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KATA PENGANTAR
Dokumen ini merupakan salah satu publikasi penting dari Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) yang menyajikan pendugaan emisi dan serapan gas rumah kaca
(GRK) tahunan yang komprehensif dari hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai
provinsi percontohan REDD+, dari tahun 2000 hingga 2011. Hasil pendugaan yang disajikan
dalam dokumen ini telah dianalisis dengan menggunakan pendekatan INCAS, yang telah
dipublikasikan dalam “Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor
Kehutanan di Indonesia” dan telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Analisis dilakukan oleh tim INCAS di Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dengan input dari Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan (KemenLHK), LAPAN, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, dan tim pakar. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah
Australia melalui Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP), dan sekarang melalui
kemitraan dengan Center for International Forestry Research (CIFOR).
Publikasi ini disusun untuk mendemonstrasikan penerapan sistem MRV sektor berbasis lahan
di Indonesia dengan pendekatan pemodelan INCAS yang rinci, dalam rangka mendukung
pelaporan emisi GRK Indonesia dan sekaligus memberikan peluang untuk mewujudkan
manajemen sumberdaya karbon hutan yang lebih baik. Analisis ini akan ditingkatkan untuk
mencakup pendugaan emisi dan serapan GRK seluruh wilayah Indonesia dan akan diperbaharui
setiap tahun untuk kepentingan inventarisasi dan pelaporan GRK nasional Indonesia.
Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Terima kasih kepada Pemerintah Australia (dahulu
melalui IAFCP) dan CIFOR atas dukungan dan bantuannya untuk publikasi ini. Terima kasih
khususnya kepada Tim Penulis dan Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi – Badan
Litbang Kehutanan; kami sampaikan penghargaan atas kerja keras dan selamat atas capaian
yang membanggakan ini.
Kami berharap publikasi ini dapat menjadi sumber rujukan yang berguna bagi pengembangan
kerangka kerja REDD+ dan kegiatan pengurangan emisi GRK lainnya di Indonesia.

