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Kata Pengantar

Sejak tahun 2016, Tropenbos Indonesia (TI) melalui Program Green Livelihoods Alliances (GLA)
bekerja di lansekap Gunung Tarak (±506,000 Ha) yang secara administratif berada di Kabupaten
Ketapang dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lansekap ini berada di wilayah hilir
Daerah Aliran Sungai (DAS) Pawan.
Dari posisi wilayah terhadap aliran Sungai Pawan, landscape ini bisa dibagi menjadi dua bagian.
Di sebelah utara Sungai Pawan terdiri dari Taman Nasional Gunung Palung (108.000 Ha), Hutan
Lindung Gunung Tarak (24.000 Ha), Ekosistem hutan rawa gambut Sungai Putri yang berstatus
Hutan Produksi/HP dan Hutan Produksi Konversi/HPK (59.000 Ha) serta 9 unit manajemen
sawit. Sedangkan di bagian selatan Sungai Pawan didominasi oleh Ekosistem hutan rawa gambut
Pematang gadung (20.965,83 Ha) yang berstatus HP dan HPK beserta 7 unit manajemen sawit.
Ekosistem Hutan Gambut Pematang Gadung berada di tiga desa, yaitu Sungai Pelang, Sungai
Besar dan Pematang Gadung. Kawasan hutan di Desa Sungai Pelang (459,59 Ha) dan Desa Sungai
Besar (5.852,82 Ha) telah berstatus Hutan Desa. Sementara sebagian besar ekosistem ini berada
di Desa Pematang Gadung (14.653,42 Ha) yang sementara masih ada kendala pengurusan ijin
perhutanan sosialnya.
Memperhatikan nilai strategis kawasan ini yang notabene hanya berjarak 4 km dari Kota
Ketapang, ekosistem ini merupakan habitat orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii), berperan
sebagai pengendali banjir dan kebakaran hutan, sumber hasil hutan non kayu dan potensial
menjadi destinasi wisata. Masalahnya, kawasan ini mengalami tekanan tinggi dari penambangan
emas ilegal, perluasan budidaya pertanian dan perkebunan. Karena itu diperlukan insentif
sebagai kondisi pemungkin bagi masyarakat untuk melindungi ekosistem ini.
Kami memandang Program REDD+ skema Result Based Payment (RBP) bisa menjadi insentif
penting bagi masyarakat untuk melestarikan ekosistem ini, dimana skema pelaksanaannya kini
telah semakin jelas dengan terbitnya Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 71
tahun 2017 tentang Sistem Registrasi Nasional, Permen LHK No. 72 tahun 2017 tentang MRV
serta Permen LHK No. 73 tahun 2017 tentang inventarisasi gas rumah kaca.
Dengan latar belakang ini, TI bekerjasama dengan Wetlands International Indonesia (WII)
melakukan pendugaan stok karbon yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Flora Fauna
International (FFI). Kajian ini juga membuat simulasi berbagai skenario pengurangan emisi,
menganalis kelayakan REDD+ di wilayah ini berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman serta strategi untuk membangun kesiapan masyarakat untuk melakukan registrasi
nasional.
Kami berharap upaya ini menjadi milestone untuk mendorong masyarakat mengakses dana
REDD+, sekaligus menjadi referensi bagi upaya serupa di wilayah lain.
Dr. Edi Purwanto
Direktur Tropenbos Indonesia
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Ringkasan Eksekutif

Wilayah kajian memiliki luas total 20.965,83 Ha dan secara administrasi mencakup tiga desa
yaitu Desa Pematang Gadung, Desa Sungai Besar, dan Desa Sungai Pelang (Kecamatan Matan Hilir
Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimatan Barat). Dari sudut pandang lansekap gambut,
wilayah kajian termasuk kedalam KHG Sungai Kepulu – Sungai Pesaguan dan KHG Sungai Pawan
– Sungai Kepulu. Interpretasi citra satelit menunjukkan bahwa wilayah kajian terdiri dari 7 kelas
tutupan lahan yaitu hutan kerapatan sedang (medium density forest), hutan kerapatan rendah
(low density forest), semak-belukar (shrub-scrub land), perkebunan (plantation), pertanian
campuran (mixed agriculture), areal terbuka (open area), dan areal tambang (mining). Dari
seluruh wilayah kajian, areal seluas 17.748,47 Ha merupakan lahan gambut dengan ketebalan
bervariasi hingga 10 meter. Total cadangan karbon (C) di area kajian mencapai sekitar 40 juta
ton dimana 96% tersimpan dalam tanah gambut yakni sekitar 38.6 juta ton.
Kondisi biofisik di wilayah kajian dinilai memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pemantauan Kinerja
(WPK) pengurangan emisi nasional. Oleh karenanya, seluruh wilayah kajian berpotensi sebagai
project area untuk proyek REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Forest
Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest
Carbon Stocks). Khusus untuk hutan Pematang Gadung, diperlukan upaya khusus untuk dapat
memenuhi persyaratan right of use dalam konteks Sistem Registry Nasional (SRN). Dalam hal
implementasi REDD+, peraturan yang berlaku (Permen LHK No 70 Tahun 2017) membuka
peluang bagi pelaksana REDD+ untuk mengakses Result Based Payment (RBP) yang merupakan
skema pendanaan REDD+.
Analisis SWOT menunjukkan bahwa proyek REDD+ berpotensi diimplementasikan di dalam
project area. Dari tujuh (7) peruntukan lahan alternatif yang diidentifikasi, hasil analisis
menunjukkan bahwa konversi lahan menjadi mixed agriculture dan illegal mining sebagai
skenario tanpa intervensi proyek (baseline scenario) dalam proyek REDD+. Berdasarkan analisis
perubahan tutupan lahan dalam sepuluh tahun terakhir di landscape ketapang, laju konversi
tahunan diprediksi sebesar 4%. Laju konversi inilah yang diterapkan untuk memodelkan
konversi lahan di dalam project area dan sekaligus digunakan sebagai dasar penghitungan emisi
GRK.
Dengan asumsi bahwa intervensi yang dilakukan mampu menghindarkan konversi di dalam
wilayah proyek, maka program REDD+ di project area berpotensi mampu mengurangi emisi
sebesar 13.625.787,07 tCO2-e dari tahun 2019 hingga tahun 2041 dimana 5.232.648,60 tCO2-e
(38%) berasal dari HD Sungai Besar dan HD Sungai Pelang, dan 8.393.138,47 tCO2-e (62%)
berasal dari hutan Pematang Gadung. Dengan besarnya potensi pengurangan emisi ini, maka
peluang pelaksana REDD + untuk mendapatkan pembayaran melalui skema RBP juga besar.
Namun demikian, skema RBP dalam program REDD+ dinilai masih terdapat ketidakpastian
dalam implementasinya di lapangan. Atas dasar inilah maka pendanaan yang diproyeksikan
diterima melalui RBP sebaiknya tidak diposisikan sebagai sumber utama dalam pembiayaan
REDD+. Pendanaan RBP sebaiknya dilihat sebagai suatu insentif dari kegiatan perlindungan yang
berhasil dicapai. Dengan demikian maka upaya eksplorasi pendanaan dari sumber-sumber lain
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perlu dilakukan. Apabila nantinya terbukti bahwa penerimaan pendanaan RPB benar-benar
signifikan, maka ini bisa diproyeksikan sebagai sumber utama pendanaan REDD+ di project area.
Melalui proyek Green Livelihoods Alliances, Tropenbos Indonesia memiliki potensi sebagai
pemrakarsa sekaligus pendamping masyarakat di tiga desa (Desa Sungai Pelang, Desa Sungai
Besar, dan Desa Pematang Gadung) untuk mempersiapkan dan melaksanakan program REDD+
di project area. Beberapa pihak lain seperti Pemerintah Kabupaten Ketapang, International
Animal Rescue (IAR), Fauna Flora International (FFI) dan Wetlands International Indonesia (WII)
memiliki potensi untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program REDD+. Di sisi lain, konsultasi dan
koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan) juga perlu dilakukan dalam rangka proses registri dan memastikan skema
RBP dapat terlaksana.

v

Daftar Isi
Kata Pengantar ....................................................................................................................................................................... iii
Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................................................ iv
Daftar Isi .................................................................................................................................................................................... vi
Daftar Tabel .......................................................................................................................................................................... viii
Daftar Gambar ........................................................................................................................................................................ ix
I.

PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................ 1
A.

Latar belakang .......................................................................................................................................................... 1

B.

Tujuan ........................................................................................................................................................................... 2

II.

KONDISI UMUM WILAYAH KAJIAN..................................................................................................................... 3
A.

Administrasi dan KHG .......................................................................................................................................... 3

B.

Sejarah kerusakan hutan dan lahan ............................................................................................................... 5

C.

Sejarah pengelolaan kawasan ........................................................................................................................... 9

III.

CADANGAN KARBON WILAYAH KAJIAN ...................................................................................................11

A.

Stratifikasi wilayah kajian.................................................................................................................................11
1)

Stratifikasi biomasa atas permukaan (AGB stratification) ...........................................................11

2)

Stratifikasi gambut ..........................................................................................................................................12

B.

Estimasi cadangan karbon ................................................................................................................................18
1)

Cadangan karbon atas permukaan ..........................................................................................................18

2)

Cadangan karbon yang tersimpan di dalam gambut ......................................................................20

3)

Cadangan karbon total...................................................................................................................................21

IV.

ANALISIS KELAYAKAN PROGRAM REDD+ ...............................................................................................23

A.

vi

Tinjauan kebijakan terkait REDD+ ................................................................................................................23
1)

Kebijakan nasional ..........................................................................................................................................23

2)

Kebijakan daerah .............................................................................................................................................23

B.

Right of Use di wilayah kajian ..........................................................................................................................24

C.

Lokasi proyek (project area) dan skenario registri ..............................................................................25

D.

Additionality dan Baseline scenario ..............................................................................................................25
1)

Additionality........................................................................................................................................................25

2)

Baseline scenario ...............................................................................................................................................26

E.

Skenario proyek (project scenario) ..............................................................................................................29

F.

Potensi pengurangan emisi ..............................................................................................................................29
1)

Analisis laju konversi penggunaan lahan .............................................................................................30

2)

Baseline emission ..............................................................................................................................................30

G.
V.

3)

Ex-ante project emission ................................................................................................................................47

4)

Leakage dan Buffer ..........................................................................................................................................49

5)

Potensi pengurangan emisi (ex-ante avoided emission) ................................................................49
Analisis kelayakan REDD+ ................................................................................................................................53

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ............................................................................................................58
A.

Pelaksanaan Padiatapa .......................................................................................................................................58

B.

Fasilitasi legalitas HD untuk Desa Pematang Gadung .........................................................................58

C.

Opsi kemitraan dan pengelolaan program REDD+ ...............................................................................58

D.

Registry pendanaan RBP REDD+ ...................................................................................................................59

E.

Eksplorasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) .............................................................60

F.

Eksplorasi pendanaan alternatif....................................................................................................................60

DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................................................................62

vii

Daftar Tabel
Tabel 1. Luas wilayah kajian berdasarkan administrasi dan KHG .................................................. 5
Tabel 2. Luas dan persentase kelas tutupan di wilayah kajian ...................................................... 12
Tabel 3. Estimasi cadangan karbon di wilayah kajian berdasarkan strata .................................... 20
Tabel 4. Estimasi cadangan karbon di wilayah kajian berdasarkan ketebalan gambut ............... 20
Tabel 5. Estimasi intensitas cadangan karbon di wilayah kajian berdasarkan ketebalan gambut
............................................................................................................................................ 20
Tabel 6. Estimasi total cadangan karbon di wilayah kajian ............................................................ 21
Tabel 7. Daftar scenario penggunaan lahan alternative yang memungkinkan terjadi di dalam
project area........................................................................................................................ 26
Tabel 8. Proyeksi konversi lahan tahunan berdasarkan baseline scenario di project area (Ha) . 31
Tabel 9. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian campuran berdasarkan
baseline scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (Ha) ................................ 33
Tabel 10. Proyeksi tahunan luas areal yang dikonversi menjadi pertambangan berdasarkan
baseline scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (Ha) ................................ 34
Tabel 11. Perkiraan emisi GRK tahunan dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline
scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (tCO2-e)........................................ 36
Tabel 12. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian berdasarkan baseline
scenario di Hutan Pematang Gadung (Ha) ...................................................................... 38
Tabel 13. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertambangan berdasarkan baseline
scenario di Hutan Pematang Gadung (Ha) ...................................................................... 39
Tabel 14. Perkiraan emisi GRK tahunan dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline
scenario di Hutan Pematang Gadung (tCO2-e) ................................................................ 42
Tabel 15. Baseline emission biomasa atas permukaan di project area (tCO2-e) ........................... 43
Tabel 16. Faktor Emisi CO2 dari dekomposisi gambut pada berbagai jenis penggunaan lahan
utama di areal kajian (tCO2-e/Ha/tahun) disetarakan dengan tipe penggunaan lahan
yang ada dalam IPCC Supplement 2013 .......................................................................... 44
Tabel 17. Perkiraan emisi GRK dari dekomposisi aerobik gambut berdasarkan baseline scenario
di Hutan Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar (ton CO2-e)........................................... 45
Tabel 18. Perkiraan emisi GRK dari dekomposisi aerobik gambut berdasarkan baseline scenario
di Hutan Desa Pematang Gadung (ton CO2-e) ................................................................. 46
Tabel 19. Perkiraan emisi GRK dari dekomposisi aerobik gambut berdasarkan baseline scenario
di project area (ton CO2-e) ............................................................................................... 46
Tabel 20. Emisi ex-ante CO2 dari dekomposisi aerobik gambut pada skenario proyek di HD
Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (ton CO2-e) ............................................................. 48
Tabel 21. Emisi ex-ante CO2 dari dekomposisi aerobik gambut pada skenario proyek di Hutan
Desa Pematang Gadung (ton CO2-e)................................................................................. 48
Tabel 22. Emisi ex-ante CO2 dari dekomposisi aerobik gambut pada skenario proyek di project
area (ton CO2-e)................................................................................................................. 49
Tabel 23. Ex-ante pengurangan emisi GRK di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (ton CO2-e)
............................................................................................................................................ 50
Tabel 24. Pengurangan Emisi di Hutan Desa Pematang Gadung (ton CO2-e) ................................ 51
Tabel 25. Perkiraan pengurangan emisi GRK tahunan di project area (ton CO2-e) ...................... 52

viii

Daftar Gambar
Gambar 1. Proporsi wilayah kajian berdasarkan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) ...................... 3
Gambar 2. Proporsi wilayah kajian berdasarkan fungsi kawasan ................................................................. 4
Gambar 3. Wilayah kajian berdasarkan administrasi dan KHG ...................................................................... 4
Gambar 4. Kelas tutupan lahan di wilayah kajian ................................................................................................12
Gambar 5. Model ketinggian tajuk pada dua tipe tutupan lahan dan korelasinya dengan nilai
SRTM 30 (NASA)...................................................................................................................................................................13
Gambar 6. Digital Elevation Model (DEM) di wilayah kajian ..........................................................................14
Gambar 7. Korelasi antara ketebalan gambut terukur dengan elevasi lahan terukur di lapangan
.......................................................................................................................................................................................................15
Gambar 8. Sebaran ketebalan gambut di dalam di sekitar wilayah kajian. Lokasi bor
(pengukuran) ketebalan gambut dan elevasi permukaan lahan diperlihakan sebagai titik-titik
berwarna pada tiga transek ............................................................................................................................................16
Gambar 9. Perkiraan elevasi muka air rata-rata pada tubuh air utama dalam wilayah kajian......17
Gambar 10. Elevasi drainage base dalam areal kajian .......................................................................................18
Gambar 11. Disribusi Permanent Sampling Plot (PSP) di dalam wilayah kajian ..................................19
Gambar 12. Peta usulan lokasi proyek dan usulan scenario registry .........................................................25
Gambar 13. Peta proyeksi perluasan pertanian dan pertambangan liar berdasarkan baseline
scenario.....................................................................................................................................................................................29
Gambar 14. Peta proyeksi konversi lahan berdasarkan baseline scenario di project area .............31
Gambar 15. Proyeksi total area yang dikonversi menjadi pertanian berdasarkan baseline
scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besa .............................................................................................32
Gambar 16. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian campuran berdasarkan
baseline scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar ........................................................................33
Gambar 17. Proyeksi areal yang dikonversi menjadi pertambangan illegal berdasarkan baseline
scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar ...........................................................................................34
Gambar 18. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertambangan berdasarkan
baseline scenario di HD Sungai Pelang dan Sungai Besar ................................................................................34
Gambar 19. Peta dinamika karbon berdasarkan baseline scenario di HD Sungai Pelang dan HD
Sungai Besar ...........................................................................................................................................................................35
Gambar 20. Perkiraan emisi GRK dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline scenario
di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar ..............................................................................................................36
Gambar 21. Proyeksi total areal yang dikonversi menjadi pertanian masyarakat (mixed
agiculture) di Hutan Pematang Gadung dalam baseline scenario ................................................................37
Gambar 22. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian (mixed agriculture)
berdasarkan baseline scenario di Hutan Pematang Gadung...........................................................................38
Gambar 23. Proyeksi areal yang dikonversi menjadi pertambangan illegal di Hutan Pematang
Gadung berdasarkan baseline scenario ....................................................................................................................39
Gambar 24. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertambangan illegal di Hutan
Pematang Gadung berdasarkan baseline scenario ..............................................................................................39
Gambar 25. Peta dinamika karbon berdasarkan baseline scenario di Hutan Pematang Gadung .41
Gambar 26. Perkiraan emisi GRK dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline scenario
di Hutan Pematang Gadung.............................................................................................................................................42
Gambar 27. Baseline emission biomasa atas permukaan di project area ................................................43
Gambar 28. Perkiraan pengurangan emisi GRK di project area....................................................................52
Gambar 29. Diagram alur tahapan dan kegiatan Padiatapa ............................................................................58
Gambar 30. Rekomendasi pola kemitraan dan pengelolaan kegiatan REDD+ .......................................59
Gambar 31. Alur Pengajuan Pendanaan secara langsung oleh Lembaga Pengelola REDD+ Sub
Nasional (sumber: Permen LHK No. 70 tahun 2017) .........................................................................................60
ix

