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Mengukur Emisi Karbon merupakan upaya untuk melakukan 
perhitungan karbon secara lebih baik sehingga pengurangan emisi 
akan dapat diukur dan diverifikasi dengan cara yang dapat diandalkan.

Gagasan mendasar dari REDD+ adalah untuk memberikan imbalan 
atas keberhasilan mengurangi jumlah emisi karbon dari deforestasi 
dan degradasi hutan. Untuk menentukan apakah sebuah kegiatan 
REDD+ telah berhasil mengurangi emisi karbon – dan layak untuk 
mendapatkan imbalan atas upaya tersebut – maka mengukur 
besarnya pengurangan emisi jelas merupakan hal yang sangat 
penting. 

Untuk menghitung besarnya pengurangan emisi sebagai dampak 
dari intervensi REDD+, kita perlu mengetahui dua hal: (1) jumlah 
emisi karbon setelah intervensi; dan (2) jumlah emisi karbon yang 
seharusnya dilepaskan jika tidak ada intervensi (dikenal sebagai 
“tingkat acuan” atau “acuan”. Volume pengurangan emisi dihitung 
sebagai emisi aktual setelah REDD+ dikurangi emisi acuan. 

Karena itu “sistem MRV” yang dapat dipercaya dan akurat merupakan 
elemen penting REDD+ di masing-masing negara.Sistem MRV 
mengukur hasil kegiatan REDD+, melaporkan hasil-hasilnya kepada 
komunitas internasional, yang selanjutnya melakukan verifikasi 
laporan. 

Namun demikian, pengembangan sistem MRV memiliki banyak 
tantangan teknis. Fokus penelitian kami adalah mengembangkan 
informasi, metode dan alat yang dibutuhkan untuk mengatasi 
tantangan-tantangan ini sekaligus mengembangkan kapasitas institusi.



Hal-hal Penting
Mengukur Emisi Karbon REDD+ tidak dapat berjalan sepenuhnya di sebuah negara sampai 

terdapat kesepakatan tentang tingkat emis acuan – yaitu jumlah emisi 
karbon tanpa adanya kegiatan/program pengurangan emisi.
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Formula untuk menghitung pengurangan emisi

=  (Data aktivitas x faktor emisi) – Emisi acuanPengurangan emisi 
Besarnya lahan yang berubah Perubahan cadangan karbon Emisi tanpa REDD+

Tugas teknis yang menantang 
Karena mengukur emisi karbon merupakan inti dari REDD+, tantangan teknisnya harus diatasi sebelum 
REDD+ dapat berjalan sepenuhnya.1 Tugas-tugas utamanya mencakup: mendefinisikan apa yang 
dimaksud dengan hutan dan apa yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan; melaksanakan 
inventarisasi cadangan karbon di hutan, mengukur seberapa besar karbon dalam suatu wilayah;2 
menentukan faktor-faktor emisi yang digunakan untuk mengukur perubahan cadangan karbon yang 
disebabkan oleh suatu kegiatan;2 mengembangkan suatu persamaan alometrik biomassa, yang digunakan 
untuk mengkonversi pengukuran dari inventarisasi hutan menjadi estimasi biomassa dan selanjutnya 
menjadi angka karbon;2 mengidentifikasi berbagai penyebab mendasar (atau pemicu) deforestasi saat 
ini dan di waktu-waktu sebelumnya dan menilai bagaimana kemungkinan perkembangannya di masa 
mendatang;3 memperkirakan kemungkinan besarnya deforestasi pada masa mendatang sebagai akibat 
dari berbagai faktor pemicu tersebut dan memperkirakan jumlah emisi karbon tanpa disertai intervensi  
REDD+ (“tingkat acuan”).4

Tingkat acuan sangat penting bagi REDD+
REDD+ tidak dapat berjalan sepenuhnya di suatu negara sampai terdapat kesepakatan tentang tingkat 
acuan – jumlah karbon yang akan diemisikan tanpa intervensi.4 Tingkat acuan pertama-tama digunakan 
untuk menetapkan target pengurangan emisi. Selanjutnya, ketika kegiatan sudah berjalan, tingkat 
acuan digunakan sebagai landasan untuk membandingkan dengan emisi yang sebenarnya. Tingkat 
acuan juga menjadi dasar pembayaran insentif atas pengurangan emisi karbon. Tingkat acuan dihitung 
menggunakan laju deforestasi dan degradasi hutan secara historis; nilai ini sangat bervariasi, sehingga 
sulit untuk memperkirakan laju yang akan datang secara akurat.4 Karena perbedaan situasi nasional, 
penyusunan tingkat acuan ini harus bersifat fleksibel. 

Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi sangat penting
Sebuah studi5 terhadap 99 negara non-anneks 1 (berkembang) mendapati bahwa hanya 19 negara yang 
memiliki kapasitas yang baik untuk mengimplementasikan sistem pemantauan nasional yang lengkap 
dan akurat dengan menggunakan panduan yang disusun oleh Panel Antarpemerintah untuk Perubahan 
Iklim (IPCC). Survei terhadap 17 proyek5 REDD+ juga mendapati bahwa secara umum kapasitas untuk 
mengukur emisi karbon dari berbagai sumber karbon masih rendah serta aplikasi persamaan alometrik 
biomasa lokal juga masih terbatas.6 Kurangnya kapasitas ini menghambat upaya negara-negara untuk 
secara penuh terlibat dalam REDD+. Agar pengembangan kapasitas berlangsung efisien, 19 negara 
di urutan paling atas harus diprioritaskan agar memperoleh dukungan intervensi yang tepat waktu 
guna meningkatkan kapasitas mereka sampai ke tingkat yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 
REDD+ sepenuhnya (“tahap 3”).6 Investasi jangka panjang akan dibutuhkan untuk negara-negara yang 
kapasitasnya lebih rendah. Sebuah pendekatan bertahap (stepwise approach) yang dibangun dari 
kapasitas nasional yang tersedia dan secara bertahap mengisi kekurangan-kekurangan utama telah 
diusulkan dalam sebuah model dengan memperhatikan kapasitas institusi dan pengembangannya.7

Model pendekatan bertahap mendorong negara-negara untuk mulai 
melakukan perhitungan tingkat acuan emisi

Kami mengembangkan model pendekatan bertahap7 untuk menetapkan tingkat acuan dengan 
mempertimbangkan kondisi yang berbeda di setiap negara (lihat gambar kiri bawah). Pendekatan ini 
mempertimbangkan fakta bahwa negara-negara memiliki perbedaan dalam hal data yang mereka miliki 
untuk mengukur wilayah hutan dan perubahan cadangan karbon hutan, pengetahuan tentang pemicu 
deforestasi, dan kapasitas teknis mereka. Kerangka kerja ini memberikan tempat bagi negara untuk 
memulai, terlepas dari kualitas data atau tingkat kapasitas mereka. Pendekatan ini seharusnya dapat 
memfasilitasi partisipasi yang luas dan memotivasi upaya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. 
Pada 2011, UNFCCC mengadopsi pendekatan kami8 sebagai kerangka kerja penentuan acuan tingkat 
emisi, dan kami sekarang memperluas pendekatan ini ke seluruh sistem MRV. 

MRV berbasiskan masyarakat merupakan elemen penting
Dalam MRV, keterlibatan masyarakat yang tinggal atau bergantung pada lahan tempat berlangsungnya 
kegiatan REDD+ merupakan hal yang penting juga. Sebagian besar metode pengukuran, pelaporan dan 
verifikasi karbon bersifat sangat teknis, mahal dan pada praktiknya, mungkin tidak dapat diaplikasikan 
sepenuhnya pada tingkat lokal;4 pelibatan masyarakat lokal dapat membantu mengecek kebenaran 
pengukuran di lapangan dan meningkatkan akurasi pengukuran. Keterlibatan masyarakat dalam 
pemantauan REDD+ cukup penting, mengingat pemicu lokal dapat berdampak besar bagi deforestasi 
dan degradasi hutan.9 Berbagai pendekatan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pemantauan 
tengah dikembangkan dan diuji.9 Mengintegrasikan data yang diukur oleh masyarakat ke dalam sistem 
MRV merupakan sebuah tantangan lain, dan kami menelusuri berbagai pilihan ini di beberapa negara.

Kurangnya data yang berkualitas merupakan hambatan serius
Kita tidak dapat membuat perkiraan yang akurat dan tepat tentang emisi karbon.2 Menetapkan acuan 
dan mengukur emisi karbon adalah tugas yang sangat sulit karena kurangnya data spesifik suatu negara 
atau wilayah dan kurangnya data faktor emisi untuk jenis-jenis perubahan tata guna lahan dan sumber 
karbon yang penting. Keterbatasan ini juga terjadi dalam hal persamaan alometrik untuk mengkonversi 
data pengukuran hutan menjadi angka karbon. Hal ini dapat ditingkatkan melalui investasi yang 
ditargetkan dan terkoordinasi, juga kemitraan antara lembaga teknis, lembaga antarpemerintah dan 
institusi penelitian.2
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