengelolaan hutannya telah mendapatkan 
keuntungan berupa: (1) peningkatan efisiensi pembalakan, (2) penurunan tingkat kerusakan tinggal 
setelah pemanenan, (3) kontribusi terhadap penurunan emisi lokal dan nasional, (4) penerimaan pasar 
terhadap produk kayu menjadi lebih luas, serta (5) peluang kerjasama dengan non government 
organizations (NGOs) baik nasional maupun internasional. Kontribusi terhadap penurunan emisi dapat 
dimaksimalkan apabila praktek-praktek terbaik lebih ditekankan dalam penerapan RIL, antara lain: 
mengurangi lebar koridor jalan angkutan log dan tidak menebang pohon gerowong. Penerapan RIL yang 
disertai dengan upaya maksimum untuk mengurangi emisi dari kegiatan pembalakan serta metode untuk 
mengkuantifikasi penurunan emisi karbon dari praktek pembalakan terbaik ini disebut sebagai Reduced 
Impact Logging – Carbon (RIL-C). Meskipun demikiam, perusahaan yang menerapkan praktik RIL/RIL-
C masih sangat rendah karena beberapa hal, salah satunya adalah sebagian besar perusahaan masih 
meragukan tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RIL-C. Berdasarkan hal tersebut diperlukan 
langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI), pemegang IUPHHK dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk meningkatkan praktik penerapann RIL-C di lapangan, meliputi:  (1) 
sosialisasi  praktek RIL-C dan peningkatan kapasitas SDM perusahaan IUPHHK-HA, (2) mengatur 
mekanisme insentif dan benefit sharing kredit karbon bagi perusahaan yang menerapkan RIL-C, (3) 
menetapkan RIL-C dalam sistem silvikultur hutan alam, dan (4) menyusun payung hukum (peraturan) 
penerapan RIL-C di konsesi IUPHHK HA. Kalimantan Timur sebagai provinsi percontohan untuk 
pelaksanaan REDD+ diharapkan dapat menjadi model penerapan kebijakan RIL/RIL-C di tingkat lokal. 
Implikasi kebijakan penerapan RIL-C di Kalimantan Timur adalah: (1) mendukung program Pemerintah 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pembangunan rendah emisi (Green Kaltim), dan (2) 
menjadi model bagi provinsi lain sehingga dapat menjadi cikal bakal kesepakatan nasional dalam 
mencapai target penurunan emisi sebagaimana yang tertuang dalam Na�onally Determined Contribu�on 
(NDC).
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Pemerintah Indonesia dalam Nationally 
De termined  Contr ibu t ion  (NDC )  t e l ah 
menetapkan target pengurangan emisi nasional 
sebesar 29%, yang 17,2% diantaranya berasal dari 
sektor kehutanan. Pengurangan laju deforestasi 
dan degradasi hutan merupakan kunci utama 
penurunan emisi di sektor kehutanan. RIL-C 
merupakan salah satu strategi penting untuk 
mengurangi emisi di sektor kehutanan dari 
degradasi hutan. Penerapan RIL-C di seluruh areal 
rencana kerja tahunan 2017 (RKT) IUPHHK HA 
diprediksi dapat menyumbang penurunan emisi 
sebesar 6.6 juta ton C/thn atau 24 juta ton 

2CO /thn (TNC, 2018).  
RIL-C pada dasarnya merupakan salah satu 
persyaratan sertifikasi forest stewardship council 
(SFC). Meskipun demikian, dari 260 pemegang 
IUPHHK hanya 25 perusahaan atau sekitar 10% 
yang mendapatkan sertifikat FSC. Meskipun 164 
perusahaan telah mendapatkan sertifikasi PHPL, 
namun penerapan RIL-C tidak diatur secara jelas 
dalam proses sertifikasi PHPL (APHI, 2018). 
Sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas 
untuk mengatur mandatory penerapan RIL-C begi 
para pemegang IUPHHK-HA. Permenhut No 33 
tahun 2014 tentang Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam 
Hutan Alam hanya mengatur insentif berupa 
peningkatan faktor eksploitasi bagi perusahaan 