Perjalanan tim survey menuju lokasi yang telah direncanakan untuk pengukuran kedalaman gambut di dalam
wilayahx kajian - ©Tropenbos Indonesia

I.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Indonesia secara sukarela menyampaikan komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
sebesar 26% (dengan upaya sendiri) dan 41% (apabila dibantu dunia internasional) dari
skenario Business as Usual (BAU) pada tahun 2020. Komitmen ini disampaikan disela-sela acara
pertemuan G-20 di Pittsburg tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk
mewujudkan komitmen ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.
61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi GRK. Reducing Emission from Deforestation and
Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of
Forest Carbon Stocks atau disingkat REDD+ menjadi salah satu elemen penting dari
operasionalisasi RAN-GRK di bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian.
Presiden Joko Widodo pada KTT Perubahan Iklim Paris tahun 2015 memperbaharui komitmen
pengurangan emisi nasional menjadi 29% – 41 % (dengan bantuan internasional) pada tahun
2030. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikirimkan oleh
pemerintah Indonesia ke NDC registry-UNFCC di tahun 2016, penurunan emisi karbon dari sektor
kehutanan diproyeksikan menyumbang 17,2% – 23%.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa proyek REDD+ yang beroperasi di Indonesia telah
berjalan melalui skema/platform sukarela. Dalam sistem ini, pengurangan emisi dari suatu
proyek (berupa Verified Carbon Unit) memungkinkan untuk diperjualbelikan secara global.
Seiring dengan perjalanan waktu, pemerintah melalui KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 70 tahun 2017 yang mengatur tata cara atau
prosedur pelaksanaan REDD+. Permen ini mengarahkan program-program yang terkait
pengurangan emisi untuk dapat dikoordinasikan, didaftarkan, dimonitor dan dilaporkan sebagai
wujud kontribusi terhadap NDC. Bagi program atau proyek yang telah terverifikasi memberikan
kontribusi pengurangan emisi, pemerintah membuka peluang diberikannya insentif melalui
skema Result Based Payment (RBP). Agar program ini dapat berjalan, pemerintah mengeluarkan
tiga kebijakan lainnya yaitu Permen LHK No. 71 tahun 2017 tentang Sistem Registri Nasional
Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), Permen LHK No. 72 tahun 2017 tentang MRV
(Monitoring, Reporting, and Verification), serta Permen LHK No. 73 tahun 2017 tentang
inventarisasi Gas Rumah Kaca.
Tropenbos Indonesia menyambut baik program REDD+ sebagai bentuk dukungan atas langkah
konkrit yang diinisiasi pemerintah. Tropenbos Indonesia lebih jauh mendorong program REDD+
untuk dapat dilaksanakan di Desa Sungai Besar, Desa Sungai Pelang, dan Desa Pematang Gadung
(Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat). Hal ini selaras dengan kegiatan Tropenbos
Indonesia di tiga desa tersebut terutama dalam hal pengurangan laju kerusakan di hutan rawa
gambut dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek
Green Livelihood Alliance 2016-2020.
Sebagai langkah awal, Tropenbos Indonesia bekerja sama dengan Wetlands International
Indonesia (WII) melakukan kajian stok karbon dan kelayakan program REDD+ di Ekosistem
Hutan Rawa Gambut yang berada di Desa Sungai Besar, Desa Sungai Pelang dan Desa Pematang
1

Gadung (selanjutnya disebut sebagai wilayah kajian). Kajian ini diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai potensi stok karbon dan mengeksplorasi peluang implementasi Result Based
Payment (RBP) dalam program REDD+ di wilayah kajian.

B. Tujuan
Kajian stok karbon dan kelayakan REDD+ di wilayah kajian memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui potensi stok karbon yang ada di wilayah kajian, meliputi karbon atas
permukaan (above-ground biomass) dan karbon yang tersimpan pada lahan gambut di
wilayah kajian
2. Mengidentifikasi ancaman yang ada di wilayah kajian
3. Menilai peluang atau kelayakan program REDD+ di wilayah kajian
4. Memberikan rekomendasi dalam rangka implementasi program REDD+ di wilayah kajian
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II.

KONDISI UMUM WILAYAH KAJIAN

A. Administrasi dan KHG
Wilayah kajian memiliki luas total 20.965,83 Ha yang sebagian besar merupakan ekosistem hutan
rawa gambut. Secara administrasi, wilayah kajian termasuk ke dalam tiga desa yang berbeda
yaitu Desa Pematang Gadung, Desa Sungai Besar, dan Desa Sungai Pelang. Ketiga desa tersebut
merupakan bagian dari Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimatan
Barat.
Berdasarkan SK MenLHK No. 129 tahun 2017 tentang Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG),
wilayah kajian termasuk kedalam dua KHG yaitu KHG Sungai Kepulu – Sungai Pesaguan (kode:
KHG.61.04.09) dan KHG Sungai Pawan – Sungai Kepulu (kode: KHG.61.04.08). Wilayah kajian
yang termasuk kedalam KHG Sungai Kepulu – Sungai Pesaguan seluas 9.524,04 Ha (45,43%) dan
KHG Sungai Pawan – Sungai Kepulu seluas 7.041,08 Ha (33,58%). Sementara areal seluas
4.400,71 Ha (20,99%) merupakan wilayah yang tidak termasuk ke dalam KHG (Non-KHG).

20,99%
45,43%
33,58%

KHG S.Kepulu-S.Pesaguan

KHG S.Pawan - S.Kepulu

Non KHG

Gambar 1. Proporsi wilayah kajian berdasarkan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

Sementara berdasarkan fungsinya, wilayah kajian merupakan Hutan Produksi (HP) dan Hutan
Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Wilayah kajian yang termasuk kedalam fungsi Hutan
Produksi seluas 10.995,20 Ha (52,44%), sementara yang merupakan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (HPK) seluas 9.970,63 Ha (47,56%).
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47,56%

Hutan Produksi

52,44%

Hutan Produksi yang dapat di Konversi

Gambar 2. Proporsi wilayah kajian berdasarkan fungsi kawasan

Hutan di Sungai Pelang dan Desa Sungai Besar telah memiliki status Hutan Desa (selanjutnya
disebut HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar). Sementara untuk hutan di Desa Pematang
Gadung, hingga saat ini masih belum mendapatkan ijin Hak Pengelolaan Hutan Desa. Salah satu
penyebab adalah masih adanya permasalahan tata batas dimana di dalam wilayah ini terdapat
areal yang masuk ke dalam Desa Kemuning Butak. Sebagai simplifikasi maka dalam kajian ini
wilayah ini disebut Hutan Pematang Gadung. Gambar 1 dan Tabel 1 menyajikan wilayah kajian
berdasarkan administrasi dan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Gambar 3. Wilayah kajian berdasarkan administrasi dan KHG
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Tabel 1. Luas wilayah kajian berdasarkan administrasi dan KHG

No
1

Village/Fungsi/KHG
HD Sungai Besar
HP

KHG
S.Kepulu-S.Pesaguan

KHG
S.Pawan - S.Kepulu

Non KHG

Total

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

54,30

4.356,25

471,54

4.882,08

970,74

970,74

2

HPK
HD Sungai Pelang
HP
Hutan Pematang Gadung

459,59

459,59

3

HP
HPK
Total

4.159,26
5.310,48

676,64
577,87

817,63
3.111,54

5.653,53
8.999,89

9.524,04

7.041,08

4.400,71

20.965,83

B. Sejarah kerusakan hutan dan lahan
Sejarah kerusakan hutan dan lahan di wilayah kajian dianalisis melalui perubahan tutupan lahan
yang tergambar dalam citra satelit dari tahun 1990 hingga 2016. Analisis ini mengidentifikasi
beberapa penyebab utama kerusakan lingkungan yaitu penebangan habis (land clearing),
penambangan emas, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Perubahan tutupan lahan yang
mengindikasikan kerusakan hutan dan lahan ditunjukan oleh sekuens gambar (pictorial
sequence) di bawah ini.

Di tahun 1990, kondisi tutupan lahan di wilayah kajian masih seluruhnya berupa hutan.
Kerusakan hutan mulai terlihat di tahun 1992. Di tahun ini, telah terjadi deforestasi
sebagaimana ditunjukkan oleh kotak 1, 2, 3. Berdasarkan interprestasi citra satelit, diyakini
bahwa ini merupakan kegiatan tebang habis atau land clearing.
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Deforestasi terdeteksi di dalam dan di sekitar wilayah kajian pada tahun 1995. Kegiatan
pembukaan lahan terjadi pada luasan yang cukup besar di sebelah HD Sungai Pelang dan
Sungai Besar (kotak 5). Berdasarkan pola terbukanya lahan dan warna pada citra satelit,
pembukaan lahan ini diduga dilakukan dengan cara pembakaran. Sementara di tiga lokasi
berbeda (kotak 4,6,7), pembukaan lahan dan perluasan pembukaan lahan terjadi di Hutan
Pematang Gadung .
Pembukaan lahan yang luas (diduga karena kebakaran) terdeteksi di HD Sungai Besar dan
Hutan Pematang Gadung di tahun 1998 sebagaimana ditunjukkan oleh kotak 8 dan 10. Selain
itu terjadi juga pembukaan lahan di luar wilayah kajian sebagaimana ditunjukkan oleh kotak
11. Sementara di areal yang sebelumya telah dibuka (ditunjukkan oleh kotak 4), terlihat
perluasan pembukaan hutan sebagaimana ditunjukkan oleh kotak 9.

Citra satelit tahun 2000 dan 2002 tidak merekam adanya kegiatan pembukaan hutan dan
lahan di wilayah kajian. Selama tahun 2000–2002, proses suksesi alami terlihat terjadi. Hal ini
ditunjukkan oleh perubahan warna (menjadi hijau muda) yang mengindikasikan vegetasi
yang bertumbuh di atas areal yang di tahun-tahun sebelumnya telah mengalami deforestasi.
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Penambangan emas mulai terdeteksi oleh citra satelit pada tahun 2005 di HD Sungai Besar
dan Hutan Pematang Gadung. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya areal berwarna putih yang
merupakan penanda aktifitas penambangan emas (kotak 12 dan kotak 13). Penambangan
emas dilakukan dengan cara mengambil/menambang pasir putih dan kemudian mengolahnya
untuk memisahkan emas dengan pasir.
Perluasan kegiatan penambangan terdeteksi di tahun 2006 pada areal yang telah ditambang
tahun sebelumnya (kotak 14). Sementara di sebelah selatan wilayah kajian, kegiatan
penambangan baru terekam oleh citra satelit di dekat Hutan Pematang Gadung (kotak 15).

Kegiatan pertambangan di HD Sungai Besar dan HD Sungai Pelang mengalami perluasan pada
tahun 2007 sebagaimana ditunjukkan oleh kotak 20. Kebakaran yang cukup luas juga terjadi
di tahun ini (kotak 16). Sementara kotak 17 dan kotak 18 masing-masing mengindikasikan
adanya dua pembukaan areal baru di HD Sungai Besar dan Hutan Pematang Gadung.
Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, pembukaan lahan ini dilakukan oleh
masyarakat sekitar untuk kegiatan pertanian campuran. Komoditas yang ditanam masyarakat
adalah kelapa sawit dan beberapa jenis tanaman pertanian lain. Selain membersihkan
vegetasi, masyarakat membuat saluran drainase untuk menurunkan muka air tanah di lahan
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gambut agar komoditas pertanian dapat ditanam. Sementara itu, aktifitas pertambangan
terlihat mengalami perluasan di sebelah selatan (kotak 19).
Aktifitas pertambangan di Hutan Pematang Gadung mengalami perluasan yang signifikan
pada tahun 2009 sebagaimana ditunjukkan oleh kotak 21. Citra satelit memberikan gambaran
yang cukup jelas tentang pola perluasan kegiatan, yaitu dimulai dari areal yang sebelumnya
telah ditambang (kotak 19)

Kegiatan penambangan emas terdeteksi telah memasuki wilayah timur HD Sungai Besar di
tahun 2011 (kotak 22). Di tahun 2013, kegiatan pertambangan ini semakin masuk ke dalam
wilayah kajian (kotak 24). Citra satelit mendeteksi kegiatan pertambangan baru di HD Sungai
Besar di tahun 2013 sebagaimana ditunjukkan oleh kotak 23.

Dibandingkan kondisi di tahun 2013, tidak dijumpai perbedaan kondisi tutupan lahan yang
signifikan di tahun 2014. Namun demikian terdapat kegiatan pembukaan lahan yang
signifikan di tahun 2015. Sebagaimana ditunjukkan kotak 25, aktifitas pertambangan
terdeteksi meluas di bagian timur HD Sungai Besar. Selain itu, terdapat kegiatan penebangan
habis (land clearing) yang terjadi di 4 lokasi yang berbeda di hutan Pematang Gadung
sebagaimana ditunjukkan kotak 26, 28, 29, dan 30. Sebagaimana ditunjukkan oleh kotak 27,
areal pertanian yang dibangun oleh masyarakat terlihat mengalami perluasan.
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Kebakaran hutan dan lahan yang luas
terdeteksi lagi di bagian barat Hutan
Pematang Gadung pada tahun 2016
(kotak 34). Sementara itu, kegiatan
penebangan habis (land clearing) terjadi
di tiga lokasi di dalam HD Sungai Besar
(kotak 31, kotak 32, dan kotak 33).

C. Sejarah pengelolaan kawasan
Upaya perlindungan dan konservasi hutan di wilayah kajian diawali pada tahun 2008, pada saat
itu Yayasan Palung diundang oleh Kepala Desa Pematang Gadung untuk melakukan upaya
perlindungan orangutan. Berdasarkan diskusi yang dilakukan saat itu, hutan desa merupakan
skema yang dipilih dalam rangka upaya perlindungan ini. Pada tahun 2009, Desa Pematang
Gadung mengajukan permohonan kepada Bupati Ketapang untuk menjadikan hutan yang tersisa
menjadi hutan desa.
Sejak tahun 2010, Fauna Flora International (FFI) memfasilitasi pengajuan Hak Pengelolaan
Hutan Desa (HPHD) untuk tiga desa yaitu Desa Sungai Pelang, Desa Sungai Besar, dan Desa
Pematang Gadung. FFI juga mendaftarkan wilayah kajian menjadi salah satu Demonstration
Activity (DA) REDD+ di Indonesia. Berdasarkan diskusi dengan staf FFI, dengan adanya Sistem
Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim maka database DA REDD+ secara
otomatis termigrasi ke dalam SRN. Namun berdasarkan diskusi dengan Dirjen PPI-KLHK, wilayah
kajian (yang dulu telah didaftarkan sebagai DA REDD+) hingga akhir tahun 2018 masih belum
terdaftar di dalam SRN.
FFI juga pernah mendorong pengembangan skema perdagangan karbon sukarela untuk wilayah
kajian melalui Verified Carbon Standard (VCS) yang saat ini telah berganti nama menjadi Verra
(https://verra.org/). Dalam prosesnya, FFI telah menyusun Project Description (PD) “Avoided
Conversion in the Pematang Gadung Peat Swamp Forest” di tahun 2013. Dokumen ini
menyebutkan bahwa skema Hutan Desa dijadikan sebagai strategi untuk menghindari konversi
hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, proses registrasi ini tidak berlanjut
sebagaimana direncanakan
Berdasarkan informasi dari masyarakat, beberapa lembaga teridentifikasi pernah memiliki
program atau aktifitas pada tahun 2015–2016. Yayasan Sampan dan Yayasan Titian pernah
melakukan kegiatan restorasi. Sementara itu, JICA pernah mendorong kegiatan pengurangan
emisi melalui kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kajian.
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Berdasarkan informasi yang dikumpulkan saat diskusi dengan perwakilan masyarakat,
pemerintah pernah menerbitkan ijin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) untuk tiga desa yaitu
Desa Pematang Gadung, Desa Sungai Pelang, dan Desa Sungai Besar. Namun dikarenakan tidak
ada kemajuan dalam pelaksanaan program di lapangan, maka ketiga ijin tersebut dicabut kembali
oleh pemerintah. Informasi ini perlu diverifikasi lebih lanjut untuk kebenarannya.
Pada tahun 2017, pemerintah melalui KLHK mengesahkan kembali Hutan Desa untuk dua desa
yaitu Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Pelang berdasarkan surat keputusan sebagai berikut:
−
−

SK 5883/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 tentang
pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Sungai Besar
SK 6688/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang
Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Sungai Pelang

Sementara untuk Desa Pematang Gadung, ijin hutan desa masih belum keluar dikarenakan
adanya kendala internal di desa. Ketidakjelasan tata batas dengan desa sebelahnya yaitu Desa
Kemuning Butak disebut sebagai faktor utama yang memicu kendala ini. Namun di sisi lain
terdapat juga informasi yang menyebutkan adanya isu penambangan emas di balik kendala
tersebut.
Hingga akhir tahun 2018 setidaknya terdapat dua program yang menjalankan kegiatanya di
dalam wilayah kajian. Yayasan International Animal Rescue (IAR) melakukan kegiatan
pengamanan kawasan, pelepasliaran orangutan, dan mendorong ekowisata berbasis masyarakat.
Tropenbos Indonesia (TI) melalui program Green Livelihood Alliance juga berpartispasi dalam
rangka pelestarian hutan rawa gambut dan pemberdayaan masyarakat. Di tahun 2017– 2018,
Tropenbos Indonesia dan yayasan IAR bekerjasama dalam memfasilitasi masyarakat dalam
melakukan pemetaan partisipatif di Desa Pematang Gadung, Desa Sungai Besar, dan Desa Sungai
Pelang.
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III.