Jakarta, Februari 2015
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan Gambut diKalimantan Tengah | iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor kehutanan dan sektor berbasis lahan lainnya di Indonesia merupakan sumber utama
emisi gas rumah kaca (GRK), sejalan dengan perannya sebagai salah satu pemilik hutan terbesar
di dunia, ditambah dengan tingginya laju deforestasi dan degradasi lahan gambut di sejumlah
wilayah. Dengan kondisi ini, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi GRK hingga 26%
dengan usaha sendiri pada tahun 2020, dan 41% jika ada bantuan internasional. Diharapkan
80% upaya pengurangan emisi ini dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan hutan dan
lahan gambut. Upaya Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan melalui akses ke pendanaan
internasional yang mendukung kebijakan, perencanaan dan kegiatan untuk mengurangi emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan
dan peningkatan stok karbon hutan, yang dikenal sebagai REDD+, termasuk di lahan gambut.
Laporan ini menyajikan hasil perhitungan emisi historis bersih GRK tahunan dari kegiatan yang
terjadi di hutan dan lahan gambut terdegradasi di provinsi percontohan REDD+ Kalimantan
Tengah, selama periode 2000-2011. Laporan ini mencakup hasil pendugaan emisi dan serapan
GRK dari kegiatan: (i) deforestasi, (ii) degradasi hutan, (iii) pengelolaan hutan berkelanjutan,
(iv) peningkatan stok karbon hutan; dan (v) oksidasi biologis dan kebakaran di lahan gambut
terdegradasi. Peran konservasi pada awalnya juga dipertimbangkan, namun mengingat tidak
cukupnya kejelasan data kegiatan pengelolaan lahan sebelumnya, hal ini tidak dilaporkan
dalam perhitungan GRK provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah.
Hutan, yang dimaksud dalam laporan ini, merujuk pada definisi hutan Indonesia menurut
Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2004. Dalam Peraturan ini dinyatakan bahwa hutan
adalah lahan yang luasnya minimal 0,25 ha dan ditumbuhi oleh pohon dengan persentase
penutupan tajuk minimal 30% yang pada akhir pertumbuhan mencapai ketinggian minimal 5 m.
Penghitungan emisi GRK dilakukan dengan menggunakan pendekatan INCAS. Pendekatan
INCAS merupakan pendekatan yang dirancang untuk menghitung emisi GRK dari sektor
berbasis lahan yang konsisten secara nasional maupun subnasional. INCAS menggunakan
model keseimbangan massa (mass balance) untuk melacak aliran karbon dari sumber karbon
(carbon pool) satu ke sumber karbon lainnya dari hutan dan kemudian menduga GRK bersih
yang teremisi ke atmosfer akibat kegiatan manusia. Emisi gambut diduga dengan menggunakan
faktor emisi dari lahan gambut terdegradasi. Metodologi ini sejalan dengan panduan IPCC
yang mengkombinasikan metode Tier 3 (model)/Pendekatan 2 dan metode Tier 2/Pendekatan
2 yang menggunakan data spesifik dari Indonesia dan default IPCC apabila belum tersedia.
Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar INCAS, penghitungan GRK ini hanya menggunakan data
terbaik yang tersedia (data resmi pemerintah maupun data penelitian), dan menggunakan
default IPCC apabila data belum tersedia.
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Hasil analisis menunjukkan variasi yang signifikan dari emisi dan serapan GRK tahunan di Kalimantan
Tengah, yang mencerminkan dampak pengelolaan lahan sebelumnya, praktik pengelolaan saat ini
dan fluktuasi dalam kondisi cuaca, khususnya musim kemarau dengan kejadian kebakaran lebih
tinggi. Emisi GRK yang disajikan dalam laporan ini mencakup semua sumber karbon (biomassa di
atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah, kayu mati, dan tanah). Emisi
dari tanah organik (lahan gambut) juga dilaporkan secara terpisah.
Emisi GRK terbesar terjadi pada tahun 2006 dengan total 195 juta t CO2-e, dan terendah pada
tahun 2010 dengan total 74 juta CO2-e. Secara umum, emisi dari oksidasi biologis lahan gambut
merupakan sumber emisi terbesar; meskipun demikian, peningkatan emisi dari kebakaran
lahan gambut pada tahun 2006 dan 2009 sangat berkontribusi pada peningkatan emisi pada
tahun-tahun tersebut. Tingginya emisi di lahan gambut ini kemungkinan karena sebagian besar
lahan gambut di Kalimantan Tengah telah dibuka dan dikeringkan pada waktu sebelum periode
analisis, mengakibatkan wilayah tersebut sangat rentan oksidasi dan kebakaran.
Emisi GRK dari kegiatan REDD+ didominasi oleh deforestasi. Tahun 2006 merupakan tahun
tertinggi emisi GRK dari deforestasi dengan total 140 juta t CO2-e. Tahun 2000 dan 2010 merupakan
tahun terendah emisi GRK dengan total 46 juta t CO2-e. Emisi GRK dari kegiatan REDD+ lainnya
berfluktuasi, yang sebagian sebagai akibat dari definisi yang digunakan untuk kegiatan tersebut.
Emisi bersih GRK dari lahan dengan kategori pengelolaan hutan berkelanjutan berkisar dari
tertinggi sebesar 55 juta t CO2-e pada tahun 2006 karena kebakaran di beberapa areal hutan,
hingga terendah sebesar 28 juta CO2-e pada tahun 2010. Emisi GRK dari lahan dengan kategori
degradasi hutan mencapai nilai tertinggi sebesar 294.000 t CO2-e pada tahun 2006 dan terendah
4.000 t CO2-e pada tahun 2010, yang mencerminkan luasan areal yang kecil menurut definisi
degradasi hutan yang digunakan. Kegiatan peningkatan stok karbon hutan mampu menghasilkan
total serapan GRK sebesar 3,5 juta t CO2-e sepanjang periode 2000-2011.
Dengan tingkat kerincian yang ada dari perhitungan GRK ini memungkinkan berbagai
pelaporan dapat dibuat untuk memenuhi berbagai persyaratan/tujuan. Sebagai contoh,
pelaporan emisi GRK di Kalimantan Tengah dapat disajikan profil emisi GRK yang lebih rinci ke
dalam komponen-komponen perubahan stok karbon hutan, emisi non-CO2 dari pembakaran
biomassa, emisi CO2 dan non-CO2 dari tanah mineral, dan juga emisi dari oksidasi biologis dan
N2O langsung, karbon organik terlarut (dissolved organic carbon) dan emisi CH4 dari lahan
gambut yang terdegradasi, serta emisi CO2 dan non-CO2 akibat kebakaran lahan gambut. Hal
ini memungkinkan pelaporan semua GRK yang dipersyaratkan dalam National Communication
dan Biennial Update Reports (BUR) dari United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC). Tingkat kerincian seperti ini akan memberikan informasi yang kredibel
untuk memperkuat Pemerintah Indonesia dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait
pengelolaan emisi dan rancangan aksi mitigasi untuk memenuhi kebutuhan nasional lainnya,
termasuk dalam perencanaan penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang lebih
baik daripada pendekatan sederhana dengan hanya perkalian data aktivitas dengan faktor
emisi, yang penerapannya sangat terbatas untuk pemantauan kegiatan REDD+.
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Kerangka kerja INCAS dirancang untuk mampu memasukkan input data secara dinamis,
memungkinkan pendugaan emisi dan serapan GRK ke depan dengan tingkat kepastian yang
lebih tinggi dengan semakin tersedianya data dan teknologi baru. Hal ini akan mendukung
Indonesia untuk dapat mengimplementasikan sistem yang transparan (transparent), akurat
(accurate), lengkap (complete), konsisten (consistent) dan dapat diperbandingkan (comparable)
(TACCC) untuk digunakan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan proyek.
Konsisten dengan prinsip rancangan INCAS, semua upaya telah dilakukan dengan memanfaatkan
data, metodologi, kepakaran dan teknologi terbaik yang tersedia untuk menghasilkan
perhitungan GRK Kalimantan Tengah. Analisis, hasil dan dokumentasi laporan ini diselesaikan
pada bulan Juni 2014 dan telah melalui serangkaian proses telaahan (kendali mutu (quality
control/QC)) jaminan mutu (quality assurance/QA)) oleh tim INCAS, pakar teknis dan MRV
Indonesia serta penelaah internasional. Kerangka kerja INCAS dirancang untuk menjamin
transparansi dengan mencantumkan semua asumsi, keterbatasan dan ketidakpastian yang
ada dalam perhitungan dan metodologi yang digunakan. Hal ini juga mencakup rencana
penyempurnaan (improvement plan) yang memberikan opsi bagaimana ketidakpastian ini
dapat dikurangi dalam penghitungan GRK mendatang.
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PENDAHULUAN