yang telah menerapkan RIL-C, tetapi tidak 
mewajibkan pemegang IUPHHK HA untuk 
menerapkan RIL-C. Begitu pula Permenhut No 
11/2009 jo Permenhut No 65/2014 tidak 
memasukan RIL-C dalam sistem silvikultur pada 
pengelolaan hutan produksi. 
Selain ketidakjelasan regulasi, beberapa faktor 
terhambatnya penerapan RIL-C di lapangan 
adalah diantaranya: 1) anggapan tingginya biaya 
investasi awal penerapan RIL-C, 2) belum 
jelasnya insentif dan skema benefit sharing 
penurunan emisinya, 3) belum adanya panduan 
RIL-C tertulis yang resmi, 4) kurangnya 
sosialisasi dan kemampuan adaptasi SDM 
terhadap prosedur RIL-C, serta 5) sistem kontrak 
untuk pekerjaan pemanenan hutan yang dilakukan 
oleh pemegang IUPHHK.
Secara khusus, Provinsi Kalimantan Timur  yang 
saat ini dalam proses pelaksanaan REDD+ di 
bawah program Carbon Fund (CF), Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF) telah 
menetapkan RIL-C sebagai salah satu strategi 
untuk menurunkan emisi dari degradasi hutan. 
Pemda Provinsi Kaltim menargetkan 11 IUPHHK 
HA menerapkan RIL-C pada tahun 2019, dan 
secara bertahap diharapkan seluruh IUPHHK HA 
menerapkan RIL-C pada tahun 2024. Untuk 
mendukung program tersebut, diperlukan 
terobosan baik dalam hal kebijakan maupun teknis 
terkait penerapan RIL-C di lapangan. 

Fakta/Kondisi
Saat Ini
(Existing
Condition)

Pernyataan
Masalah
(Statement of 
the Issue/
Problem)

RIL dan RIL-C merupakan bagian dari perbaikan 
sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL). RIL adalah praktik pembalakan yang 
secara terukur dapat mengurangi emisi melalui 
tahapan: penebangan (felling), penyaradan 
(skidding), penumpukan log (log landing)  dan 
pengangkutan log (hauling). Selain manfaat 
karbon, RIL juga dapat memberikan manfaat 
seperti pengendali erosi, efektifitas dan keamanan 
kerja, serta perlindungan biodiversitas. 
Manfaat  RIL-C sepert i  efesiensi  biaya, 
penerimaan pasar internasional terhadap produk 
kayu yang lebih luas, rendahnya kerusakan 
tegakan tinggal, resiko pemadatan tanah dan erosi, 
serta meningkatnya dukungan NGOs mengemuka 
pada diskusi tantangan pelaksanaan RIL-C yang 
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan 
P e r u b a h a n  I k l i m  ( P 3 S E K P I ) ,  d e n g a n 
menghadirkan para praktisi di lapangan seperti PT. 
Narkata Rimba, APHI, dan beberapa NGOs pada 
tanggal 8 Mei 2018. Biaya produksi penyaradan 
dengan menggunakan konsep RIL-C dapat 
menurunkan biaya penyaradan per m3 antara 50-
60%. PT Narkata Rimba yang telah menerapkan 
RIL-C, saat ini menjadi satu-satunya perusahaan 
HPH yang telah melaksanakan “go public” terkait 
saham perusahaan. Selain itu, permintaan 
internasional terhadap produk kayu PT. Narkata 
Rimba juga semakin meningkat.  
Tabel 1 menunjukkan perbandingan efisiensi 
pemanenan kayu yang dilakukan secara 
konvensional dengan metode RIL pada PT. 
Dwima Group di Provinsi Kalimantan Tengah. 
Gambar 1 menunjukkan pengurangan emisi 

hingga 50% dari praktik RIL-C yang diterapkan 
oleh PT. Narkata Rimba. 
Tantangan terbesar pelaksanaan RIL-C dari sisi 
perusahaan adalah komitmen pemilik dan 
manajemen untuk menerapkan RIL, yang pada 
umumnya terkait persoalan pembiayaan. Tidak 
adanya kejelasan regulasi yang mewajibkan RIL-
C juga menjadi alasan pihak manajemen 
perusahaan tidak menerapkan RIL-C dalam sistem 
pengelolaan hutannya.  Selain itu, penggunaan 
kontraktor untuk pemanenan hutan yang pada 
umumnya dilakukan oleh pemegang IUPHHK 
menghambat penerapan RIL-C di lapangan, 
mengingat kontraktor hanya berorientasi 
keuntungan jangka pendek. 
Terdapat dua metode RIL-C saat ini yang 
telah ditetapkan oleh VCS, yaitu  VM0053 
dan VMD0047. Metode tersebut pada 
prinsipnya dapat diadopsi untuk menyusun 
panduan resmi RIL-C oleh pemerintah. 
Sementara itu, pelaksanaan sistem insentif 
untuk penerapan RIL-C dapat mengacu pada 
PP no 46/2017 tentang instrument ekonomi 
lingkungan hidup. Meskipun demikian, 
peraturan teknis yang lebih jelas untuk 
mengatur kewajiban penerapan RIL-C pada 
konsesi IUPHHK HA serta mekanisme 
benefit sharing kredit karbon yang dihasilkan 
masih diperlukan. Sampai saat ini belum ada 
peraturan yang mengatur mekanisme 
tersebut. Sebaliknya, perusahaan kehutanan 
dilarang melakukan transaksi penjualan 
kredit karbon yang dihasilkan dari praktek 
pengelolaan hutan.   
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Tabel 1. Perbandingan Efisiensi Pemanenan Kayu Konvensional dan RIL pada PT. Dwimajaya Utama