CADANGAN KARBON WILAYAH KAJIAN

A. Stratifikasi wilayah kajian
Stratifikasi mengacu pada suatu pembagian wilayah menjadi unit-unit atau parcel yang memiliki
kesamaan karakteristik biofisik. Mengingat wilayah yang dikaji adalah hutan rawa gambut maka
stratifikasi mencakup dua elemen yaitu biomasa atas permukaan (aboveground stratification)
dan stratifikasi gambut (peat stratification). Dalam kajian ini, stratifikasi secara umum mengikuti
tool X-STR Verified Carbon Standard.

1) Stratifikasi biomasa atas permukaan (AGB stratification)
Stratifikasi biomasa atas permukaan menggunakan tutupan lahan (land cover) sebagai proxy
dalam mengelompokkan unit-unit parcel yang sama. Hal ini mengingat tutupan lahan memiliki
korelasi yang erat dengan cadangan biomasa karbon atas permukaan (above ground biomass).
Peta tutupan lahan dibuat berdasarkan citra Landsat tahun 2017 sebagai basis interpretasi,
dipadukan dengan data-data hasil survei lapangan. Meskipun resolusinya rendah, namun citra
Landsat tersedia hingga 10 tahun kebelakang sehingga memungkinkan untuk menganalisa
perubahan tutupan lahan secara historis. Hal ini penting mengingat perubahan tutupan lahan
historis digunakan untuk memproyeksikan kondisi di wilayah kajian didalam baseline scenario.
Interpretasi otomatis (automatic interpretation menggunakan NDVI) tidak memungkinkan
dilakukan mengingat adanya tutupan awan yang menyebabkan proses interpretasi otomatis
mengalami distorsi. Atas dasar kondisi ini, maka proses interpretasi citra satelit dilakukan
secara visual (on screen visual interpretation) yang dipadukan dengan data-data hasil survei
lapangan. Hasil dari interpretasi mengidentifikasi tujuh (7) kelas penutupan yaitu hutan
kerapatan sedang (medium density forest), hutan kerapatan rendah (low density forest), semak
belukar (shrub-scrub land), perkebunan (plantation), pertanian campuran (mixed agriculture),
areal terbuka (open area), dan pertambangan (mining). Hutan kerapatan rendah teridentifikasi
sebagai kelas tutupan terluas yaitu 8.754,72 Ha (42%), disusul kemudian oleh semak belukar
5.104,28 Ha (24%). Sementara itu, dua kelas tutupan terkecil adalah perkebunan seluas 12,46
Ha (0,1%) dan pertanian campuran masyarakat seluas 531,02 Ha (3%).
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Gambar 4. Kelas tutupan lahan di wilayah kajian
Tabel 2. Luas dan persentase kelas tutupan di wilayah kajian

No

Land cover

1

Medium density forest

2
3

Low density forest
Shrub-scrub land

4
5

Plantation

6
7

Mixed agriculture (by
small holder)
Open area
Mining area
Total

Pematang
Gadung
(Ha)
1.635,67

HD Sungai
Besar
(Ha)
1.592,71

HD Sungai
Pelang
(Ha)
27,72

6.406,24
3.902,41

2.321,30
847,51

12,46
389,96

Total

Persentase

(Ha)
3.256,10

16%

27,18
354,36

8.754,72
5.104,28

42%
24%

141,06

-

12,46
531,02

0,1%
3%

1.259,15
1.047,54

94,8
855,44

5,3
45,04

1.359,24
1.948,01

6%
9%

14.653,42

5.852,82

459,59

20.965,83

100%

2) Stratifikasi gambut
Stratifikasi lahan yang dilakukan mencakup (1) stratifikasi elevasi permukaan lahan, (2)
stratifikasi ketebalan gambut dan (3) elevasi drainage base. Ketiga peta ini diperlukan sebagai
salah satu dasar perhitungan emisi dan subsiden lahan gambut. Untuk menghasilkan ketiga peta
ini sejumlah data penunjang dikumpulkan melalui survei lapangan pada bulan Oktober –
November 2018 dimana dilakukan pengukuran ketebalan gambut dan elevasi permukaan lahan
pada tiga transek. Ketebalan gambut diukur dengan bor manual sedangkan elevasi permukaan
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lahan dengan menggunakan water pass. Rincian lebih lanjut untuk masing-masing stratifikasi
ini disajikan dalam paparan berikut.
a) Elevasi permukaan lahan
Elevasi yang terukur di lapangan adalah elevasi relatif yang belum di-referensi ke datum
standar, sedangkan upaya menghubungkan titik ukur elevasi ke benchmark terdekat tidak
memungkinkan untuk dilakukan pada saat survei. Oleh sebab itu, untuk mereferensikan elevasi
terukur ke datum standar maka titik-titik ukur elevasi perlu di-referensikan ke muka air sungai
rata-rata terdekat, yang elevasi muka air rata-ratanya dari permukaan laut dapat diperkirakan
berdasarkan kemiringan hidrolik dan panjang kurvatur (S-length) sungai.
Setelah elevasi terukur dikonversi ke datum standar (m-dpl) dilakukan analisis korelasi dengan
SRTM 30 m dari NASA. Dari korelasi ini dapat dibuat model ketinggian tajuk pada dua tipe
tutupan lahan yang berbeda yaitu hutan dan non hutan (Gambar 5).
30

Forest

Ketinggian Tajuk (m)

25

y = 0,6309x + 2,5859
R² = 0,9688

20
15

y = 1,6527ln(x) - 0,4559
R² = 0,5111

10
5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Elevasi Lahan SRTM30 (m - dpl)
Gambar 5. Model ketinggian tajuk pada dua tipe tutupan lahan dan korelasinya dengan nilai SRTM 30 (NASA)

Model ketinggian tajuk ini selanjutnya digunakan untuk melakukan koreksi terhadap SRTM 30
(yang masih merupakan DSM) agar diperoleh DEM dalam area yang dikaji, dengan
menggunakan aljabar sederhana
𝐷𝐸𝑀 = 𝑆𝑅𝑇𝑀30 − 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑗𝑢𝑘
Dengan demikian, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut
Untuk tipe tutupan hutan:
𝑉𝑐𝑜𝑟 = 𝑉 − 0.6309 × 𝑉 − 2.5859
𝑉𝑐𝑜𝑟 = 𝑉 − 26

[𝑉 ≤ 34]

[𝑉 > 34]

Untuk tipe tutupan non-hutan:
𝑉𝑐𝑜𝑟 = 𝑉 − 1.6527 × ln(𝑉) + 0.4559
dimana
Vcor
: elevasi SRTM terkoreksi
V
: elevasi SRTM awal
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Proses pembuatan DEM ini dimulai dengan pembuatan titik-titik duga elevasi sebanyak 30.000
titik yang merupakan gabungan dari nilai elevasi SRTM dan nilai elevasi terukur di lapangan.
Nilai elevasi yang diperoleh dari SRTM dikoreksi dengan persamaan diatas, sedangkan elevasi
yang terukur di lapangan digunakan apa adanya. Titik-titik duga ini kemudian digunakan
sebagai masukan dalam analisis geostatistika (Kriging), sehingga dihasilkan DEM untuk Area of
Interest (AOI) yang bersangkutan. DEM yang dihasilkan diperlihatkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Digital Elevation Model (DEM) di wilayah kajian

b) Ketebalan gambut
Ketebalan gambut dimodelkan melalui pendekatan korelasi geomorfologi dengan
menggunakan elevasi permukaan lahan sebagai peubah bebas utama. Hubungan antara
ketebalan gambut dan elevasi permukaan lahan dimodelkan dengan polinomial derajat empat
seperti terlihat pada Gambar 7. Model tersebut digunakan sebagai algoritma dalam pembuatan
raster ketebalan gambut.
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12

y = -0,0278x4 + 0,6004x3 - 4,6721x2 + 16,403x - 18,928
R² = 0,4641

Ketebalan gambut (m)
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Elevasi (m - dpl)
Gambar 7. Korelasi antara ketebalan gambut terukur dengan elevasi lahan terukur di lapangan

Proses pembuatan raster ini dimulai dengan pembuatan titik-titik duga ketebalan gambut
sebanyak 30.000 titik yang merupakan gabungan dari titik estimasi dan titik hasil pengukuran
langsung. Pada setiap titik estimasi nilai ketebalan gambut diduga dengan persamaan berikut
𝑃 = −0.0278𝑍 4 + 0.6004𝑍 3 − 4.6721𝑍 2 + 16.403𝑍 − 18.928
dimana
P
Z

: ketebalan gambut estimasi (m)
: elevasi permukaan lahan (m-dpl)

Titik-titik duga ini kemudian digunakan sebagai masukan dalam analisis geostatistika (Kriging),
sehingga dihasilakan raster ketebalan gambut untuk AOI yang bersangkutan seperti
diperlihatkan pada Gambar 8.
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Gambar 8. Sebaran ketebalan gambut di dalam di sekitar wilayah kajian. Lokasi bor (pengukuran) ketebalan gambut
dan elevasi permukaan lahan diperlihakan sebagai titik-titik berwarna pada tiga transek

c) Elevasi drainage base
Elevasi drainage base dihitung dengan merujuk pada elevasi muka air rata-rata di tubuh air
terdekat, yaitu sungai, garis pantai atau danau-danau alami. Elevasi muka air rata-rata pada
garis pantai adalah 0 m-dpl. Dengan menggunakan perkiraan slope sungai (dideduksi dari data
SRTM30) elevasi muka air rata-rata sepanjang sungai dapat destimasi melalui kalkulasi
berantai sebagai berikut
𝑍𝑖+1 = 𝑍𝑖 + 𝛽 × ∆𝑋
dimana
Z
i
β
∆X

: elevasi rata-rata muka air sungai, atau danau (m-dpl)
: indeks vektor menunjukkan urutan dari hilir ke hulu (0, 1, 2, 3, ... dst)
: slope sungai, atau danau (m/m)
: panjang segmen sungai atau danau antara titik i dan i+1 (m)

Dengan persamaan diatas, dan dengan menggunakan ∆X sebesar 100 meter dapat dipetakan
muka air rata-rata di sepanjang tubuh air utama dalam kawasan yang dikaji seperti
diperlihatkan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Perkiraan elevasi muka air rata-rata pada tubuh air utama dalam wilayah kajian

Elevasi drainage base dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan
𝑍𝐷𝐵 = 𝑍𝑁𝑊𝐵 + 0.0002 × ∆𝑋𝑁𝑊𝐵
dimana
ZDB
ZNWB
∆XNWB

: elevasi drainage base (m-dpl)
: elevasi muka air rata-rata pada tubuh air terdekat (m-dpl)
: jarak (Eucledian Distance) ke tubuh air terdekat (m)

Berdasarkan persamaan di atas elevasi drainage base dalam kawasan yang dikaji dapat
dipetakan dan diperlihatkan dalam Gambar 10.
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Gambar 10. Elevasi drainage base dalam areal kajian

B. Estimasi cadangan karbon
1) Cadangan karbon atas permukaan
Serangkaian survei lapangan dilakukan untuk membuat Permanent Sampling Plot (PSP) dan
mengukur data-data yang digunakan untuk menduga biomasa atas permukaan. Pembuatan PSP
dan pengukuran mengacu pada SNI 7724:2011 tentang pengukuran dan penghitungan
cadangan karbon – pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (ground
based forest carbon accounting).
PSP ini dibangun mewakili kelas tutupan yang sebelumnya telah dipersiapkan (Gambar 4).
Survei ini dipimpin oleh staf senior Tropenbos Indonesia dan melibatkan masyarakat lokal.
Selama lebih dari 1 bulan melakukan survei, sebanyak 26 PSP berhasil dibuat dan data-data
lapangan dikumpulkan. Gambar 11 dan Tabel 3 menunjukkan distribusi PSP biomasa atas
permukaan yang dibangun selama survei lapangan.
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Gambar 11. Disribusi Permanent Sampling Plot (PSP) di dalam wilayah kajian

Dari 5 carbon pool yang ada (above-ground biomass atau AGB, below-ground biomass atau BGB,
litter, dead wood atau DW, soil organic matter atau SC), kajian ini hanya mengukur AGB saja. SC,
litter, dan BGB dikeluarkan dari perhitungan karena dianggap sudah tercakup oleh pengukuran
gambut yang dilakukan secara terpisah. Sementara untuk DW, pool ini dikeluarkan dengan
alasan konservatif.
Dalam pendugaan AGB, penghitungan dilakukan dengan menggunakan persamaan Chave et al.
(2012) dengan parameter tunggal yaitu diameter setinggi dada (DBH-Diameter Breast Height).
Dalam proses konversi biomasa (dari dried material menjadi karbon), nilai default Carbon
Fraction (CF) yang digunakan adalah 0,47. Berdasarkan proses penghitungan, diketahui bahwa
densitas karbon untuk hutan kerapatan sedang adalah 111,88 tC/Ha, hutan kerapatan rendah
adalah 102,65 tC/Ha. Untuk kelas tutupan lainnya, kajian ini menggunakan kajian yang
difasilitasi oleh RSPO (Agus et al., 2013) yang didalamnya telah merangkum densitas karbon
untuk beberapa kelas tutupan yang berbeda.
Pendugaan stok karbon di wilayah kajian dilakukan dengan mengalikan luasan masing-masing
kelas tutupan lahan (strata) dengan densitas karbon masing-masing strata. Melalui perhitungan
ini, diperoleh hasil bahwa stok karbon atas permukaan (Above Ground Biomass-AGB) di wilayah
kajian sebesar 1.416.812,28 tC. Hutan kerapatan rendah (low density forest) menyimpan
cadangan karbon yang terbesar yaitu 898.630,05 tC, setara dengan 63,43% dari total cadangan
karbon di wilayah kajian. Hutan kerapatan tinggi menempati posisi kedua dengan cadangan
stok karbon sebesar 364,308,70 tC atau setara dengan 25,71% dari total cadangan karbon di
wilayah kajian. Informasi lebih detail mengenai cadangan karbon di wilayah kajian tersaji dalam
Tabel 3.
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Tabel 3. Estimasi cadangan karbon di wilayah kajian berdasarkan strata

No

Extent

Land cover

Stok
Karbon
(tC/Ha)
111,88

Cadangan
Karbon
(tC)
364.307,70

Persentase

1

Medium density forest

(Ha)
3.256,10

2
3

Low density forest
Shrub-scrub land

8.754,72
5.104,28

102,65
28,00

898.630,05
142.919,84

63,43%
10,09%

4
5

Plantation
Mixed agriculture

12,46
531,02

14,4
11

179,42
5.841,22

0,01%
0,41%

6
7

Open area
Mining

1.359,24
1.948,01

3,63
0,00

4.934,04
-

0,35%
0,00%

1.416.812,28

100,00%

Total

20.965,83

25,71%

2) Cadangan karbon yang tersimpan di dalam gambut
Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut diestimasi berdasarkan asumsi nilai
bulk density sebesar 90 kg/m3 (0,9 g/cc) dan kandungan massa karbon sebasar 50%. Dari hasil
analisis diketahui bahwa cadangan karbon sebagian besar tersimpan dalam tanah gambut
dengan ketebalan 3 – 7 meter. Cadangan karbon terbesar ditemukan di HD Pematang Gadung
(sekitar 26,8 juta ton) disusul oleh HD Sungai besar (sekitar 11,1 juta ton) dan yang terendah
terdapat di HD Sungai Pelang (sekitar 747 ribu ton). Statistik lebih lengkap mengenai cadangan
karbon gambut dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. Estimasi cadangan karbon di wilayah kajian berdasarkan ketebalan gambut
Ketebalan Gambut
(cm)

Sungai Besar

Sungai Pelang

Pematang Gadung

40 - 100
100 - 200

Stok Karbon
(tC)
24.761,45
98.746,17

Luas
(Ha)
79,78
146,84

Stok Karbon
(tC)
4.219,34
6.360,45

Luas
(Ha)
12,35
9,45

Stok Karbon
(tC)
49.377,33
169.785,40

Luas
(Ha)
158,76
246,39

200 - 300
300 - 400

265.684,16
1.134.690,93

230,88
704,75

10.305,43
36.228,83

9,10
23,50

432.348,51
3.216.169,77

375,37
2.005,62

400 - 500
500 - 600

3.523.738,19
3.641.854,42

1.737,60
1.471,33

331.650,23
243.585,27

172,36
97,56

6.572.298,05
8.747.149,16

3.221,44
3.535,77

600 - 700
700 - 800

2.353.289,62
35.946,00

831,87
11,00

115.003,98
-

40,89
-

7.490.224,05
93.082,73

2.589,61
28,26

800 - 900
900 - 1000

7.578,00
-

2,00
-

-

-

18.823,50
4.491,00

5,00
1,00

11.086.288,93
2.014,73

5.216,05
-

747.353,53
1.560,31

365,21
-

26.793.749,51
2.271,10

12.167,21
-

Total
Rerata (t/Ha)

Tabel 5. Estimasi intensitas cadangan karbon di wilayah kajian berdasarkan ketebalan gambut
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Ketebalan Gambut

Stok Karbon

Intensitas Stok

(cm)

(tC)

(tC/Ha)

Luas
(Ha)

(%)

40 - 100
100 - 200

78.358,12
274.892,01

312,33
682,66

250,88
402,68

1,41%
2,27%

200 - 300
300 - 400

708.338,09
4.387.089,54

1.151,13
1.604,72

615,34
2733,87

3,47%
15,40%

Ketebalan Gambut
(cm)

Stok Karbon
(tC)

Intensitas Stok
(tC/Ha)

Luas
(Ha)

(%)

400 - 500
500 - 600

10.427.686,46
12.632.588,86

2.032,13
2.474,72

5131,41
5104,66

28,91%
28,76%

600 - 700
700 - 800

9.958.517,64
129.028,73

2.876,22
3.286,13

3462,36
39,26

19,51%
0,22%

800 - 900
900 - 1000

26.401,50
4.491,00

3.771,64
4.491,00

7,00
1,00

0,04%
0,01%

Total
Rerata

38.627.391,97

17.748,47
2.268,27

3) Cadangan karbon total
Total cadangan karbon di area kajian mencapai sekitar 40 juta ton dimana 96% berada dalam
tanah gambut yakni sekitar 38,6 juta ton. Intensitas cadangan karbon rata-rata mencapai 1910
ton/Ha. Statistik lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Estimasi total cadangan karbon di wilayah kajian
Komponen
Biomasa atas permukaan
Tanah gambut
Total
Rata-Rata

Total Cadangan Karbon
(tC)
1.416.812,30
38.627.392,00

Intensitas Cadangan Karbon
(tC/Ha)
67,60
2.268,30

40.044.204,30
1.910,00
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Pembuatan plot contoh untuk menduga cadangan karbon atas permukaan (above-ground biomass) pada lahan
terbuka (non-forest) - ©Tropenbos Indonesia

IV.