Sektor kehutanan dan sektor berbasis lahan lainnya di Indonesia merupakan salah satu sumber
utama emisi gas rumah kaca (GRK) global, mengingat luasnya hutan yang dimiliki Indonesia
(salah satu terbesar di dunia), dibarengi dengan tingginya laju deforestasi, degradasi hutan
dan luasnya lahan gambut yang terdegradasi. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi
GRK hingga 26% di bawah tingkat BAU (business as usual) pada tahun 2020, dan 41% jika
ada bantuan internasional. Hingga 80% usulan pengurangan ini diharapkan dapat dicapai dari
perbaikan pengelolaan hutan dan lahan gambut. Upaya Indonesia ini diharapkan meningkat
melalui akses pembiayaan internasional yang akan mendukung kebijakan, perencanaan dan
kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peran konservasi,
pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan, yang dikenal sebagai
REDD+, termasuk di lahan gambut.
Laporan ini menyajikan hasil perhitungan emisi historis bersih GRK tahunan dari kegiatan
yang terjadi di hutan dan lahan gambut terdegradasi di Kalimantan Tengah. Hal ini mencakup
pendugaan emisi dan serapan GRK tahunan dari hutan dan lahan gambut dari tahun 2000 hingga
2011. Hutan dalam laporan ini merujuk pada definisi hutan Indonesia yang dijelaskan dalam
Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2004. Dalam Peraturan ini dinyatakan bahwa hutan
merupakan lahan yang luasnya minimal 0,25 ha dan ditumbuhi oleh pohon dengan persentase
penutupan tajuk minimal 30% yang pada akhir pertumbuhan mencapai ketinggian minimal 5 m.
Analisis yang disajikan dalam laporan ini dilakukan oleh tim INCAS dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan – Kementerian Kehutanan (sekarang bergabung dengan Kementerian
Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), didukung dengan
masukan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan lainnya. IndonesiaAustralia Forest Carbon Partnership (IAFCP) memberikan bantuan teknis dan pendanaan.
Laporan ini disusun untuk menunjukkan implementasi sistem pengukuran (measurement),
pelaporan (reporting) dan verifikasi (verification) – MRV emisi GRK Indonesia pada tingkat
subnasional. Hasil ini diharapkan dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung
penyusunan tingkat emisi rujukan (REL) nasional, perhitungan GRK subnasional, pemilihan
tahun dasar (base year) dan kebutuhan pelaporan REDD+ lainnya (Gambar 1-1).
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Gambar 1‑1. Kerangka kerja MRV INCAS
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Hasil analisis ini diperoleh dengan menggunakan sebuah sistem berbasis pendekatan yang rinci
berdasarkan data, informasi, metodologi, kepakaran dan teknologi terbaik yang tersedia untuk
menghitung emisi GRK dari kegiatan berikut: (i) deforestasi; (ii) degradasi hutan; (iii) pengelolaan
hutan berkelanjutan; (iv) peningkatan stok karbon hutan; dan (v) oksidasi biologis dan kebakaran
di lahan gambut terdegradasi. Peran konservasi pada awalnya juga dipertimbangkan, namun
mengingat tidak cukupnya kejelasan data kegiatan pengelolaan lahan sebelumnya, hal ini tidak
dilaporkan dalam perhitungan GRK provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah.
Sistem rinci yang digunakan dalam analisis ini didasarkan pada proses pemodelan dampak
dari kejadian/kegiatan yang menyebabkan perubahan pada hutan pada kondisi tertentu dan
menimbulkan emisi atau serapan GRK. Pemodelan seperti ini memungkinkan pendugaan
emisi dan serapan GRK bersih berdasarkan perubahan kondisi hutan dan bentuk gangguan
yang menyebabkan perubahan hutan. Kombinasi kejadian dapat dimodifikasi secara mudah
dan diulang dalam sistem untuk mencerminkan kejadian, definisi dan praktik pengelolaan
yang bervariasi. Pendekatan ini dapat melacak aliran karbon dari sumber karbon satu dengan
lainnya di hutan dan selanjutnya menduga emisi GRK bersih yang dikeluarkan ke atmosfer.
INCAS menggunakan data yang berhubungan dengan kehutanan yang dikelola oleh berbagai
instansi pemerintah, termasuk lebih dari 10.000 petak inventarisasi hutan dan petak penelitian,
informasi tentang pengelolaan hutan dan pemetaan hutan.
Pendekatan serupa juga digunakan untuk pendugaan emisi di lahan gambut. Emisi dari oksidasi
biologis dan kebakaran gambut diduga berdasarkan data luasan yang sama dengan yang
digunakan untuk perubahan biomassa hutan. Faktor emisi yang digunakan berasal dari hasil
kegiatan Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) di Kalimantan Tengah (Hooijer
dkk, 2014) dan IPCC (2013).
INCAS memiliki kerangka kerja yang dirancang dapat diterapkan pada berbagai skala – dari skala
nasional hingga skala proyek – berdasarkan pada ketersediaan data dan kebijakan yang ada. Pada
tahap awal, kerangka kerja INCAS diterapkan di provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah.
Pendekatan INCAS dapat digunakan untuk menduga emisi dan serapan GRK historis, seperti
disajikan dalam laporan ini dan juga dapat digunakan untuk memproyeksikan emisi ke depan
serta berfungsi sebagai dasar perhitungan dan pemantauan emisi GRK di Indonesia. Pendekatan
ini dirancang untuk memenuhi berbagai persyaratan pelaporan emisi Indonesia, termasuk tetapi
tidak terbatas hanya untuk pelaporan REDD+ dan pelaporan ke United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC).
Analisis, hasil dan pendokumentasian laporan diselesaikan pada bulan Juni 2014 dan sebelum
dipublikasikan dilakukan serangkaian proses kendali mutu – Quality Control (QC) dan jaminan
mutu – Quality Assurance (QA) sebagai berikut:
•