Sumber: PT. Dwimajaya Utama, 2018

Gambar 1. Penerapan RIL di PT. Narkata Rimba (Adi, AN., 2018)

No. Jenis Kegiatan  Satuan Konvensional  RIL Selisih Ket. 
1 Pendapatan unit tractor  

tarik kayu rata -rata per hari  Batang  3,89 - 7,74 11,79 5,97 Naik 

2 Pendapatan unit tractor  
tarik kayu rata -rata per hari  

m3 22 - 39,64 61,52  30,70 Naik 

3 Penggunaan BBM  Ltr/m3 4,22 – 4,46 3,26 1,08 Turun  
4 Penggunaan Oli  Ltr/m3 0,12 0,01 0,11 Turun  
5 Penggunaan Sling Baja  

Pcs/m3 0,00086  0,00014  0,00072  Turun  

6 Biaya Survey 100 % (PAK, 
ITSP, Topo, Pola sarad )  

Rp /Ha  397.074  679.516  300.442  Naik  

 

Pilihan dan
Rekomendasi
Kebijakan
(Policy
Options and 
Recommendations)

Agar prakt ik RIL-C di  lapangan dapat 
dilaksanakan, terdapat persyaratan yang harus 
dipenuhi, diantaranya adalah :  

1. Sosialisasi  praktek RIL-C dan peningkatan 
kapasitas SDM perusahaan IUPHHK-HA 

Pengalaman praktik penerapan RIL di PT. 
Dwima Group dan RIL-C di PT. UDIT, PT. 
Karya Lestari dan PT. Narkata Rimba, 
m e n j a d i  s u a t u  p e m b e l a j a r a n  b a g i 
perusahaan-perusaan lain bagaimana 
mengatasi permasalahan biaya dalam 
implementasi RIL dan RIL-C. Mahalnya 
biaya penerapan RIL-C di awal disebabkan 
perusahaan harus membeli peralatan baru, 
namun dalam jangka panjang biaya RIL-C 
akan menjadi lebih murah. Sosialisasi RIL-
C perlu terus dilakukan oleh KLHK 
khususnya Direktorat Usaha Hutan Produksi 
Lestari (UHPL), Dirjen PHPL, bekerjasama 
dengan APHI dan NGO pemerhati hutan. 

Has i l  d i skus i  tanggal  8  Mei  2018 
menyepakati bahwa manajemen PT Narkata 
Rimba akan membantu mensosialisasikan 
RIL-C kepada para pemilik konsesi 
IUPHHK HA, dengan syarat peserta yang 
hadi r  harus  pemi l ik  dan  pengurus 
perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan  agar 
pemilik perusahaan dapat memahami 
sepenuhnya terkait  keuntungan dan 
kerugian dalam penerapan RIL C di 
perusahaan. Dengan demikian pihak 
manajemen perusahaan tidak ragu dalam 
menerapkan RIL-C. Selain itu, diperlukan 
pengembangan kapasitas SDM perusahaan 
IUPHHK-HA dan auditor potensial untuk 
menerapkan metode RIL-C. Hal ini dapat 
dilakukan oleh NGOs dan APHI kepada para 
anggotanya. Perhatian dunia terhadap 
penerapan RIL-C untuk mewujudkan 
kelestarian hutan membuka peluang 
kerjasama pemegang IUPHHK-HA dengan 
berbagai NGO untuk menerapkan praktik 
RIL-C di lapangan.    