ANALISIS KELAYAKAN PROGRAM REDD+

A. Tinjauan kebijakan terkait REDD+
1) Kebijakan nasional
Komitmen pengurangan emisi sebagaimana dijelaskan sebelumnya dilaksanakan melalui
kegiatan mitigasi, salah satunya di bidang penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan
kehutanan (Land Use, Land Use Change and Forestry atau LULUCF). Dalam bidang LULUCF,
program REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of
Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks)
merupakan pilar utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi
secara signifikan.
Pemerintah mengeluarkan Permen LHK No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan
REDD+. Peraturan ini membuka peluang bagi para pihak untuk ikut berkontribusi dalam
pengurangan emisi yang nantinya diintegrasikan kedalam pemenuhan komitmen NDC. Dalam
desain pelaksanaannya, terdapat peluang untuk mengakses pendanaan REDD+ bagi para pihak
yang eligible dan melakukan registry. Pendanaan REDD+ merupakan bagian dari fungsi
pengelolaan dana lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 15 dari peraturan
menteri ini. Lebih lanjut dalam pasal 18 (Permen LHK No. 70 tahun 2017), peruntukan
pendanaan REDD+ meliputi:
a. Pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment atau RBP) terhadap:
1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon
hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan;
2) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon
hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan dan
manfaat selain karbon.
b. Kegiatan pendukung :
1) Peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia;
2) Penguatan kebijakan dan perangkat REDD+;
3) Penelitian dan pengembangan;
4) Kegiatan prakondisi (enabling condition) lainnya.
Dalam rangka mendukung operasionalisasi REDD+, pemerintah mengeluarkan Permen LHK
No. 71 tahun 2017 tentang Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI),
Permen LHK No. 72 tahun 2017 tentang MRV (Monitoring, Reporting, and Verification), dan
Permen LHK No.73 tahun 2017 tentang inventarisasi Gas Rumah Kaca.

2)

Kebijakan daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki komitmen untuk program
pengurangan emisi. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016, program
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perlindungan dan konservasi alam ditargetkan secara spesifik untuk mengurangi emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) dan mengendalikan kerusakan ekosistem. Untuk dapat mencapai target ini,
pemerintah daerah merencanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
−

Koordinasi pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem danau, sungai, sumbersumber air, pesisir laut serta hutan dan lahan

−

Program menuju indonesia hijau

−

Pengawasan peredaran bahan perusak ozon

−

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan
rencana aksi penurunan GRK

−

Kajian mitigasi degradasi lahan gambut melalui wise use management di provinsi
kalimantan barat

−

Pengembangan jasa ekosistem/lingkungan

−

Pengembangan model pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

−

Pengembangan model pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai

−

Inventarisasi upaya lokal dalam menghadapi perubahan iklim

Arah kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah sangat jelas dalam REDD+. Peraturan dan kebijakan terkait dapat digunakan untuk
mendorong operasionalisasi program REDD+ di lapangan.

B. Right of Use di wilayah kajian
Kepastian suatu kawasan sangatlah penting dalam pelaksanaan REDD+. Hal ini untuk menjamin
pelaksana REDD+ (proponent) memiliki hak penuh dalam menggunakan/mengelola lahan (right
of use) serta memiliki akses dalam menjalankan program-program pengurangan emisi di
lapangan.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka hanya HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar yang
dinilai memiliki right of use untuk pelaksanaan REDD+. Right of use dibuktikan oleh ijin Hak
Pengelolaan Hutan Desa yaitu SK 5883/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 untuk HD Sungai
Besar dan SK 6688/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 untuk HD Sungai Pelang
Sementara itu, wilayah Hutan Pematang Gadung dinilai belum tidak memiliki right of use karena
sampai saat kajian ini dilakukan belum memiliki ijin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).
Mengingat Hutan Pematang Gadung jauh lebih luas dibandingkan kedua HD (Sungai Besar dan
Sungai Pelang) dimana didalamnya terdapat peluang pengurangan emisi yang lebih besar, maka
sangat disarankan untuk mengusahakan agar HPHD bisa diperoleh. Apabila status HPHD bisa
didapat, maka Hutan Pematang Gadung akan memenuhi syarat right of use atas kawasan untuk
REDD+.
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C. Lokasi proyek (project area) dan skenario registri
Mengingat ancaman yang nyata, maka seluruh wilayah kajian berpotensi untuk menjadi project
area untuk program REDD+. Namun dengan mempertimbangan isu right of use sebagaimana
dijelaskan di atas, maka project area yang telah definitif dan siap adalah Hutan Desa (HD) Sungai
Pelang (459,59 Ha) dan HD Sungai Besar (5.852, 82 Ha). Upaya untuk memperoleh ijin Hutan
Desa perlu dilakukan agar Hutan Pematang Gadung memiliki eligibitas menjadi project area.
Sesuai dengan kondisi yang ada saat ini maka registrasi program REDD+ melalui SRN PPI dapat
dilakukan dalam dua tahap yaitu:
−

Tahap pertama: Project area yang mencakup HD Desa Sungai Besar dan HD Sungai Pelang
di daftarkan ke SRN PPI di tahun 2019

−

Tahap kedua: dengan asumsi Hutan Pematang Gadung memperoleh ijin di tahun 2021,
maka Hutan Pematang Gadung didaftarkan sebagai project area ke SRN di tahun 2022.

Gambar 12. Peta usulan lokasi proyek dan usulan scenario registry

D. Additionality dan Baseline scenario
Agar dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai REDD+, maka suatu program harus mampu
membuktikan nilai tambah atau additionality.
1) Additionality
Analisis perubahan tutupan lahan dan survei lapangan mengkonfirmasi beberapa ancaman
nyata di project area. Jenis ancaman yang ada di wilayah kajian ini dijelaskan pada sub bab
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berikutnya (Sub Bab 2. Baseline scenario). Ancaman ini telah menyebabkan hilangnya atau
rusaknya hutan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir.
Dengan adanya ancaman yang nyata, maka setiap upaya atau intervensi di project area untuk
menghindari atau mengurangi kerusakan hutan dan lahan dinilai memiliki nilai tambah atau
additionality. Atas dasar inilah, maka proyek REDD+ dinilai memenuhi syarat (eligible) untuk
dilakukan di project area.
2) Baseline scenario
Analisis baseline scenario dilakukan untuk mengetahui kondisi yang paling memungkinkan
terjadi tanpa ada intervensi proyek. Prosedur dalam analisis ini mengikuti sebagian dari tahap
yang ada pada tool VCS (VT0001-Tool for The Demonstration and Assessment of Additionality in
AFOLU Project Activities Version 3.0 1 February 2012).
Tahap awal dalam analisis baseline scenario adalah mengidentifikasi seluruh skenario
penggunaan lahan alternatif atau kondisi tertentu yang memungkinkan terjadi di project area
tanpa adanya intervensi proyek. Pada tahap ini, skenario penggunaan lahan masih belum
dikaitkan dengan status kawasan dan hal-hal yang berifat legal. Hasil analisis sejarah perubahan
tutupan lahan dan informasi yang diperoleh selama kegiatan survei lapangan mengidentifikasi
beberapa skenario penggunaan lahan dan kondisi sebagaimana tersaji dalam Tabel 7.
Tabel 7. Daftar scenario penggunaan lahan alternative yang memungkinkan terjadi di dalam project area
Skenario penggunaan lahan alternatif
Skenario 1:
Perkebunan sawit oleh perusahaan

Deskripsi
Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah
berlangung cukup lama di Kabupaten Ketapang.
Setidaknya terdapat dua perusahan perkebunan sawit
yang telah beroperasi di sekitar wilayah kajian yaitu PT.
Artu Plantation dan PT. Limpa Sejahtera. Berdasarkan
informasi yang berkembang di masyarakat, terdapat
perusahaan baru (PT. Perana Indah Gemilang) yang
berencana membangun kebun sawit baru di sekitar atau
di dalam wilayah kajian.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat (2016)
disebutkan bahwa komoditas sawit memberikan
kontribusi yang terbesar dibandingkan komoditas
perkebunan-pertanian lainnya. Perkebunan sawit
dilaporkan memberikan rata-rata pertumbuhannya
sebesar 1,38% per tahun dengan rata-rata
perkembangan luas tanamnya 1.006.320,67 Ha/thn atau
6,97% per tahun. Informasi di atas memberikan indikasi
kuat bahwa perluasan perkebunan sawit memungkinan
terjadi di masa mendatang, termasuk di project area.

Skenario 2:
Hak Pengusahaan Hutan
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Berdasarkan analisis citra satelit, sebagian besar project
area masih berupa hutan yang menyimpan potensi kayu.
Survei lapangan menemukan beberapa jenis pohon yang
memiliki nilai komersil seperti meranti Shorea sp.,
benggeris (kempas) Kompassia malaccensis, belangiran
Shorea balangeran, jelutung Dyera poliphylla, pasir-pasir

Skenario penggunaan lahan alternatif

Deskripsi
Stenomorus spp.. dan beberapa jenis bernilai ekonomis
lainnya.
Dengan kebutuhan kayu baik dipasar lokal maupun
nasional, terdapat kemungkinan adanya perusahaan
yang mengajukan permohonan ijin konsesi HPH di
wilayah kajian.

Skenario 3:
Hutan Tanaman Industri

Pangajuan ijin HTI di wilayah kajian memungkinkan
terjadi. Hal ini mengingat adanya kebutuhan bahan
baku untuk industri bubur/kertas yang cenderung
meningkat dari tahun ketahun.
Salah satu argumen yang bisa digunakan oleh
perusahaan dalam pengajuan ijin HTI adalah dengan
menyatakan bahwa hutan di project area telah
terdegradasi atau rusak. Berdasarkan argumen ini maka
pembangunan hutan tanaman dapat dianggap layak
karena akan membuat hutan yang sudah rusak akan
menjadi lebih produktif.

Skenario 4:
Hutan Lindung

Skenario 5:
Pertanian campuran (mixed agriculture)

Hutan rawa gambut di project area memiliki peran yang
sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan
masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan
(mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan
erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air
tanah), maka project area memiliki peluang tinggi untuk
diusulkan statusnya menjadi Hutan Lindung (HL).
Sebagian masyarakat di sekitar project area telah
melakukan budidaya pertanian campuran cukup lama,
dimana tanaman yang dibudidayakan adalah kelapa
sawit yang dipadukan dengan beberapa komoditas
pertanian lainnya.
Areal pertanian campuran sudah ada yang berada di
dalam project area saat survei dilakukan. Dalam
menjalankan kegiatan ini, masyarakat membuat saluran
drainase yang menyebabkan keringnya permukaan
tanah gambut terutama saat musim kemarau.

Skenario 6:
Pertambangan liar

Interpretasi citra satelit mengkonfirmasi bahwa
kegiatan penambangan liar telah terjadi di wilayah
kajian sejak tahun 2005. Jenis bahan tambang yang
dieksploitasi secara liar ini adalah butir emas. Kegiatan
ini telah menyebabkan hilangya hutan dalam luasan
yang signifikan dalam 12 tahun terakhir. Saat survei
lapangan dilakukan, aktifitas penambangan ini sedang
berlangsung di beberapa titik di dalam project area.
Tanpa adanya upaya perlindungan kawasan dan
penegakan hukum maka penambangan liar diyakini
akan masih berlangsung dan bahkan meluas di dalam
wilayah kajian.

Skenario 7:
Penebangan liar

Aktifitas penebangan liar telah cukup lama berjalan di
dalam project area. Saat survei dilakukan, tim lapangan
menjumpai aktivitas penebangan liar secara langsung di
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Skenario penggunaan lahan alternatif

Deskripsi
tempat yang tidak jauh dari PSP yang dibangun.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kayu
hasil penebangan liar ini dijual untuk memenuhi
pesanan, baik yang ada di desa maupun luar desa.
Tanpa adanya upaya penegakan hukum maka
penebangan liar kemungkinan besar akan masih
berlangsung di dalam project area.

Tahap berikutnya dalam analisis baseline scenario adalah melakukan analisis compliance antara
skenario penggunaan lahan alternatif dengan kebijakan. Dalam hal ini, seluruh skenario
penggunaan lahan alternatif yang teridentifikasi di Tabel 7 dianalisis dan disesuaikan dengan
kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku. Di bawah ini adalah hasil dari proses analisis
kebijakan:
−

Mengingat status wilayah kajian adalah Hutan Produksi (HP), maka skenario 1
(pembangunan perkebunan sawit oleh perusahaan) gugur dengan sendirinya. Hal ini
karena perkebunan sawit hanya memungkinkan dibangun pada areal berstatus APL, tidak
diperkenankan pada areal berstatus HP;

−

Mengingat adanya ijin Hutan Desa (HD) untuk Desa Sungai Pelang dan Desa Sungai Besar,
maka skenario 2 (HPH), skenario 3 (HTI), dan skenario 4 (Hutan Lindung) gugur dengan
sendirinya;

−

Skenario 5 (pertanian campuran), skenario 6 (pertambangan illegal), dan skenario 7
(penebangan liar) memungkinkan terjadi di wilayah kajian mengingat ketiga kegiatan
tersebut bersifat illegal atau tidak terencana (unplanned activity).

Kesimpulan
Skenario 7 (penebangan liar) dikeluarkan dalam baseline scenario mengingat dalam jangka
panjang areal yang mengalami penebangan pada akhirnya akan dikonversi menjadi pertanian
campuran dan pertambangan. Apabila penebangan liar dimasukkan, maka akan terjadi resiko
perhitungan dua kali (double counting) saat menghitung baseline emission. Dengan demikian
maka hasil akhir analisis baseline scenario di project area adalah:
−

Skenario 5 (pertanian campuran). Sesuai dengan hasil analisis perubahan tutupan lahan
2007–2017, maka pola perluasan pertanian campuran dimulai dari barat dan utara project
area

−

Skenario 6 (pertambangan liar). Sesuai dengan hasil analsis perubahan tutupan lahan
2007–2017, maka pola perluasan pertambangan liar diproyeksikan terjadi dari sebelah
timur project area

Dalam baseline scenario, pertanian campuran diproyeksikan akan meluas di dalam project di
seluruh areal bergambut. Sementara untuk pertambangan liar, perluasannya akan menyasar di
areal non gambut sebagaimana disajikan oleh Gambar 13.
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Gambar 13. Peta proyeksi perluasan pertanian dan pertambangan liar berdasarkan baseline scenario

E. Skenario proyek (project scenario)
Sesuai dengan ancaman yang ada sebagaimana dijelaskan dalam baseline scenario (Gambar 13
dan Gambar 14), maka tipe proyek yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Penghindaran emisi melalui konservasi lahan gambut/ penghindaran drainase karena
pembangunan pertanian campuran (CCUPP-Conservation of Undrained or Partially
Drained Peatland)
2. Penghindaran emisi dari deforestasi tidak terencana (unplanned deforestation)
dikarenakan perluasan pertanian campuran dan pertambangan liar
Dalam rangka mengimplementasikan dua tipe proyek di atas, maka kegiatan yang akan dilakukan
akan menitikberatkan pada pengamanan dan perlindungan dengan bekerjasama dengan
masyarakat dan para pihak terkait.
F.