Semua input data, model dan perhitungan ditelaah terlebih dahulu oleh Tim INCAS.

•

Hasil analisis dan metode yang digunakan ditelaah oleh pakar nasional dan internasional.
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•

Analisis dan hasil kemudian disempurnakan dan semua masukan didokumentasikan.

•

Draft laporan ditelaah oleh para pakar teknis dan MRV Indonesia dan dibahas dalam
lokakarya kajian teknis INCAS.

•

Lokakarya kajian teknis INCAS diselenggarakan pada tanggal 17 September 2014 bersama
perwakilan instansi pemerintah terkait dan lembaga penelitian.

•

Draf laporan dan metode standar yang digunakan direvisi oleh tim INCAS dengan
memasukkan komentar-komentar untuk penyempurnaan.

•

Draf laporan akhir dan metode standar yang digunakan ditelaah lebih lanjut oleh pakar
teknis Indonesia terpilih.

•

Laporan dan metode standar yang digunakan kemudian difinalisasi dengan
mempertimbangkan semua komentar.

Tim INCAS sebelumnya telah menghasilkan perkiraan sementara emisi GRK Kalimantan Tengah
dengan menggunakan data dan cakupan kegiatan yang lebih terbatas (Krisnawati dkk, 2013).
Laporan ini merupakan hasil implementasi dari rencana prioritas penyempurnaan INCAS dan
dimaksudkan untuk memaparkan metodologi dan input yang digunakan dalam analisis secara
terinci, dan kemudian mendiseminasikan hasilnya.
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PENDEKATAN INCAS