Reduced Impact Logging – Carbon (RIL-C): Kunci Sukses Pengelolaan Hutan Lestari Dan Penurunan Emisi 
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2. pengaturan mekanisme insentif dan benefit 
sharing kredit karbon bagi perusahaan yang 
menerapkan RIL-C 

Bentuk insentif langsung dapat berupa 
penetapan standar Faktor Eksploitasi (FE) 
nasional berdasarkan hasil kajian Badan 
Litbang (tidak per perusahaan), misalnya 
0,70, maka perusahaan HPH yang memiliki 
FE 0.65 diharuskan membayar PNBP 
jumlah kayu yang ditebangnya dengan 
menggunakan FE 0,70.  Sebal iknya 
perusahaan HPH yang melakukan efisiensi 
p enebangan n ya  (F E=0 ,7 5 )  ka r ena 
menerapkan RIL-C, maka PNBP yang 
dikenakan kepada perusahaan ini adalah 
jumlah tebangan dengan FE 0,70, sedangkan 
sisanya tidak dikenakan PNBP karena 
semua kegiatan efisiensi itu dibiayai atas 
usaha perusahaan sendiri. Dalam hal ini 
pemerintah t idak dirugikan karena 
pemerintah sudah mendapat kompensasi 
kekurangan PNBP yang ditutupi dari 
perusahaan HPH yang tidak efisien. Hal ini 
sesuai dengan Permenhut P.33/2014 pasal 
10, disebutkan bahwa bagi pemegang 
IUPHHK-HA yang sudah melaksanakan 
RIL atau RIL-C dapat  mengajukan 
permohonan  pen ingka tan  efis iens i 
penebangan khususnya FE pada Dirjen 
PHPL. Dirjen dapat menolak dan menerima 
setelah mendapat rekomendasi dari Badan 
Litbang Kehutanan.

Bentuk insentif tidak langsung dapat berupa 
perpanjangan IUPHHK otomatis yang 
diberikan oleh Direktorat UPHL kepada 
perusahaan yang menerapkan praktek RIL-
C. Hal tersebut diharapkan menjadi stimulus 
bagi perusahaan untuk menerapkan praktik 
RIL-C secara berkelanjutan. Bentuk insentif 
tidak langsung lainnya adalah izin ekspor 

log secara terbatas dari Kementerian 
Perdagangan bagi perusahaan yang telah 
menerapkan RIL-C secara berkelanjutan. 
Dalam hal ini dapat diatur persentase log 
yang diproduksi untuk diekspor sebesar 20-
3 0 %  t e rg a n t u n g  t i n g k a t  e fi s i e n s i 
penebangan yang dilakukannya.

3. Penetapan RIL-C dalam Sistem Silvikultur 
Hutan Alam  
 
Pendekatan Kebijakan oleh Dirjen PHPL 
dengan cara menjadikan RIL-C sebagai 
bagian dari sistem silvikultur pengelolaan 
hutan alam. Setelah itu diperlukan kegiatan 
monitoring atau sistem verifikasi RIL-C 
tingkat nasional. Oleh karena itu perlu 
ditetapkan siapa yang harus melakukan 
p r o s e s  a u d i t  d a n  b a g a i m a n a  c a r a 
mengauditnya. Metodologi verifikasi 
penerapan RIL-C dapat merujuk pada 
standar metodologi RIL-C yang ditetapkan 
oleh VCS.

4. Penyusunan payung hukum (peraturan) 
penerapan RIL-C di konsesi IUPHHK HA 
Setelah rekomendasi butir 1 - 4 di atas telah 
d i l a k s a n a k a n ,  m a k a  K e m e n t e r i a n 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 
dapat menerbitkan kebijakan nasional untuk 
penerapan RIL-C yang berbasis hasil riset 
(scientific based policy) dengan dua opsi: (1) 
memberlakukan penerapan RIL-C secara 
mandatory (wajib) kepada semua pemegang 
HPH dan (2) memberlakukan penerapan 
RIL-C secara voluntary (sukarela) kepada 
semua pemegang HPH, namun perusahaan 
yang menerapkan RIL-C akan memperoleh 
insentif baik berupa insentif langsung 
maupun tidak langsung sebagaimana sudah 
dijelaskan dalam rekomendasi butir 3.

Implikasi 
Kebijakan
(policy 
implications)

Implikasi kebijakan penerapan RIL-C dalam 
upaya pembangunan rendah emisi
1. Kebijakan penerapan RIL-C di perusahaan 

IUPHHK HA khususnya di  Provinsi 
Kalimantan Timur akan mendukung program 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur terkait dengan pembangunan rendah 
emisi (Green Kaltim)  dan membantu untuk 
memperoleh insentif sebesar US$ 120 juta 

dengan mekanisme performance based 
payment Carbon Fund.

2. Keberhasilan implementasi RIL-C di Provinsi 
Kalimantan Timur akan menjadi model bagi 
bagi  provinsi  lain dan bisa menjadi 
kesepakatan nasional dalam mencapai target 
penurunan emisi sebagaimana yang tertuang 
dalam NDC.
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