Potensi pengurangan emisi

Pengurangan emisi GRK diperoleh dengan cara mengurangi emisi yang terjadi dalam baseline
scenario (baseline emission) dengan emisi yang terjadi dalam project scenario (project emission).
Penghitungan potensi pengurangan emisi dari pelaksanaan REDD+ di wilayah kajian dilakukan
dengan mempertimbangkan skenario registry dimana untuk HD Sungai Pelang dan HD Sungai
Besar dilakukan di tahun 2019 sementara untuk Hutan Pematang Gadung dilakukan di tahun
2022.
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1) Analisis laju konversi penggunaan lahan
Sesuai dengan skenario baseline yang paling memungkinkan (plausible) yang disampaikan
dalam analisis sebelumnya, ancaman utama di kawasan kajian diperkirakan berasal dari
konversi penggunaan lahan ke perkebunan campuran dan pertambangan liar. Perkebunan
campuran dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah, termasuk tanah gambut yang dalam hal
ini memerlukan drainase agar memenuhi kondisi agronomis minimum penggunaan lahan.
Sementara itu pertambangan liar, secara konservatif, diasumsikan hanya terbatas pada areal
diluar lahan gambut.
Laju konversi penggunaan lahan ke perkebunan campuran dilakukan melalui analis sejarah
tutupan dan penggunaan lahan di dalam proxy area seluas 105,708.71 Ha, yang berada di dalam
dan di sekitar area yang dikaji. Citra penginderaan jauh yang digunakan adalah LANDSAT TM5
dan LANDSAT 8 tahun 2008 - 2017. Perubahan luas area perkebunan campuran setiap tahun
dihitung sebagai selisih luas antara dua tahun yang berurutan
∆𝑎𝑖 = 𝑎𝑖 − 𝑎𝑖−1
Persentase laju konversi penggunaan lahan (D%) dihitung sebagai persentase rata-rata
tertimbang jarak sebagai berikut
𝐷% =

∑𝑁
1 (𝐶𝑖 × ∆𝑎𝑖 )
× 100%
𝐴 × ∑𝑁
1 𝐶𝑖
𝐶𝑖 =

1
𝑛𝑖

dimana
D%
∆a
a
A
C
N
n
i

: persentase laju konversi penggunaan lahan (%)
: perubahan luas penggunaan lahan (Ha/tahun)
: luas suatu penggunaan lahan (Ha)
: luas proxy area (Ha)
: koefisien Inverse Distance Weight
: jumlah tahun
: antecedent Coefficient Index (1, 2, 3, 4, ... dst) diurut ke belakang dari tahun terakhir
: tahun (1, 2, 3, 4, ... dst)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persentase laju perubahan luas penggunaan lahan ke
perkebunan campuran (D%) sebesar 4% per tahun. Dengan demikian laju pertambahan
perkebunan campuran per tahun untuk skenario baseline adalah:
∆𝐴𝑏 = 𝐷% × 20,965.8 𝐻𝑎/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
∆𝐴𝑏 = 801.46 𝐻𝑎/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

2)

Baseline emission

Baseline emission mencakup dua komponen yaitu baseline emission untuk above-ground biomass
dan baseline emission untuk gambut. Penghitungan baseline emission dilakukan dengan
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mengikuti skenario/ proyeksi areal yang dikonversi menjadi areal pertanian campuran dan
pertambangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Gambar 14.
a) Baseline emission dari biomasa atas permukaan (AGB-baseline emission)
Berdasarkan analisis spasial perubahan tutupan lahan historis, total areal yang dikonversi dari
tahun 2019 hingga 2028 mencapai 6.089,51 Ha. Dari luasan ini, areal yang di konversi menjadi
pertanian campuran seluas 5.086,66 Ha dan menjadi tambang illegal seluas 1.002,85 Ha.
Dengan menerapkan hasil analisis perhitungan laju konversi tahunan (4%), maka konversi
lahan dapat dipetakan secara spasial dengan mempertimbangkan skenario registry, letak atau
posisi areal, jenis konversi, dan pola perluasan konversi secara historis, sebagaimana di
tunjukkan oleh Gambar 14.

Gambar 14. Peta proyeksi konversi lahan berdasarkan baseline scenario di project area

Tabel 8. Proyeksi konversi lahan tahunan berdasarkan baseline scenario di project area (Ha)

Year

HD Sungai Besar and
HD Sungai Pelang

Hutan Pematang
Gadung

Total
conversion

Cumulative

2017

-

-

-

-

2019
2020

1.164,40
526,80

-

1.164,40
526,80

1.164,40
1.691,21

2021

842,40

-

842,40

2.533,61

2022
2023

850,97
380,32

707,61
420,50

1.558,59
800,82

4.092,19
4.893,01

2024
2025

580,82
801,46

424,55
1.623,21

1.005,37
2.424,67

5.898,38
8.323,05
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Year

HD Sungai Besar and
HD Sungai Pelang

Hutan Pematang
Gadung

2026
2027

229,24
507,69

218,10
645,67

2028

205,41

2029
2030

-

2031
2032

Total
conversion

Cumulative

447,35
1.153,36

8.770,40
9.923,76

710,02

915,43

10.839,19

649,20
440,51

649,20
440,51

11.488,39
11.928,90

-

748,21
800,81

748,21
800,81

12.677,11
13.477,92

2033
2034

-

563,84
714,36

563,84
714,36

14.041,76
14.756,13

2035
2036

-

801,46
715,16

801,46
715,16

15.557,58
16.272,74

2037
2038

-

370,39
590,77

370,39
590,77

16.643,13
17.233,89

2039
2040

-

420,65
753,72

420,65
753,72

17.654,55
18.408,26

6.089,51

737,27
13.056,02

737,27
19.145,53

19.145,53
-

2041
Total

Baseline emission di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar
Proyeksi konversi lahan dalam baseline scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar
Konversi menjadi areal pertanian campuran (mixed agriculture)
Berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan lahan historis, total areal yang terkonversi
menjadi areal pertanian campuran di dalam project area diproyeksikan seluas 5.086,66 Ha.
Dari luasan tersebut, konversi tutupan lahan terbesar adalah hutan kerapatan rendah yaitu
2.503,27 Ha, disusul oleh hutan kerapatan sedang (1.513,17 Ha), semak-belukar (890,86 Ha),
dan areal terbuka (179,36 Ha). Gambar 15, Gambar 16, dan Tabel 9 menggambarkan
proyeksi luas areal dan konversi tahunan menjadi pertanian campuran di HD Sungai Pelang
dan HD Sungai Besar.
PROJECTION OF AREAS CONVERTED INTO MIXED AGRICULTURE UNDER
BASELINE SCENARIO (HA;%)
Medium Density
Forest ; 1.513,17 ;
30%

Open area ;
179,36 ; 4%

Shrub-scrub land ;
890,86 ; 17%

Low Density Forest ;
2.503,27 ; 49%

Gambar 15. Proyeksi total area yang dikonversi menjadi pertanian berdasarkan baseline scenario di HD Sungai Pelang
dan HD Sungai Besa
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Projection of areas converted into mixed agricuture (based on land cover)
under baseline scenario

2028
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2021

2020

2019

2017

Ha

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Year
Shrub-Scrub land

Low Density Forest

Open area

Medium Density Forest

Gambar 16. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian campuran berdasarkan baseline scenario di HD
Sungai Pelang dan HD Sungai Besar
Tabel 9. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian campuran berdasarkan baseline scenario

di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (Ha)
Year
2017
2019

Shrub-scrub
land
262,40

Low density Forest

Open area

579,95

1,26

Medium denisty
forest
304,18

Total
1.147,78

2020

240,03

127,14

53,16

9,36

429,69

2021
2022

18,66
152,52

481,89
426,53

38,66
11,25

119,33
260,67

658,55
850,97

2023
2024

70,59

370,28
-

1,25
-

3,54
415,78

375,06
486,36

2025
2026

106,51
4,94

360,93
-

71,88
-

262,13
11,64

801,46
16,58

2027
2028

35,21
-

113,31
43,23

1,91
-

126,55
-

276,98
43,23

890,86

2.503,27

179,36

1.513,17

5.5086,86

Total

Konversi menjadi pertambangan illegal
Hasil analisis perubahan tutupan lahan historis memproyeksikan bahwa total areal yang
akan dikonversi menjadi pertambangan ilegal di dalam project area seluas 1.002,85 Ha,
terdiri atas empat kelas tutupan. Berdasarkan tutupan lahan tersebut, luasan terbesar yang
dikonversi menjadi pertambangan adalah adalah semak-belukar yaitu seluas 561,25 Ha,
disusul oleh hutan kerapatan rendah (305,20 Ha), hutan kerapatan sedang (109,22 Ha), dan
areal terbuka (27,22 Ha). Gambar 17, Gambar 18, dan Tabel 10 menggambarkan proyeksi
luas areal yang dikonversi menjadi pertambangan di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar.
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PROJECTION OF AREAS CONVERTED INTO MINING UNDER BASELINE
SCENARIO (HA;%)
Medium Density
Forest ; 109,22 ;
11%
Open area ; 27,19
; 3%

Shrub-scrub land ;
561,25 ; 56%

Low Density Forest
; 305,20 ; 30%

Gambar 17. Proyeksi areal yang dikonversi menjadi pertambangan illegal berdasarkan baseline scenario di HD Sungai
Pelang dan HD Sungai Besar
Projection of areas converted into mining (based on land cover) under
baseline scenario
250
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Gambar 18. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertambangan berdasarkan baseline scenario di HD Sungai
Pelang dan Sungai Besar
Tabel 10. Proyeksi tahunan luas areal yang dikonversi menjadi pertambangan berdasarkan baseline scenario

di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (Ha)
Year

Shrub-scrub land

Low density Forest

2017
2019

12,58

-

4,04

Medium denisty
forest
-

2020

90,66

-

6,45

-

108,94

2021

50,77

114,42

16,70

1,96

248,61

2022

-

-

-

-

-

2023

-

5,26

-

-

5,26

2024

85,60

-

-

8,86

105,17

Total
16,62

2025

-

-

-

-

-

2026

133,11

30,70

-

48,85

489,84

2027

132,68

62,13

-

35,90

524,47

2028
Total
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Open area

55,85

92,68

-

13,65

430,43

561,25

305,20

27,19

109,22

1.002,85

Estimasi emisi GRK dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline scenario di HD Sungai
Pelang dan HD Sungai Besar
Berdasarkan proyeksi areal yang dikonversi berdasarkan baseline scenario, terdapat dinamika
karbon yaitu carbon loss dan carbon gain. Khusus untuk carbon loss sebagai akibat dari
kehilangan hutan (baik oleh pertambangan maupun pertanian campuran), maka ini merupakan
kejadian deforestasi. Carbon gain terjadi apabila tutupan lahan setelah konversi stok karbonnya lebih tinggi dari sebelum konversi (contoh: stok karbon pertanian campuran lebih tinggi
daripada areal terbuka). Sementara untuk areal yang tidak mengalami perubahan tutupan
lahan, maka tidak akan mengalami perubahan stok karbon (no carbon change). Gambar 19
menunjukkan distribusi spasial dinamika karbon berdasarkan baseline scenario di HD Sungai
Pelang dan HD Sungai Besar.

Gambar 19. Peta dinamika karbon berdasarkan baseline scenario di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar

Penghitungan emisi GRK dilakukan dengan menggunakan metode carbon stock difference.
Metode ini menggunakan tiga parameter utama dalam perhitungan emisi yaitu luas konversi
tahunan, stok karbon sebelum konversi, dan stok karbon setelah konversi. Berikut ini
merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan emisi.
∆𝐶𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡 = 𝐴𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛,𝑖,𝑡 ∗ (𝐶𝑝𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡_𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 )
dimana:
△CBSL,i,t

= perubahan stok karbon (emisi GRK) per-kelas tutupan lahan i, di tahun ket berdasarkan baseline scenario (tCO2-e)

AAconversion,i,t

= luas areal yang dikonversi per-kelas tutupan lahan i di tahun ke-t (Ha)

Cpre_conversion

= stok karbon sebelum konversi (tCO2-e/Ha)

Cpost_conversion

= stok karbon setelah konversi (tCO2-e/Ha)
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Nilai Cpre_conversion yang digunakan dalam perhitungan adalah 111,88 tC/Ha (410,23 tCO2-e/Ha)
untuk hutan kerapatan sedang medium; 102,65 tC/Ha (376,38 tCO2-e/Ha) untuk hutan
kerapatan rendah; 28 tC/Ha (102,67 tCO2-e/Ha) untuk semak beukar, dan 3,63 tC/Ha (13,31
tCO2-e/Ha) untuk areal terbuka. Sementara untuk Cpost_conversion, nilai yang digunakan untuk
konversi menjadi pertanian campuran adalah 11 tC/Ha (40,33tCO2-e/Ha) dan pertambangan
adalah 0 tC/Ha.
Melalui perhitungan sebagaimana dijelaskan di atas, total emisi GRK yang terlepas ke atmosfer
karena konversi di HD Sungai Pelang dan Sungai Besar diperkirakan sebesar 1.669.277,67 tCO2e. Berdasarkan perkiraan ini, emisi GRK yang disebabkan oleh konversi menjadi pertanian
campuran sebesar 1.451.618,92 tCO2-e dan konversi menjadi tambang sebesar 217.658,75 tCO2.
-e. Gambar 20 dan Tabel 11 menyajikan detail emisi tahunan berdasarkan baseline scenario di
HD Sungai Pelang dan Sungai Besar.
Projection of GHG emission under Baseline Scenario in
HD Sungai Pelang and Sungai Besar
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Gambar 20. Perkiraan emisi GRK dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline scenario di HD Sungai Pelang dan
HD Sungai Besar
Tabel 11. Perkiraan emisi GRK tahunan dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline scenario di HD

Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (tCO2-e)

2017

GHG emission from
Conversion into
mixed agriculture
-

GHG emission from
Conversion into
mining
-

2019

323.726,40

2020

59.714,11

2021
2022
2023
2024
2025
2026

Year
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Annual GHG
emission

Cumulative GHG
-

-

1.345,03

325.071,43

325.071,43

9.394,09

69.108,20

394.179,64

206.198,93

49.306,02

255.504,95

649.684,58

248.958,93

-

248.958,93

898.643,51

125.706,45

1.979,02

127.685,48

1.026.328,99

158.192,68

12.423,03

170.615,71

1.196.944,70

222.947,14

-

222.947,14

1.419.891,84

4.614,01

45.262,98

49.876,99

1.469.768,83

2027

GHG emission from
Conversion into
mixed agriculture
87.032,68

GHG emission from
Conversion into
mining
51.733,68

2028

14.527,59

2039

-

Total

1.451.618,92

Year

Annual GHG
emission

Cumulative GHG

138.766,36

1.608.535,18

46.214,89

60.742,49

1.669.277,67

-

-

1.669.277,67

217.658,75

1.669.277,67

-

Baseline emission di Hutan Pematang Gadung
Proyeksi konversi lahan dalam baseline scenario di Hutan Pematang Gadung
Konversi menjadi areal pertanian campuran (mixed agriculture)
Berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan lahan historis, total areal yang terkonversi
menjadi areal pertanian campuran di dalam project area diproyeksikan seluas 11.903,67 Ha,
terdiri atas empat kelas tutupan lahan yaitu hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan
sedang, semak-belukar, dan areal terbuka. Berdasarkan proyeksi luasan areal yang
dikonversi, konversi tutupan lahan terbesar adalah hutan kerapatan rendah yaitu 5.791,58
Ha, disusul oleh semak-belukar (3.375,37 Ha), hutan kerapatan sedang (1.616,37 Ha), dan
areal terbuka (1.120,35 Ha). Gambar 21, Gambar 22, dan Tabel 12 menggambarkan proyeksi
luas areal dan konversi tahunan menjadi pertanian campuran di Hutan Pematang Gadung.
PROJECTION OF AREAS CONVERTED INTO MIXED AGRICULTURE UNDER
BASELINE SCENARIO (HA;%)

Medium
Density Forest ;
1.616,37 ; 14%

Shrub-scrub
land ; 3.375,37
; 28%

Open area ;
1.120,35 ; 9%

Low Density
Forest ;
5.791,58 ; 49%
Gambar 21. Proyeksi total areal yang dikonversi menjadi pertanian masyarakat (mixed agiculture) di Hutan Pematang
Gadung dalam baseline scenario
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Projection of areas (based on land cover) converted into mixed agriculture under
baseline scenario
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Gambar 22. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian (mixed agriculture) berdasarkan baseline
scenario di Hutan Pematang Gadung
Tabel 12. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertanian berdasarkan baseline scenario di Hutan

Pematang Gadung (Ha)
Year

Shrub-Scrub land

Low Density Forest

Open area

Medium Density Forest

Total

2017
2019

-

2020
2021

-

2022

267,33

30,02

410,27

2023
2024

241,68
155,64

48,49
232,29

129,41
36,37

2025
2026

764,99
136,89

464,17
21,03

332,16

2027
2028

18,22
203,81

598,51
91,17

2029
2030

13,47
355,49

594,55

2031
2032

149,09
0,78

220,13
765,85

2033
2034

58,68
527,37

274,01
11,26

2035
2036

67,27

801,46
585,29

707,61
0,92

420,49
424,29
1.561,31
157,92

105,75

0,05
309,29

616,78
710,02

0,87
21,55

63,44

608,90
440,47

374,58

743,80
800,81

69,72
175,69

402,41
714,32

34,18

801,46
695,32

42,76

2037

37,01

12,88

8,61

58,50

2038
2039

295,32
37,99

105,42
246,38

185,85
35,80

586,58
320,17

2040
2041

26,87
17,49

275,98
412,70

7,05

357,35
35,07

660,20
472,30

Total

3.375,37

5.791,58

1.120,35

1.616,37

11.903,67
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Konversi menjadi pertambangan illegal
Hasil analisis perubahan tutupan lahan historis memproyeksikan bahwa total areal yang
akan dikonversi menjadi pertambangan ilegal di dalam project area seluas 481,20 Ha, terdiri
atas empat kelas tutupan. Dari luasan tersebut, tutupan lahan terbesar yang dikonversi
menjadi pertambangan adalah semak-belukar yaitu seluas 276,80 Ha, disusul oleh hutan
kerapatan rendah (154,72 Ha), areal terbuka (32,34 Ha), dan hutan kerapatan sedang (17,34
Ha) Gambar 23, Gambar 24, dan Tabel 13 menggambarkan proyeksi luas areal yang
dikonversi menjadi pertambangan di Hutan Pematang Gadung.
PROJECTION OF AREAS CONVERTED INTO MINING UNDER BASELINE
SCENARIO (HA;%)