Kerangka kerja perhitungan INCAS memberikan pendekatan yang kredibel dan fleksibel dalam
melakukan pendugaan emisi dan serapan GRK. Pendekatan yang lebih rinci dalam pendugaan
emisi ini dimaksudkan untuk mendukung Indonesia dalam memaksimalkan nilai dari upaya
REDD+. Pendugaan emisi dan serapan GRK akan terus disempurnakan seiring dengan
ketersediaan data dan teknologi baru. Pendekatan ini dianggap konsisten dengan international
good practice guidance.
Sebagai bagian dari proses penyempurnaan yang terus-menerus dalam mengembangkan
penghitungan emisi GRK di Kalimantan Tengah, telah dilakukan perhitungan sementara emisi
GRK dari deforestasi dan dekomposisi gambut yang hasilnya dipublikasikan dalam Krisnawati
dkk (2013). Hasil ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari pengambil kebijakan
terkait untuk mendemonstrasikan perkembangan implementasi MRV REDD+. Dari laporan
sementara ini telah diidentifikasi peluang-peluang untuk penyempurnaan, seperti yang telah
diimplementasikan dalam laporan ini.
Pendekatan INCAS memiliki fleksibilitas dalam menghitung emisi GRK dibandingkan
dengan pendekatan metode Tier 1 atau 21, yang dapat memberikan informasi berguna bagi
Indonesia dalam perencanaan, penerapan dan pemantauan kegiatan REDD+ sesuai dengan
kebutuhan nasional. Informasi yang lebih transparan dan rinci memungkinkan Indonesia dapat
memfokuskan pada upaya REDD+ secara lebih efektif dan efisien. Dengan tingkat informasi
yang lebih rinci ini, kegiatan dapat secara potensial dirancang untuk diintegrasikan dengan
penggunaan lahan lain seperti produksi kayu, konservasi, pertanian dan pertambangan, seraya
tetap berupaya mengurangi emisi GRK dan memperoleh pendanaan secara berkelanjutan.
Tingkat yang lebih rinci ini akan mendorong Indonesia untuk dapat menilai sumber karbon
hutan secara lebih akurat dan membandingkan dengan pilihan penggunaan lahan lainnya
secara lebih nyata.
Laporan ini menerapkan kerangka kerja yang konsisten secara nasional dan dirancang untuk
dapat diterapkan di seluruh Indonesia dan memungkinkan implementasi pada tingkat
Metode Tier 1 dan Tier 2 menduga emisi GRK dengan pendekatan sederhana dengan hanya mengalikan luasan
perubahan hutan dengan faktor emisi. Metode Tier 1 menggunakan data default IPCC. Metode Tier 2 menggunakan
data nasional. Metode Tier 3 menggunakan data yang lebih rinci dengan pemodelan untuk mensimulasikan aliran
karbon terkait dengan proses perubahan dan dampak kejadian dalam pengelolaan hutan.

1
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subnasional. INCAS dapat digunakan untuk mendukung keperluan penghitungan GRK yang
cepat, termasuk input untuk menetapkan Tingkat Emisi Rujukan (REL) dan bahan pelaporan
untuk Biennial Update Report (BUR) ke UNFCCC.
Secara garis besar kelebihan spesifik penggunaan pendekatan terinci untuk penghitungan GRK
diuraikan sebagai berikut:

TACCC
Pendekatan INCAS mengikuti prinsip TACCC, yaitu transparency (transparansi), accuracy
(akurasi), consistency (konsistensi), completeness (kelengkapan) dan comparability (dapat
diperbandingkan), seperti yang dipersyaratkan UNFCCC.
•

Transparansi ─ konsep, metodologi, input data dan hasil INCAS tersedia dan
didokumentasikan dengan jelas.

•

Akurasi ─ INCAS menggunakan informasi yang lebih rinci mengenai tipe hutan dan dampak
kejadian gangguan dan waktu kejadian secara spesifik untuk meningkatkan akurasi dugaan
emisi dan serapan, dengan menggunakan data terbaik yang tersedia.

•

Konsistensi ─ INCAS menggunakan metode dan susunan data yang konsisten sepanjang
tahun, seperti citra penginderaan jauh untuk menghasilkan rangkaian waktu perubahan
tutupan hutan nasional yang konsisten.

•

Kelengkapan ─ kerangka kerja INCAS memasukkan semua tipe lahan, sumber karbon, gas
rumah kaca yang relevan dan kegiatan di semua tingkatan.

•

Dapat diperbandingkan ─ metode dan pelaporan INCAS dirancang untuk memenuhi
persyaratan pelaporan internasional (khususnya REDD+ dan UNFCCC), dan juga dapat
diperbandingkan.

Prediksi ke depan
Pendekatan ini memungkinkan kondisi hutan serta emisi dan serapan GRK dapat dipantau dan
dilaporkan untuk setiap periode waktu (tahunan atau periode waktu yang lebih panjang) baik
secara historis (masa lalu), tahun berjalan, atau proyeksi ke depan, dan untuk semua wilayah
geografis. Hal ini dapat digunakan sebagai perangkat pendukung keputusan ketika skenario
pengelolaan hutan dapat dijalankan melalui sebuah sistem untuk menentukan dampaknya
pada sumberdaya karbon; selain menjadi perangkat penting dalam pengambilan keputusan
terkait perencanaan tata guna lahan.

Fleksibilitas
Pendekatan berbasis model memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam melakukan pendugaan
emisi dan serapan GRK. Sebagai sebuah kerangka kerja yang sudah terbangun, kombinasi
kejadian dapat dengan mudah dimodifikasi dan diulang untuk mencerminkan perbedaan
kondisi dan asumsi yang digunakan, termasuk berbagai perencanaan penggunaan lahan dan
skenario pengelolaan karbon hutan untuk menunjukkan dampak yang mungkin akan terjadi
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pada sumberdaya karbon akibat perbedaan kebijakan dalam penggunaan lahan dan sistem
pengelolaan.

Skenario pemodelan
Analisis berbagai opsi kebijakan akan diperlukan untuk menentukan prioritas kebijakan dalam
penurunan emisi GRK untuk memenuhi target penurunan. Pendekatan terinci ini dapat
digunakan untuk menghasilkan informasi kredibel dalam mengeksplorasi opsi-opsi secara
konsisten dan berulang.
Pendekatan ini menggunakan model perhitungan karbon yang telah ditelaah secara
internasional yang memungkinkan berbagai skenario diulang kembali secara efisien dan
mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas
hasil serta mengurangi biaya operasional.