Medium
Density Forest ;
17,34 ; 4%

Shrub-scrub
land ; 276,80 ;
57%

Open area ;
32,34 ; 7%

Low Density
Forest ; 154,72
; 32%
Gambar 23. Proyeksi areal yang dikonversi menjadi pertambangan illegal di Hutan Pematang Gadung berdasarkan
baseline scenario
Projection of areas converted into mining (based on land cover) under
baseline scenario
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Gambar 24. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertambangan illegal di Hutan Pematang Gadung
berdasarkan baseline scenario
Tabel 13. Proyeksi tahunan areal yang dikonversi menjadi pertambangan berdasarkan baseline scenario di

Hutan Pematang Gadung (Ha)
Year

Shrub-scrub land

2017
2019

-

Low density forest
-

Open area
-

Medium density forest
-

Total
-
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Year
2020

Shrub-scrub land
-

Low density forest
-

Open area
-

Medium density forest
-

Total

2021
2022

-

-

-

-

-

2023
2024

0,25

0,01
-

-

-

0,01
0,25

2025
2026

26,14
59,41

-

31,35
0,78

-

57,49
60,19

2027
2028

5,40
-

22,48
-

0,00
-

1,01
-

28,89
-

2029
2030

0,04

40,14
-

0,16
-

-

40,30
0,04

2031
2032

-

0,15
-

-

-

0,15
-

2033
2034

4,15
-

5,93
0,04

-

-

10,08
0,04

2035

-

-

-

-

-

2036
2037

5,26
51,45

0,96

-

1,24

5,26
53,65

2038
2039

2,32
40,39

2,95

-

0,81
1,58

3,14
44,92

2040
2041

12,43
69,55

82,06

0,05

12,69
-

25,12
151,66

Total

276,80

154,72

32,34

17,34

481,20

-

Estimasi emisi GRK dari biomasa atas permukaan berdasarkan Baseline Scenario di Hutan
Pematang Gadung
Berdasarkan proyeksi areal yang dikonversi berdasarkan baseline scenario, terdapat dinamika
karbon yaitu carbon loss dan carbon gain. Gambar 25 menunjukkan distribusi spasial dinamika
karbon berdasarkan baseline scenario di Hutan Pematang Gadung.
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Gambar 25. Peta dinamika karbon berdasarkan baseline scenario di Hutan Pematang Gadung

Penghitungan emisi GRK dilakukan dengen menggunakan metode carbon stock difference
dengan rumus sebagai berikut:
∆𝐶𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡 = 𝐴𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛,𝑖,𝑡 ∗ (𝐶𝑝𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡_𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 )
dimana:
△CBSL,i,t

= Perubahan stok karbon (emisi GRK) per-kelas tutupan lahan, per-tahun
berdasarkan baseline scenario (tCO2-e)

AAconversion,i,t

= Luas areal yang dikonversi per-kelas tutupan lahan per-tahun (Ha)

Cpre_conversion

= Stok karbon sebelum konversi (tCO2-e/Ha)

Cpost_conversion

= Stok karbon setelah konversi (tCO2-e/Ha)

Nilai Cpre_conversion yang digunakan dalam perhitungan adalah 111,88 tC/Ha (410,23 tCO2-e/Ha)
untuk hutan kerapatan sedang medium; 102,65 tC/Ha (376,38 tCO2-e/Ha) untuk hutan
kerapatan rendah; 28 tC/Ha (102,67 tCO2-e/Ha) untuk semak belukar, dan 3,63 tC/Ha (13,31
tCO2-e/Ha) untuk areal terbuka. Sementara untuk Cpost_conversion, nilai yang digunakan untuk
konversi menjadi pertanian campuran adalah 11 tC/Ha (40,33tCO2-e/Ha) dan pertambangan
adalah 0 tC/Ha.
Hasil perhitungan memperkirakan total emisi GRK yang terlepas ke atmosfer karena konversi
di Hutan Pematang Gadung sebesar 2.818.461,79 tCO2-e. Dari jumlah ini, emisi GRK yang
disebabkan oleh konversi menjadi pertanian campuran sebesar 2.742.266,92 tCO2-e dan
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konversi menjadi tambang sebesar 94.194,88 tCO2-e. Gambar 26 dan Tabel 14 menyajikan
detail emisi tahunan berdasarkan baseline scenario di Hutan Pematang Gadung.
Projection of GHG emission under Baseline Scenario
in Pematang Gadung Forest
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Gambar 26. Perkiraan emisi GRK dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline scenario di Hutan Pematang
Gadung
Tabel 14. Perkiraan emisi GRK tahunan dari biomasa atas permukaan berdasarkan baseline scenario di

Hutan Pematang Gadung (tCO2-e)

2017

-

GHG emission from
Conversion into mining
-

2019

-

2020

-

2021

-

-

-

-

2022

15.666,18

-

15.666,18

15.666,18

2023

28.202,81

4,63

28.207,44

43.873,62

2024

86.777,86

26,09

86.803,95

130.677,57

2025

194.691,39

3.100,66

197.792,05

328.469,62

2026

15.598,84

6.109,86

21.708,70

350.178,32

2027

202.284,54

9.429,34

211.713,88

561.892,20

2028

154.889,19

-

154.889,19

716.781,38

2029

200.613,99

15.108,94

215.722,93

932.504,31

2030

45.041,06

4,04

45.045,09

977.549,40

2031

221.822,87

58,15

221.881,02

1.199.430,42

2032

256.489,17

-

256.489,17

1.455.919,60

2033

121.529,48

2.657,11

124.186,59

1.580.106,18

2034

101.643,87

16,52

101.660,39

1.681.766,57

2035

269.329,32

-

269.329,32

1.951.095,90

2036

199.725,58

540,23

200.265,81

2.151.361,71

2037

9.821,57

6.153,88

15.975,46

2.167.337,17

2038

122.576,93

571,84

123.148,76

2.290.485,93

2039

98.405,89

5.903,16

104.309,05

2.394.794,98

Year
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GHG emission from Conversion
into mixed agriculture

Annual GHG
emission

Cumulative
GHG
-

-

-

-

-

-

-

-

Year
2040

GHG emission from Conversion
into mixed agriculture
226.596,79

2041
Total

GHG emission from
Conversion into mining
6.483,02

Annual GHG
emission
233.079,82

Cumulative
GHG
2.627.874,79

152.559,59

38.027,41

190.587,00

2.818.461,79

2.724.266,92

94.194,88

2.818.461,79

-

Baseline emission biomasa atas permukaan di project area (HD Sungai Pelang, HD Sungai Besar,
dan Hutan Pematang Gadung)
Baseline emission biomasa atas permukaan dihitung dengan menjumlahkan baseline emission
dari biomasa atas permukaan di HD Sungai Pelang, HD Sungai Besar, dan Hutan Pematang
Gadung. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total emisi GRK berdasarkan baseline scenario
di project area mencapai 4.487.739,46 tCO2-e hingga tahun 2041. Dari angka ini, baseline
emission di HD Sungai Pelang dan Sungai Besar sebesar 1.669.277,67 tCO2-e (37%) dan di Hutan
Pematang Gadung sebesar 2.818.461,79 tCO2-e (63%). Baseline emission tahunan di dalam
project area tersaji melalui Gambar 27 dan Tabel 15.
Baseline emission in project area
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Gambar 27. Baseline emission biomasa atas permukaan di project area
Tabel 15. Baseline emission biomasa atas permukaan di project area (tCO2-e)
Year

HD Sungai Pelang dan
Sungai Besar

Pematang Gadung

2017
2019

325.071,43

-

325.071,43

325.071,43

2020
2021

69.108,20
255.504,95

-

69.108,20
255.504,95

394.179,64
649.684,58

2022
2023

248.958,93
127.685,48

15.666,18
28.207,44

264.625,11
155.892,92

914.309,69
1.070.202,61

2024
2025

170.615,71
222.947,14

86.803,95
197.792,05

257.419,66
420.739,19

1.327.622,27
1.748.361,45

2026

49.876,99

21.708,70

71.585,69

1.819.947,14

Total

Cumulative
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Year
2027
2028

HD Sungai Pelang dan
Sungai Besar
138.766,36
60.742,49

2029
2030

Pematang Gadung

Total

Cumulative

211.713,88
154.889,19

350.480,24
215.631,67

2.170.427,38
2.386.059,05

-

215.722,93
45.045,09

215.722,93
45.045,09

2.601.781,98
2.646.827,07

2031
2032

-

221.881,02
256.489,17

221.881,02
256.489,17

2.868.708,09
3.125.197,26

2033
2034

-

124.186,59
101.660,39

124.186,59
101.660,39

3.249.383,85
3.351.044,24

2035
2036

-

269.329,32
200.265,81

269.329,32
200.265,81

3.620.373,56
3.820.639,37

2037
2038

-

15.975,46
123.148,76

15.975,46
123.148,76

3.836.614,83
3.959.763,60

2039
2040

-

104.309,05
233.079,82

104.309,05
233.079,82

4.064.072,65
4.297.152,46

2041
Total

-

190.587,00

190.587,00

4.487.739,46

1.669.277,67

2.818.461,79

4.487.739,46

-

b) Baseline emission dari lahan gambut
Emisi dari lahan gambut yang diperhitungkan dalam kajian ini terbatas pada GRK hasil
dekomposisi mikrobial substrat gambut menjadi CO 2 dalam kondisi aerobik. Gas Rumah Kaca
hasil dekomposisi anaerobik dalam bentuk CH 4 secara konservatif diabaikan. Laju emisi
baseline CO2 dihitung dengan menggunakan faktor emisi berbasis landuse (Tabel 16) sesuai
dengan persamaan berikut:
𝐸𝐶𝑂2,𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡 = 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡 × 𝐴𝑖,𝑡
dimana
EBSL,CO2 : laju emisi baseline CO2 dari dekomposisi aerobik substrat gambut (tCO2-e/tahun)
EFBSL,CO2 : faktor emisi baseline CO2 untuk dekomposisi aerobik substrat gambut
(tCO2-e/Ha/tahun)
A
: luas (Ha)
i
: strata
t
: waktu (tahun)
Luas areal (A) yang dijadikan dasar dalam penghitungan emisi mengacu pada skenario
konversi lahan sebagaimana telah ditampilkan oleh Tabel 8.
Tabel 16. Faktor Emisi CO2 dari dekomposisi gambut pada berbagai jenis penggunaan lahan utama di areal kajian
(tCO2-e/Ha/tahun) disetarakan dengan tipe penggunaan lahan yang ada dalam IPCC Supplement 2013
Penggunaan Lahan
Belukar rawa
Hutan rawa gambut
Lahan terbuka

Faktor Emisi
19,4
0
19,4

Pertambangan

0

Perkebunan Campuran
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Dekomposisi aerobik substrat gambut hanya terjadi pada zona vadose. Sementara itu
dekomposisi gambut sendiri menyebabkan terjadinya subsiden dan berkurangnya ketebalan
zona vadose. Oleh sebab itu ada batas dimana dekomposi (dan emisi CO 2) akan berhenti dengan
berlalunya waktu, yaitu pada saat tercapainya drainability limit (elevasi permukaan lahan turun
mencapai elevasi drainage base) atau bila keseluruhan tubuh kolom gambut sudah habis
teroksidasi. Ketebalan gambut yang dapat terdekomposisi (depletable peat thickness, DPT)
dihitung secara iteratif setiap tahun sebagai berikut:
𝐷𝑃𝑇𝑖+1 = 𝐷𝑃𝑇𝑖 − ∆𝑍𝑖 × ∆𝑡
dimana
DPT
∆Z
∆t
i

: ketebalan gambut yang dapat terdekomposisi (m)
: laju subsiden (m/tahun)
: rentang waktu diantara dua urutan kalkulasi (1 tahun)
: urutan waktu kalkulasi (1,2,3,... dst)

Ketebalan awal gambut yang dapat teroksidasi (DPT0) dihitung berdasarkan data ketebalan
gambut awal, elevasi awal permukaan lahan dan elevasi drainage base sebagai berikut:
𝐵𝑖𝑙𝑎 ∶ 𝑍0 − 𝑍𝐷𝐵 ≤ 𝑇0
𝐵𝑖𝑙𝑎 ∶ 𝑍0 − 𝑍𝐷𝐵 > 𝑇0

𝑀𝑎𝑘𝑎 ∶ 𝐷𝑃𝑇0 = 𝑍0 − 𝑍𝐷𝐵
𝑀𝑎𝑘𝑎 ∶ 𝐷𝑃𝑇0 = 𝑇0

dimana
DPT0
T0
Z0
ZDB

: ketebalan gambut awal yang dapat hilang akibat dekomposisi (m)
: ketebalan gambut awal (m)
: elevasi awal permukaan lahan (m-dpl)
: elevasi drainage base (m-dpl)

Hasil kalkulasi emisi baseline dari dekomposisi aerobik substrat gambut disajikan pada Tabel 17
untuk HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar dan pada Tabel 18 untuk HD Pematang Gadung.
Tabel 17. Perkiraan emisi GRK dari dekomposisi aerobik gambut berdasarkan baseline scenario di Hutan

Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar (ton CO2-e)
Year
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Sungai Pelang
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.704,20
15.661,20
15.611,14
15.568,14
15.525,14

Sungai Besar
77.900,90
106.019,66
139.686,25
155.330,49
174.970,28
209.312,47
209.756,33
221.245,99
222.596,27
222.257,29
222.058,41
221.677,17
221.161,40
220.961,88
220.529,53
220.196,73

Annual emission
93.605,10
121.723,86
155.390,45
171.034,69
190.674,48
225.016,67
225.460,53
236.950,19
238.300,47
237.961,49
237.762,61
237.381,37
236.822,60
236.573,02
236.097,67
235.721,87

Cumulative
93.605,10
215.328,96
370.719,41
541.754,10
732.428,58
957.445,25
1.182.905,78
1.419.855,97
1.658.156,44
1.896.117,93
2.133.880,54
2.371.261,91
2.608.084,51
2.844.657,53
3.080.755,20
3.316.477,07
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Year
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
Total

Sungai Pelang
15.525,14
15.482,14
15.482,14
15.482,14
15.482,14
15.482,14
15.482,14
359.234,00

Sungai Besar
219.723,73
219.307,09
218.898,18
218.686,89
218.440,74
217.974,95
217.842,94
4.596.535,57

Annual emission
235.248,87
234.789,23
234.380,32
234.169,03
233.922,88
233.457,09
233.325,08
4.955.769,57

Cumulative
3.551.725,94
3.786.515,17
4.020.895,49
4.255.064,52
4.488.987,40
4.722.444,49
4.955.769,57
-

Tabel 18. Perkiraan emisi GRK dari dekomposisi aerobik gambut berdasarkan baseline scenario di Hutan

Desa Pematang Gadung (ton CO2-e)
Year

Annual emission

Cumulative

2022
2023

92.495,89
109.821,67

92.495,89
202.317,56

2024
2025

173.796,28
178.263,01

376.113,84
554.376,85

2026
2027

204.614,81
228.778,29

758.991,66
987.769,95

2028
2029

253.571,80
264.791,23

1.241.341,75
1.506.132,98

2030
2031

294.221,38
328.358,70

1.800.354,36
2.128.713,06

2032

348.551,39

2.477.264,45

2033
2034

368.601,93
402.761,04

2.845.866,38
3.248.627,42

2035
2036

432.316,79
434.720,08

3.680.944,21
4.115.664,29

2037
2038

454.253,89
469.998,48

4.569.918,18
5.039.916,66

2039
2040

497.603,68
516.917,68

5.537.520,34
6.054.438,02

2041

516.571,28

6.571.009,30
-

Total

6.571.009,30

Baseline emission di project area diperoleh dengan menjumlahkan baseline emission di Hutan Desa
Sungai Besar, Hutan Desa Sungai Pelang, dan Hutan Pematang Gadung. Hasil dari perhitungan ini
menunjukkan bahwa baseline emission di project area sebesar 11.526.778,87 tCO2-e. Emisi ini
terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2041.
Tabel 19. Perkiraan emisi GRK dari dekomposisi aerobik gambut berdasarkan baseline scenario di project

area (ton CO2-e)
Year
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Annual emission