Pelaporan
Hasil perhitungan dapat dilaporkan sesuai dengan persyaratan pelaporan internasional,
nasional atau subnasional, misalnya sebagai input untuk BUR dan komunikasi nasional,
kegiatan REDD+, ataupun pelaporan domestik.

Penyempurnaan yang terus-menerus
Teknologi dan data akan disempurnakan secara terus-menerus, dan semakin menyempurnakan
hasil pendugaan emisi dan serapan GRK. Kerangka kerja INCAS dirancang untuk dengan mudah
menggabungkan data baru dan mengulang seluruh proses menurut waktu untuk menjamin
konsistensi antara dugaan emisi historis dan prediksi emisi ke depan, serta dengan mudah
menyesuaikan kebijakan baru, bila ada.

Verifikasi
Transparansi dibangun dalam sistem pemodelan dan pelaporan untuk memfasilitasi kendali
mutu – QC/jaminan mutu – QA, dan verifikasi eksternal atas hasil.
Ketidakpastian (uncertainty) dieliminir di semua tahapan persiapan data dan pemodelan
dengan menggunakan sumber data dan metode analisis yang konsisten secara geografis
dan temporer/waktu. Data terbaik yang tersedia digunakan, dengan mencatat sumbernya
dan keterbatasan yang ada. Kerangka kerja INCAS memungkinkan analisis dilakukan untuk
parameter –parameter yang spesifik, apabila data memungkinkan.

Kegiatan REDD+
Untuk menunjukkan efektivitas implementasi kegiatan REDD+ diperlukan pemantauan dampak
dari kejadian tertentu atau kombinasi kejadian sepanjang waktu, terhadap hutan serta emisi
dan serapan GRK yang dihasilkan. Pendekatan INCAS dirancang untuk dapat melakukan hal
tersebut.
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Penetapan REL
Sistem penghitungan GRK yang sama perlu digunakan untuk menetapkan REL dan memantau
kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan baseline. Pendekatan INCAS dapat digunakan
untuk menetapkan referensi pelaporan nasional atau subnasional serta pemantauan
perkembangan yang ada terhadap baseline dan target penurunan emisi lainnya, seperti
REDD+, inventarisasi emisi GRK, rencana aksi nasional penurunan emisi GRK (RAN GRK), aksi
mitigasi nasional yang tepat (NAMAs).

METODE

Kerangka kerja INCAS digunakan untuk menduga emisi dan serapan GRK dari hutan2 dan
lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kerangka kerja ini mencakup kuantifikasi luas areal yang
mengalami perubahan dan perhitungan emisi dan serapan GRK dari berbagai sumber emisi
(sources) utama dan penyerapnya (sinks) dengan menggunakan metode seperti diuraikan
pada Bab ini dan diringkas pada Tabel 3-1.
Tabel 3‑1. Ringkasan metode pendugaan emisi yang digunakan untuk inventarisasi GRK
provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah
Sumber dan penyerap gas rumah kaca
A. Lahan Hutan
1. Lahan hutan tetap menjadi lahan
hutan
Hutan alam yang dikelola (SMF)
Hutan alam yang dikelola
(degradasi hutan)
Kebakaran biomassa3
Emisi dari tanah organik yang
dikeringkan
Kebakaran gambut
2. Konversi menjadi lahan hutan
Peningkatan stok karbon hutan
B. Lahan pertanian
1. Lahan pertanian tetap menjadi
lahan pertanian
2. Konversi menjadi lahan pertanian
(deforestasi)
Perkebunan sawit
Perkebunan karet
Pertanian lain
Kebakaran biomassa
Emisi dari tanah organik yang
dikeringkan
Kebakaran gambut
Emisi dari tanah mineral

CO2

CH4

Metode

FE

T3
T3

M
M

IE4
T2

N2O

NOx, CO

Metode

FE

Metode

FE

Metode

FE

CS

T2
T1

D
D

T2
T1

D
D

T2

D

T1/T2

D/CS

T1

CS

NE

T1

CS

T3

M

T2
T1

D
D

T2
T1

D
D

T2

D

T1

CS

NE
T1

D

T1

CS

NE

M
M
D

T3
T3
T1
IE
T2

CS

T1/T2
T1

D/CS
D

Lahan hutan didefinisikan menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2004 dan dipetakan sebagai hutan
menurut peta tutupan lahan Kementerian Kehutanan.
3
Kebakaran biomassa berarti terbakarnya biomassa di atas permukaan tanah dan kayu mati di lokasi.
4
Emisi CO2 dari kebakaran biomassa dimasukkan dalam perhitungan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan,
degradasi hutan dan deforestasi dengan menggunakan model T3.
2
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Sumber dan penyerap gas rumah kaca
C. Padang rumput
1. Padang rumput tetap menjadi
padang rumput
2. Konversi menjadi padang rumput
D. Lahan basah
1. Lahan basah tetap menjadi lahan
basah
2. Konversi menjadi lahan basah
E. Pemukiman
1. Pemukiman tetap menjadi
pemukiman
2. Konversi menjadi pemukiman
F. Lahan lain
1. Lahan lain tetap menjadi lahan lain
2. Konversi ke lahan lain
Pertambangan