Cumulative

2019

93.605,10

93.605,10

2020

121.723,86

215.328,96

2021

155.390,45

370.719,41

2022

263.530,58

634.249,99

2023

300.496,15

934.746,14

2024

398.812,95

1.333.559,09

Year

Annual emission

Cumulative

2025

403.723,54

1.737.282,63

2026

441.565,00

2.178.847,63

2027

467.078,76

2.645.926,39

2028

491.533,29

3.137.459,68

2029

502.553,84

3.640.013,52

2030

531.602,75

4.171.616,27

2031

565.181,30

4.736.797,57

2032

585.124,41

5.321.921,98

2033

604.699,60

5.926.621,58

2034

638.482,91

6.565.104,49

2035

667.565,66

7.232.670,15

2036

669.509,31

7.902.179,46

2037

688.634,21

8.590.813,67

2038

704.167,51

9.294.981,18

2039

731.526,56

10.026.507,74

2040

750.374,77

10.776.882,51

2041

749.896,36

11.526.778,87

Total

11.526.778,87

-

3) Ex-ante project emission
Dengan intervensi yang dilakukan dalam project scenario, proyek diasumsikan mampu
menghindari konversi lahan di dalam project area. Dengan demikian maka tidak terjadi emisi
dari AGB berdasarkan project scenario.
Namun untuk lahan gambut, emisi masih terjadi karena telah ada areal yang terlanjur
dikonversi menjadi pertanian campuran. Dalam hal ini, emisi yang terjadi berasal dari proses
dekomposisi gambut di areal yang telah didrainase (pada areal pertanian campuran).
Laju emisi ex-ante CO2 akibat dekomposisi aerobik substrat gambut pada project scenario
dihitung dengan menggunakan faktor emisi berbasis land use sesuai dengan persamaan
berikut
𝐸𝐶𝑂2,𝑊𝑃𝑆,𝑖,𝑡 = 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑊𝑃𝑆,𝑖,𝑡 × 𝐴𝑖,𝑡
dimana
EWPS,CO2
EFWPS,CO2
A
I
t

: laju emisi ex-ante CO2 dari dekomposisi aerobik substrat gambut pada skenario
proyek (tCO2-e/tahun)
: faktor emisi CO2 untuk dekomposisi aerobik substrat gambut pada skenario
proyek (tCO2-e/ha/tahun)
: luas (Ha)
: strata
: waktu (tahun)

Batasan ketebalan gambut yang dapat terdekomposisi (depletable peat thickness) pada skenario
proyek berlaku sama seperti yang diterapkan pada skenario baseline. Hasil kalkulasi emisi exante dari dekomposisi aerobik lahan gambut pada skenario proyek disajikan pada Tabel 19
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untuk HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar, pada Tabel 20 untuk HD Pematang Gadung, dan
Tabel 21 untuk project area.
Tabel 20. Emisi ex-ante CO2 dari dekomposisi aerobik gambut pada skenario proyek di HD Sungai Pelang dan

HD Sungai Besar (ton CO2-e)
Year

Sungai Pelang

Sungai Besar

Annual emission

Cumulative

2019

5.887,31

26.572,50

32.459,81

32.459,81

2020

5.887,31

26.572,50

32.459,81

64.919,62

2021

5.887,31

26.572,50

32.459,81

97.379,43

2022

5.887,31

26.529,50

32.416,81

129.796,24

2023

5.887,31

26.529,50

32.416,81

162.213,05

2024

5.887,31

26.475,20

32.362,51

194.575,56

2025

5.887,31

26.432,20

32.319,51

226.895,07

2026

5.887,31

26.432,20

32.319,51

259.214,58

2027

5.887,31

26.432,20

32.319,51

291.534,09

2028

5.887,31

26.432,20

32.319,51

323.853,60

2029

5.887,31

26.432,20

32.319,51

356.173,11

2030

5.887,31

26.388,93

32.276,24

388.449,35

2031

5.887,31

26.388,93

32.276,24

420.725,59

2032

5.887,31

26.376.05

32.263,36

452.988,95

2033

5.887,31

26.376,05

32.263,36

485.252,31

2034

5.887,31

26.376,05

32.263,36

517.515,67

2035

5.887,31

26.332,55

32.219,86

549.735,53

2036

5.887,31

26.329,18

32.216,49

581.952,02

2037

5.887,31

26.329,18

32.216,49

614.168,51

2038

5.887,31

26.286,18

32.173,49

646.342,00

2039

5.887,31

26.243,18

32.130,49

678.472,49

2040

5.887,31

26.243,18

32.130,49

710.602,98

2041

5.887,31

26.223,78

32.111,09

742.714,07

Total

135.408,13

742.714,07

-

607.305,94

Tabel 21. Emisi ex-ante CO2 dari dekomposisi aerobik gambut pada skenario proyek di Hutan Desa Pematang

Gadung (ton CO2-e)
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Year
2022

Annual emission
49.869,97

Cumulative
49.869,97

2023
2024

49.869,97
49.869,97

99.739,94
149.609,91

2025
2026

49.869,97
49.869,97

199.479,88
249.349,85

2027
2028

49.869,97
49.869,97

299.219,82
349.089,79

2029
2030

49.869,97
49.847,46

398.959,76
448.807,22

2031
2032

49.847,46
49.817,48

498.654,68
548.472,16

2033
2034

49.814,08
49.814,08

598.286,24
648.100,32

2035

49.814,08

697.914,40

Year
2036

Annual emission
49.776,82

Cumulative
747.691,22

2037
2038

49.755,61
49.731,15

797.446,83
847.177,98

2039
2040

49.731,15
49.731,15

896.909,13
946.640,28

2041
Total

49.692,35
996.332,63

996.332,63
-

Tabel 22. Emisi ex-ante CO2 dari dekomposisi aerobik gambut pada skenario proyek di project area (ton CO 2-

e)
Tahun

4)

Annual emission

Cumulative

2019
2020

32.459,81
32.459,81

32.459,81
64.919,62

2021
2022

32.459,81
82.286,78

97.379,43
179.666,21

2023
2024

82.286,78
82.232,48

261.952,99
344.185,47

2025
2026

82.189,48
82.189,48

426.374,95
508.564,43

2027
2028

82.189,48
82.189,48

590.753,91
672.943,39

2029
2030

82.189,48
82.123,70

755.132,87
837.256,57

2031

82.123,70

919.380,27

2032
2033

82.080,84
82.077,44

1.001.461,11
1.083.538,55

2034
2035

82.077,44
82.033,94

1.165.615,99
1.247.649,93

2036
2037

81.993,31
81.972,10

1.329.643,24
1.411.615,34

2038
2039

81.904,64
81.861,64

1.493.519,98
1.575.381,62

2040
2041

81.861,64
81.803,44

1.657.243,26
1.739.046,70

Total

1.739.046,70

-

Leakage dan Buffer

Leakage atau pengalihan emisi akan terjadi apabila intervensi pelaksana REDD+ di dalam
project area menyebabkan terjadinya emisi di tempat lain. Ada dan tidaknya leakage ini akan
dimonitor dan diperhitungkan dalam pengurangan emisi. Sementara buffer mengacu pada nilai
pengurangan emisi yang harus disimpan (tidak bisa di klaim saat pelaporan) sebagai
konsekuensi adanya ketidakpastian atau uncertainty dalam perhitungan emisi.
5) Potensi pengurangan emisi (ex-ante avoided emission)
Pengurangan emisi dihitung dengan mengurangi baseline emission dengan project emission,
leakage, dan buffer. Namun dalam tahap kajian ini, nilai leakage dan buffer masih belum
dimasukkan dalam perhitungan.
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Berdasarkan hasil perhitungan, proyek REDD+ di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar
berpotensi mengurangi emisi sebesar 5.232.649 tCO2-e dari tahun 2019 hingga tahun 2041
dimana 4.213.056 tCO2-e berasal dari gambut dan 1.019.593 tCO2-e dari biomassa atas
permukaan. Tabel 23 menguraikan potensi pengurangan emisi tahunan di HD Sungai Pelang
dan HD Sungai Besar.
Tabel 23. Ex-ante pengurangan emisi GRK di HD Sungai Pelang dan HD Sungai Besar (ton CO2-e)
Year

Emission from AGB
BSL

PRJ

Emission from Peat
ER

BSL

PRJ

ER

Total ER

Cumulative

2019

325.071,43

-

-

93.605,10

32.459,81

61.145,29

61.145,29

61.145,29

2020

69.108,20

-

-

121.723,86

32.459,81

89.264,05

89.264,05

150.409,34

2021

255.504,95

-

-

155.390,45

32.459,81

122.930,64

122.930,64

273.339,98

2022

248.958,93

-

248.958,93

171.034,69

32.416,81

138.617,88

387.576,81

660.916,79

2023

127.685,48

-

127.685,48

190.674,48

32.416,81

158.257,67

285.943,15

946.859,94

2024

170.615,71

-

170.615,71

225.016,67

32.362,51

192.654,16

363.269,87

1.310.129,81

2025

222.947,14

-

222.947,14

225.460,53

32.319,51

193.141,02

416.088,16

1.726.217,97

2026

49.876,99

-

49.876,99

236.950,19

32.319,51

204.630,68

254.507,67

1.980.725,64

2027

138.766,36

-

138.766,36

238.300,47

32.319,51

205.980,96

344.747,32

2.325.472,96

2028

60.742,49

-

60.742,49

237.961,49

32.319,51

205.641,98

266.384,47

2.591.857,43

2029

-

-

-

237.762,61

32.319,51

205.443,10

205.443,10

2.797.300,53

2030

-

-

-

237.381,37

32.276,24

205.105,13

205.105,13

3.002.405,66

2031

-

-

-

236.822,60

32.276,24

204.546,36

204.546,36

3.206.952,02

2032

-

-

-

236.573,02

32.263,36

204.309,66

204.309,66

3.411.261,68

2033

-

-

-

236.097,67

32.263,36

203.834,31

203.834,31

3.615.095,99

2034

-

-

-

235.721,87

32.263,36

203.458,51

203.458,51

3.818.554,50

2035

-

-

-

235.248,87

32.219,86

203.029,01

203.029,01

4.021.583,51

2036

-

-

-

234.789,23

32.216,49

202.572,74

202.572,74

4.224.156,25

2037

-

-

-

234.380,32

32.216,49

202.163,83

202.163,83

4.426.320,08

2038

-

-

-

234.169,03

32.173,49

201.995,54

201.995,54

4.628.315,62

2039

-

-

-

233.922,88

32.130,49

201.792,39

201.792,39

4.830.108,01

2040

-

-

-

233.457,09

32.130,49

201.326,60

201.326,60

5.031.434,61

2041

-

-

-

233.325,08

32.111,09

201.213,99

201.213,99

5.232.648,60

Total

1.669.277,68

-

1.019.593,10

4.955.769,57

742.714,07

4.213.055,50

5.232.648,60

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proyek REDD+ di Hutan Pematang Gadung berpotensi
mengurangi emisi sebesar 8.393.138,47 tCO2-e dari tahun 2022 hingga tahun 2041. Dari total
emisi ini, 5.574.677,67 tCO2-e berasal dari gambut (66%) dan 2.818.462,80 tCO2-e dari biomassa
atas permukaan (34%). Potensi pengurangan emisi di Hutan Pematang Gadung secara tahunan
tersaji oleh Tabel 24.
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Tabel 24. Pengurangan Emisi di Hutan Desa Pematang Gadung (ton CO2-e)
Year

Emission from AGB
BSL

PRJ

Emission from Peat
ER

BSL

PRJ

Total ER

ER

Cumulative

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

2022

15.666,18

-

15.666,18

92.495,89

49.869,97

42.625,92

58.292,10

58.292,10

2023

28.207,44

-

28.207,44

109.821,67

49.869,97

59.951,70

88.159,14

146.451,24

2024

86.803,95

-

86.803,95

173.796,28

49.869,97

123.926,31

210.730,26

357.181,50

2025

197.792,05

-

197.792,05

178.263,01

49.869,97

128.393,04

326.185,09

683.366,59

2026

21.708,70

-

21.708,70

204.614,81

49.869,97

154.744,84

176.453,54

859.820,13

2027

211.713,88

-

211.713,88

228.778,29

49.869,97

178.908,32

390.622,20

1.250.442,33

2028

154.889,19

-

154.889,19

253.571,80

49.869,97

203.701,83

358.591,02

1.609.033,35

2029

215.722,93

-

215.722,93

264.791,23

49.869,97

214.921,26

430.644,19

2.039.677,54

2030

45.045,09

-

45.045,09

294.221,38

49.847,46

244.373,92

289.419,01

2.329.096,55

2031

221.881,02

-

221.881,02

328.358,70

49.847,46

278.511,24

500.392,26

2.829.488,81

2032

256.489,17

-

256.489,17

348.551,39

49.817,48

298.733,91

555.223,08

3.384.711,89

2033

124.186,59

-

124.186,59

368.601,93

49.814,08

318.787,85

442.974,44

3.827.686,33

2034

101.660,39

-

101.660,39

402.761,04

49.814,08

352.946,96

454.607,35

4.282.293,68

2035

269.329,32

-

269.329,32

432.316,79

49.814,08

382.502,71

651.832,03

4.934.125,71

2036

200.265,81

-

200.265,81

434.720,08

49.776,82

384.943,26

585.209,07

5.519.334,78

2037

15.975,46

-

15.975,46

454.253,89

49.755,61

404.498,28

420.473,74

5.939.808,52

2038

123.148,76

-

123.148,76

469.998,48

49.731,15

420.267,33

543.416,09

6.483.224,61

2039

104.309,05

-

104.309,05

497.603,68

49.731,15

447.872,53

552.181,58

7.035.406,19

2040

233.079,82

-

233.079,82

516.917,68

49.731,15

467.186,53

700.266,35

7.735.672,54

2041

190.587,00

-

190.587,00

516.571,28

49.692,35

466.878,93

657.465,93

8.393.138,47

Total

2.818.462,80

-

2.818.462,80

6.571.009,30

996.333 ,63

5.574.677,67

8.393.138,47

-

Pengurangan emisi di dalam project area dihitung dengan menambahkan potensi pengurangan
emisi di Hutan Desa Sungai Besar, Hutan Desa Sungai Pelang, dan Hutan Pematang Gadung.
Perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa implemenasi proyek REDD+ di project area
berpotensi mengurangi emisi sebesar 13.625.787,07 tCO2-e dari tahun 2019 hingga tahun 2041
dimana 5.232.648,60 tCO2-e (38%) berasal dari HD Sungai Besar dan Sungai Pelang, dan
8.393.138,47 tCO2-e (62%) berasal dari Hutan Pematang Gadung. Potensi pengurangan emisi
tahunan di project area tersaji oleh Gambar 28 dan Tabel 25.
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HD S.Pelang and HD S.Besar
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Gambar 28. Perkiraan pengurangan emisi GRK di project area
Tabel 25. Perkiraan pengurangan emisi GRK tahunan di project area (ton CO2-e)
Year
2019
2020

89.264,05 h

Hutan Pematang Gadung
-

Total

Cumulative

61.145,29

61.145,29

-

89.264,05

150.409,34

-

122.930,64

273.339,98

2021

122.930,64

2022

387.576,81

58.292,10

445.868,91

719.208,89

2023

285.943,15

88.159,14

374.102,29

1.093.311,18

2024

363.269,87

210.730,26

574.000,13

1.667.311,31

2025

416.088,16

326.185,09

742.273,25

2.409.584,56

2026

254.507,67

176.453,54

430.961,21

2.840.545,77

2027

344.747,32

390.622,20

735.369,52

3.575.915,29

2028

266.384,47

358.591,02

624.975,49

4.200.890,78

2029

205.443,10

430.644,19

636.087,29

4.836.978,07

2030

205.105,13

289.419,01

494.524,14

5.331.502,21

2031

204.546,36

500.392,26

704.938,62

6.036.440,83

2032

204.309,66

555.223,08

759.532,74

6.795.973,57

2033

203.834,31

442.974,44

646.808,75

7.442.782,32

2034

203.458,51

454.607,35

658.065,86

8.100.848,18

2035

203.029,01

651.832,03

854.861,04

8.955.709,22

2036

202.572,74

585.209,07

787.781,81

9.743.491,03

2037

202.163,83

420.473,74

622.637,57

10.366.128,60

2038

201.995,54

543.416,09

745.411,63

11.111.540,23

2039

201.792,39

552.181,58

753.973,97

11.865.514,20

2040

201.326,60

700.266,35

901.592,95

12.767.107,15

2041

201.213,99

657.465,93

858.679,92

13.625.787,07

5.232.648,60

8.393.138,47

Total
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HD Sungai Pelang and
HD Sungai Besar
61.145,29

13.625.787,07

-

G. Analisis kelayakan REDD+
Dalam kajian ini, analisis kelayakan REDD+ menggunakan pendekatan SWOT dimana
berbagai data dan informasi yang berpotensi sebagai kekuatan (Strength), kelemahan
(Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat) diidentifikasi dan digunakan
sebagai basis analisis. Di bawah ini adalah berbagai informasi dan data yang telah
diklasifikasikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Kekuatan (Strength)
1) Potensi pengurangan emisi yang besar
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa potensi total pengurangan emisi di
project area cukup besar yaitu 13.625.787,07 tCO2-e (periode 2019- 2041) dengan
nilai rata-rata pengurangan emisi sebesar 592.425,52 tCO2-e per tahun. Dengan
asumsi bahwa nilai pembayaran melalui RBP sebesar 1 USD per tonCO2-e (verified
carbon unit-pengurangan emisi), maka potensi pendapatan tahunan yang bisa
diperoleh sebesar 592.425 USD atau Rp. 8.293.957.346 (asumsi 1 USD = Rp. 14.000).
Catatan:
− Besarnya pengurangan emisi di atas didasarkan atas asumsi bahwa intervensi
yang dilakukan proyek REDD+ dapat menghindari kerusakan hutan dan lahan
di masa mednatang. Namun bila proyek gagal menghindari keruakan, maka
besaran pengurangan emisi juga akan berkurang.
−

Realisasi penerimaan dari RBP sangat tergantung dengan nilai besaran
pembayaran untuk setiap ton (CO2-e) pengurangan emisinya.

2) Project area merupakan bagian dari Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+
Project area memiliki eligibilitas sebagai Wilayah Pengukuran Kerja (WPK) REDD+
nasional karena memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah yaitu arealnya
masih berhutan pada akhir 2012 baik berupa hutan primer maupun hutan sekunder,
di tanah mineral maupun di tanah gambut.
Lebih jauh, Ditjen PPI juga telah menyatakan secara spesifik Wilayah Pengukuran
Kinerja Provinsi Kalbar dengan alokasi batas atas FREL sebesar 6,4 juta ton CO 2-e
untuk deforestasi dan 800.000 ton CO2-e untuk degradasi hutan
(http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3135-direktorat-jenderal-pengendalianperubahan-iklim-melakukan-komunikasi-teknis-frel-sub-nasional,-wpk-redd-,-danmrv-redd-di-provinsi-kalimantan-barat.html)
3) Eligibilitas HPHD sebagai penerima pendanaan REDD+
Sebagaimana disebutkan pasal 19 Permen LHK No.70 Tahun 2017, penerima
pendanaan REDD+ terdiri atas: lembaga pemerintah di tingkat Nasional dan Sub
Nasional; organisasi masyarakat sipil; dunia usaha; lembaga penelitian/pendidikan;
atau kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, HPHD dapat dikategorikan sebagai
kelompok masyarakat yang memiliki eligibilitas untuk menerima pendanaan REDD+.
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Kelemahan (Weakness)
1) Rendahnya kapasitas stakeholder lokal dalam pengelolaan lahan gambut
Berdasarkan hasil diskusi dengan para pihak di Kota Ketapang, teridentifikasi bahwa
kapasitas para pihak terkait dengan pengelolaan lahan gambut (terutama kegiatan
restorasi-konservasi) relatif rendah. Bahkan untuk isu REDD+, sebagian besar tidak
mengetahuinya. Rendahnya kapasitas stakeholder ini perlu mendapatkan perhatian
agar pengelolaan hutan rawa gambut di project area dapat berjalan dengan optimal.
2) Kurangnya kesadaran masyarakat atas arti penting hutan rawa gambut
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang dijumpai saat survei lapangan,
sebagian besar diantara masih menganggap bahwa hutan dan lahan gambut
sebaiknya digarap untuk ditanami tanaman pertanian dan perkebunan karena
diyakini dapat memberikan dampak ekonomi. Mereka masih belum sadar bahwa
hutan rawa gambut memiliki fungsi bagi perubahan iklim, pengatur tata air, dan
habitat keanekaragaman hayati.
Kondisi ini perlu mendapatkan intervensi khusus agar kesadaran masyarakat akan
lingkungan hidup meningkat sehingga ancaman terhadap hutan rawa gambut di
project area berkurang atau berhenti.
3) Keterbatasan pengalaman masyarakat dalam kegiatan konservasi-restorasi
Beberapa anggota masyarakat pernah dilibatkan oleh pemerintah setempat dalam
program penanggulangan kebakaran. Dalam hal ini, keterlibatannya lebih bersifat
pasif karena hanya menjalankan kegiatan sebagaimana yang diarahkan oleh program
yang ada. Masyarakat juga pernah dilibatkan dalam kegiatan penanaman dalam
program yang lain. Namun dalam keterlibatan ini, mereka hanya dilibatkan sebagai
buruh tanam.
Berdasarkan pengalaman yang bersifat pasif ini, masyarakat dinilai masih belum
memilki pengalaman yang memadai dalam kegiatan konservasi dan restorasi yang
merupakan inti dari REDD+.
Peluang (Opportunity)
Beberapa hal yang berperan sebagai peluang dalam pelaksanaan REDD+ adalah sebagai
berikut:
1) Kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang mendukung implementasi REDD+.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah telah mengeluarkan
beberapa peraturan yang terkait langsung dengan REDD+ yaitu Permen LHK No. 70
tahun 2017, Permen LHK No. 71 tahun 2017, Permen LHK No. 72 tahun 2017, dan
Permen LHK No. 73 tahun 2017. Sementara untuk level provinsi, Pemerintah Daerah
telah mengintegrasikan program perlindungan dan konservasi alam yang secara
spesifik ditargetkan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan
mengendalikan kerusakan ekosistem di dalam Dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun 2016.

54

2) Indonesia telah memiliki FREL
FREL atau Forest Reference Emission Level merupakan rujukan tingkat emisi
perubahan lahan hutan yang digunakan sebagai acuan kinerja penurunan emisi
nasional. Dokumen FREL yang ada saat ini digunakan untuk memonitor pencapaian
pengurangan emisi nasional hingga tahun 2020. Dokumen FREL berpeluang untuk
dilakukan perbaikan (kemungkinan di tahun 2020 atau 2021) untuk dapat dijadikan
rujukan pengurangan emisi dari tahun 2020 hingga tahun 2030.
3) Telah adanya komitmen negara lain dalam menyumbang upaya pengurangan emisi.
Pada akhir bulan Februari 2019, Kerajaan Norwegia menyatakan kesiapannya untuk
melakukan pembayaran atas pengurangan emisi GRK untuk pencapaian tahun 2016–
2017. Selain itu, terdapat beberapa negara lain yang juga mengindikasikan
dukungannya terhadap upaya pengurangan emisi yang dilakukan oleh Indonesia.
4) RBP (Result Based Payment) dan Pendanaan REDD+ secara tegas tertuang dalam
Permen LHK No. 70 tahun 2017. Di bawah ini adalah dua pasal yang memberi
penekanan khusus mengenai RBP.
Pasal 18
Peruntukan pendanaan REDD+, meliputi:
a. pembayaran berbasis kinerja (result based payment) terhadap:
b. kegiatan pendukung :
(Detail dari pasal 18 ini telah diuraikan pada sub bab kebijakan nasional)
Pasal 20
(1) Penyaluran pendanaan untuk pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a, didasarkan pada capaian kinerja pelaksanaan REDD+.
(2) Penyaluran pendanaan untuk kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui pembayaran berdasarkan program
kerja/kegiatan yang diusulkan.
(3) Penyaluran pendanaan REDD+ melalui mekanisme:
a. pembayaran berbasis hasil;
b. hibah;
c. perdagangan karbon; dan
d. mekanisme lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Penyaluran pendanaan REDD+ sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dilakukan:
a. langsung dari Bank Kustodian kepada pelaksana REDD+; atau
b. dalam hal pelaksana REDD+ tidak memiliki kapasitas untuk mengakses
secara langsung, penyaluran pendanaan dapat dilakukan dari Bank
Kustodian melalui Lembaga Penyalur Nasional (National
Intermediaries).
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(5) Pembayaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b,
berdasarkan capaian pengurangan emisi dan manfaat selain karbon yang
terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(6) Pembayaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tingkat
Nasional didasarkan pada perjanjian/kesepakatan yang meliputi target
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), nilai ekonomi karbon untuk
penyaluran dana, periode pembayaran dan pertimbangan lainnya
Ancaman (Threat)
Kajian ini mengidentifikasi dua hal yang berpotensi berperan sebagai ancaman sebagai
berikut:
−

Ketidakpastian realisasi pendanaan REDD+
Meskipun telah terdapat payung hukum yang jelas, namun demikian masih terdapat
resiko bahwa kebijakan ini masih belum bisa berjalan sebagaimana direncanakan.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah mengenai realisasi RPB
dalam pendanaan REDD+. Hal ini mengingat hingga saat ini masih belum pernah ada
realisasi pembayaran telah direalisasikan atau sedang berproses.
Apabilapun pembayaran RPB terealisir, masih terdapat peluang ketidakpastian nilai
atau besaran insentif RBP. Apabila nilainya terlalu kecil yang menyebabkan
penerimaan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional yang
dikeluarkan, maka akan menjadi kendala yang dikuatirkan tidak mampu menjamin
keberlangsungan program dalam jangka panjang.

−

Kebakaran dan kegiatan illegal masih terjadi di sekitar dan di dalam project area
Saat survei dilakukan, tim lapangan menjumpai kegiatan budidaya pertanian
campuran baik di dalam maupun di luar project area. Dalam membangun pertanian
canpuran ini, saluran air dibangun untuk mengeringkan lahan agar dapat ditanami
sawit dan tanaman pertanian lain. Terdapat juga indikasi bahwa pembakaran lahan
dilakukan dalam proses persiapan lahan. Bahkan saat kunjungan di lapangan,
sebagian wilayah yang ada di sekitar project area sedang mengalami kebakaran. Di
saat yang sama, tim lapangan juga menjumpai penebangan liar dan pengaplingan
lahan dilakukan oleh oknum masyarakat setempat.
Hal ini merupakan ancaman yang harus diwaspadai mengingat REDD+ merupakan
suatu program yang berbasis kinerja. Apabila intervensi proyek tidak bisa
mengentikan kerusakan yang ada maka potensi pengurangan emisi yang akan
dicapai menjadi kecil.

HASIL ANALISIS:
Program REDD+ berpotensi layak untuk diimplementasikan di project area dengan
pertimbangan sebagai berikut:
−
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Sesuai dengan peraturan yang ada, HPHD dinilai memiliki eligibilitas sebagai
pelaksana REDD+.

−

−
−
−
−
−
−

Project area merupakan bagian Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ sehingga
merupakan sasaran nasional dalam program pengurangan emisi nasional melalui
REDD+.
Terdapat potensi pengurangan emisi yang yang besar baik dari above-ground
biomass maupun dari gambut
Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung implementasi REDD+
Result Based Payment (RBP) tercantum dalam kebijakan sebagai skema pendanaan
REDD+
Payung hukum telah lengkap dalam mendukung pelaksanaan REDD+
Indonesia teah memiiki FREL sebagai dasar untuk monitoring pencapaian
pengurangan emisi setidaknya hingga tahun 2020.
Telah adanya komitmen pembayaran pengurangan emisi oleh negara lain

Menyadari adanya kelemahan dan tantangan sebagaimana telah dijelaskan oleh SWOT, maka
perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
−
−
−

Peningkatan kapasitas masyarakat dan para pihak terutama di tingkat tapak dan
kabupaten
Peningkatan kesadaran masyarakat agar tekanan atau gangguan di dalam project
area berkurang atau dapat dihentikan
Konsultasi dan koordinasi secara berkesinambungan dengan KLHK (Ditjen PPI)
untuk mendorong kepastian realisasi pendanaan RBP REDD+

Catatan:
−

−
−

Pelaksanaan REDD+ memerlukan pendanaan yang memadai agar kegiatan perlindungankonservasi bisa dilakukan. Apabila skema pendanaan RBP berjalan sesuai dengan
harapan, maka akan dapat menunjang kelayakan program REDD+ di project area. Namun
bila sebaliknya, maka kelayakan program REDD+ akan terancam.
Apabila skema pendanaan RBP berjalan, maka pendanaan yang diperoleh harus mampu
membiayai biaya operasional pelaksanaan REDD+
Mengingat masih adanya ketidakpastian dalam realisasi RBP, maka pendanaan yang
diproyeksikan diterima dari RBP sebaiknya tidak diposisikan sebagai sumber utama
dalam pembiayaan REDD+. Pendanaan RBP sebaiknya dilihat sebagai suatu insentif dari
kegiatan-kegiatan perlindungan yang berhasil dicapai. Dengan demikian maka upaya
eksplorasi pendanaan dari sumber-sumber lain perlu dilakukan. Apabila nantinya
terbukti bahwa penerimaan pendanaan RPB benar-benar signifikan, maka ini bisa
diproyeksikan sebagai sumber utama pendanaan REDD+ di project area.
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V.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Pelaksanaan Padiatapa
Sebagai langkah awal menuju implementasi program REDD+ di project area, direkomendasikan
untuk melakukan kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan atau lebih
dikenal sebagai Padiatapa (FPIC-Free Prior Informed Concent). Sasaran Padiatapa setidaknya
meliputi Desa Sungai Pelang, Desa Sungai Besar, dan Desa Pematang Gadung. Padiatapa yang
akan dilakukan dapat langsung mengarah pada rencana implementasi REDD+ untuk kegiatan di
Desa Sungai Pelang dan Desa Sungai Besar. Namun untuk Desa Pematang Gadung, proses yang
dilakukan sebaiknya juga mencakup rencana untuk mendapatkan perijinan HD, disamping
rencana pelaksanaan REDD+. Pelaksanaan Padiatapa mencakup tiga (3) tahapan dan dua belas
(12) kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Gambar 29.

Gambar 29. Diagram alur tahapan dan kegiatan Padiatapa (sumber: Panduan FPIC REDD+ Sulawesi Tengah)

B. Fasilitasi legalitas HD untuk Desa Pematang Gadung
Hutan Pematang Gadung memiliki potensi pengurangan emisi yang lebih besar dibandingkan
dengan HD Sungai Besar dan HD Sungai Pelang. Atas dasar hal ini, akan strategis untuk
mengusahakan agar Hutan Pematang Gadung dapat dimasukkan kedalam project area REDD+.
Untuk dapat memenuhi right of use, maka Hutan Pematang Gadung memerlukan status
pengelolaan yang definitif. Terkait dengan hal ini, direkomendasikan untuk memfasilitasi Desa
Pematang Gadung dalam pengajuan perijinan HPHD. Tropenbos Indonesia dinilai memiliki
potensi bekerjasama dengan para pihak (misal: FFI dan IAR) untuk mendukung proses pengajuan
perijinan hutan desa.

C. Opsi kemitraan dan pengelolaan program REDD+
Sebagai pemilik right of use, Badan Pengelola Hutan Desa (BPHD) merupakan pihak yang paling
tepat sebagai penanggung jawab proyek (Pelaksana REDD+). Namun mengingat pengalaman dan
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kapasitas teknis yang terbatas, maka dukungan para pihak sangat diperlukan. Atas dasar hal
inilah maka direkomendasikan untuk membentuk suatu pola kemitraan sebagai pelaksana
REDD+. Tropenbos Indonesia (TI) dan Pemda setempat merupakan pihak yang dinilai tepat
sebagai mitra utama BPHD.
Kemitraan ini diharapkan dapat merealisasikan beberapa kegiatan REDD+ yang meliputi
registrasi, MRV-RBP, proteksi-perlindungan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian
keanekaragamam hayati, dan pelaksanaan kewajiban HPHD selaku pemegang ijin dari KLHK.
Ketiga pihak diharapkan dapat berbagi peran dalam meralisasikan kegiatan-kegiatan tersebut.
Pihak-pihak lain juga dimungkinkan untuk dilibatkan dalam mendukung pelaksana REDD+,
misalnya WII untuk MRV, FFI untuk proses registry, dan IAR untuk pelestarian kehati serta
perlindungan kawasan.

Gambar 30. Rekomendasi pola kemitraan dan pengelolaan kegiatan REDD+

D. Registry pendanaan RBP REDD+
Sebagaimana dimandatkan oleh KLHK (Permen LHK No. 70 tahun 2017, pasal 13), penanggung
jawab aksi (pelaksana REDD+) perlu segera memulai proses registry. Proses dapat dilakukan
secara online dangan mengakses situs Web http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn. Dalam proses
registry ini, perlu ditekankan bahwa pelaksana memilih kategori RBP+. Penyelenggaraan SRN PPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. validasi data
teknis; dan c. verifikasi aksi dan sumber daya
Pelaksana REDD+ juga diwajibkan mengembangkan concept note sebagai syarat administrasi
awal. Dokumen ini dapat digunakan sebagai basis dalam penulisan concept note dengan
melakukan penyesuaian mengikuti lay out standar. Apabila concept note ini disetujui maka
pelaksana REDD+ perlu mengembangkan proposal lengkap. Beberapa kegiatan selanjutnya
perlu diikuti hingga pada akhirnya pembayaran dapat terealisir. Diagram alur dibawah ini
menjelaskan tahapan pengajuan pendanaan dalam program REDD+
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Gambar 31. Alur pengajuan pendanaan secara langsung oleh Lembaga Pengelola REDD+ Sub Nasional (sumber: Permen
LHK No. 70 tahun 2017)

E. Eksplorasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Pemanfaatan HHBK dapat diarahkan untuk memperoleh alternatif pendapatan dari project area
melalui model bisnis yang berkelanjutan. Secara khusus kegiatan ini dapat dijadikan sebagai
alternatif solusi bagi para penebang liar, penambang liar, dan perambah hutan yang hingga kajian
ini dilakukan masih dijumpai di lapangan.
Hasil dari survey lapangan mengidentifikasi beberapa komoditas yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan yaitu rotan, jelutung, dan tengkawang. Namun demikian diyakini bahwa masih
terdapat jenis HHBK lain yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Terkait dengan hal ini, sangat
disarankan untuk melakukan kajian mendalam tentang potensi HHBK di dalam project area.
Catatan:
Rehabilitasi dengan menggunakan jenis jelutung rawa (Dyera polyphylla) sangat
direkomendasikan untuk areal yang telah terbuka. Dengan menanam jenis ini, masyarakat akan
dapat memanen HHBK berupa getah (lateks) secara teratur untuk menambah pendapatannya.
Dan apabila revisi FREL (tahun 2020 atau 2021) memasukkan CO2 sequestration (dari
penanaman) sebagai elemen yang dimonitor dalam REDD+, maka kegiatan rehabilitasi ini juga
akan bepotensi mendapatkan insentif pendanaan melalui skema RBP.

F.

Eksplorasi pendanaan alternatif

Untuk mengantisipasi resiko kegagalan pendanaan melalui RBP, sangat direkomendasikan untuk
mengeksplorasi pendanaan alternatif dari pihak lain. Sumber pendanaan ini bisa diarahkan ke
lembaga donor, swasta, dan lembaga lain yang berkomitmen mendukung program pengurangan
emisi di project area.
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Tim survey sedang melakukan pengukuran elevasi lahan dan ketebalan gambut sebagai basis61dalam
pembuatan peta kedalaman gambut dan pendugaan cadangan karbon yang tersimpan di dalam gambut ©Tropenbos Indonesia
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