CO2
Metode

CH4
FE

Metode

N2O
FE

Metode

NOx, CO
FE

Metode

FE

NE
IE
NE
NE
NE
IE
NE
IE

FE = faktor emisi, CS = spesifik negara, D = default IPCC, M = Model 5, NA = tidak dapat diaplikasikan, NE= tidak
diduga, NO = tidak terjadi, IE=dicakup di tempat lain 6, T1 = Tier 1, T2 = Tier 2 dan T3 = Tier 3

Metodologi yang digunakan mencakup kombinasi metode Tier 3 (model)/Pendekatan 27 dan
metode Tier 2/Pendekatan 2 dengan menggunakan gabungan data spesifik Indonesia dan nilainilai default lainnya. Metode default Tier 1 hanya digunakan apabila data spesifik Indonesia
tidak tersedia. Hal ini perlu disempurnakan di masa mendatang, akan tetapi dimasukkan
dalam analisis di sini sebagai langkah awal untuk menunjukkan bahwa perhitungan emisi GRK
dilakukan selengkap mungkin.
Hingga saat data penggunaan lahan yang lebih spesifik tersedia, lahan hutan yang dikonversi
menjadi padang rumput, lahan basah, pemukiman dan lahan lain dimodelkan seolah dikonversi
menjadi lahan pertanian. Dampak emisi GRK bersih dari penggunaan asumsi ini dianggap nol
(diabaikan).
Bagian berikut ini menerangkan ringkasan metode yang digunakan untuk menduga emisi dan
serapan GRK dari hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah periode tahun 2000–2011.
Secara umum, pendekatan dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan hutan dan lahan
gambut, menghimpun data biofisik dan data kejadian dalam pengelolaan, memodelkan stok
dan aliran karbon serta mengintegrasikan hasilnya untuk pelaporan emisi dan serapan GRK
sesuai dengan format yang diperlukan, seperti digambarkan pada Gambar 3-1.

Model digunakan (tidak menggunakan nilai faktor emisi tunggal) untuk mensimulasikan dinamika hutan seperti proses
pertumbuhan, peralihan dan dekomposisi serta dampak kejadian pengelolaan terhadap stok dan aliran karbon.
6
Seluruh lahan yang dikonversi dari lahan hutan menjadi padang rumput, lahan basah, pemukiman dan lahan lain
dimasukkan dalam lahan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian (lahan lainnya). Emisi dan serapan GRK
bersih diasumsikan menjadi nol setelah dilakukan konversi.
7
Pembahasan mengenai Tier dan Pendekatan, dapat dilihat dalam IPCC 2003. Penjelasan rinci mengenai metode yang
digunakan dalam laporan ini, dapat dilihat dalam Metode Standar – Pemodelan dan Pelaporan (Krisnawati dkk, 2015).
5
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Data pengelolaan lahan

Model Perhitungan Karbon
M
n
Pendugaan stok karbon dan aliran karbon
di hutan dan gambut

Emisi akibat
bat perubahan
penggunaan lahan

Hasil
H
asil perhitungan
per
erh
hitun
unggan emisi GRK

Gambar 3‑1. Ikhtisar pendekatan pemodelan INCAS
Penjelasan rinci mengenai metode yang digunakan terdapat dalam metode standar untuk
pendugaan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan di Indonesia, versi 1 (Krisnawati dkk, 2015):
1.

Metode Standar – Kondisi Awal: menguraikan proses untuk menentukan kondisi awal yang
digunakan sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK. Kondisi awal ini mencakup
biomassa di atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, massa serasah
dan kayu mati untuk setiap kelas biomassa.

2.

Metode Standar – Pertumbuhan Hutan dan Peralihan: menguraikan proses untuk
menentukan laju pertumbuhan, peralihan biomassa di atas dan di bawah permukaan
tanah, serta laju pembusukan kayu mati untuk setiap komponen dari setiap kelas biomassa,
yang digunakan sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK.

3.

Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan: menguraikan proses untuk
menentukan kejadian dan rejim pengelolaan hutan serta dampaknya terhadap stok karbon
sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK.

4.

Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim: menguraikan bagaimana data spasial yang tersedia
digunakan secara konsisten untuk mengalokasikan luas rejim pengelolaan pada areal yang
dianalisis dan untuk menghasilkan statistik perubahan luas tahunan yang digunakan dalam
pemodelan INCAS.
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5.

Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut: menguraikan proses untuk mengkuantifikasi
emisi GRK dari oksidasi biologis pengeringan lahan gambut, emisi langsung dari
pengeringan tanah organik dan drainase kanal, serta emisi dari kebakaran gambut.

6.

Metode Standar – Pemodelan dan Pelaporan: menguraikan proses yang digunakan untuk
mengintegrasikan semua data dari metode standar INCAS (no. 1–5) dan untuk pemodelan
emisi dan serapan GRK dari deforestasi, degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan
hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di Indonesia.

Program Penginderaan Jauh INCAS
Program penginderaan jauh INCAS melakukan pemantauan perubahan tutupan hutan
di seluruh Indonesia berdasarkan citra Landsat yang diambil dari berbagai titik pada suatu
waktu untuk membuat mosaik tahunan. INCAS telah mengembangkan serangkaian proses
untuk mengidentifikasi dan memantau perubahan tutupan hutan pada setiap piksel. Dengan
memantau perubahan tahunan pada setiap piksel, memungkinkan untuk menentukan dimana
lokasi tutupan hutan yang hilang, lokasi lahan hutan atau non-hutan tetap, dan lokasi hutan
yang mengalami pertumbuhan kembali. INCAS telah menghasilkan mosaik tahunan selama
jangka waktu 12 tahun (2000–2012) dengan keberadaan awan minimal. Metode yang
digunakan diuraikan dalam publikasi LAPAN (2014) The Remote Sensing Monitoring Program
of Indonesia’s National Carbon Accounting System: Methodology and Products, Version 1.

3.1. SUMBER DATA
Data dari berbagai sumber (baik spasial maupun non-spasial) digunakan untuk menganalisis emisi
dan serapan GRK provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah. Data tersebut diringkas dalam
Tabel 3-2, dan bagaimana data tersebut didapatkan dan digunakan diuraikan secara rinci dalam
metode standar untuk pendugaan emisi GRK dari sektor kehutanan (Krisnawati dkk, 2015).
Tabel 3‑2. Data yang digunakan untuk perhitungan emisi GRK provinsi percontohan REDD+
Kalimantan Tengah
Data
Inventarisasi Hutan
Nasional (IHN/NFI)

Jenis Data

Deskripsi

Sumber

Nonspasial

Biomassa di atas permukaan Kementerian
tanah (DBH ≥ 5cm)
Kehutanan

Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala Nonspasial
(IHMB)

Biomassa di atas permukaan Kementerian
tanah (DBH ≥ 10cm)
Kehutanan

Petak Ukur
Permanen (PUP)

Nonspasial

Biomassa di atas permukaan Kementerian
tanah (DBH ≥ 10cm)
Kehutanan

Petak pemantauan
Vegetasi

Nonspasial

Biomassa di atas permukaan Proyek terkait
tanah
(seperti KFCP, dll)
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Data

Jenis Data

Deskripsi

Sumber

Petak penelitian

Nonspasial

Beragam (termasuk
sebagian atau semua
komponen biomassa
pohon di atas permukaan
tanah, vegetasi tumbuhan
bawah, biomassa di bawah
permukaan tanah (akar),
kayu mati, serasah)

Informasi yang
tersedia dari
berbagai publikasi

Nonspasial

Beragam (digunakan untuk
mengisi kesenjangan
informasi)

Laporan penelitian

Sertifikat RIL
(pemanenan kayu
berdampak rendah)

Nonspasial

Daftar konsesi yang telah
memenuhi kepatuhan
dengan standar TFF RIL®

TFF (Tropical Forest
Foundation)

Tipe tutupan lahan

Spasial

Hutan lahan kering primer/
sekunder, hutan rawa
primer/sekunder, hutan
mangrove primer/sekunder, Kementerian
hutan tanaman (dan semua Kehutanan
kelas tutupan lahan lain
yang tidak digunakan dalam
analisis)

Fungsi Hutan

Spasial

Hutan produksi, lindung,
atau konservasi

Kementerian
Kehutanan

Jenis tanah

Spasial

Jenis tanah organik
(gambut) dan mineral

Kementerian
Kehutanan

Perkebunan

Spasial

Areal perkebunan sawit,
perkebunan karet

Kementerian
Kehutanan

Hutan produksi

Spasial

Areal konsesi hutan

Kementerian
Kehutanan

Areal terbakar

Spasial

Areal terbakar tahunan

Remote Sensing
Solutions
GmbH

Data tutupan hutan/nonhutan tahunan dari Landsat,
serta kejadian kehilangan
dan penambahan hutan
diperoleh dengan
perubahan luas tutupan
hutan tahunan

LAPAN
(Lembaga
Penerbangan dan
Antariksa Nasional)

Luas dan perubahan
Spasial
tutupan hutan

Kementerian
Kehutanan (Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Kehutanan) dan
lembaga penelitian
lainnya
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3.2. PENDUGAAN EMISI DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN,
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN STOK
KARBON HUTAN
Hasil emisi GRK tahunan dapat dilaporkan menurut kategori pelaporan UNFCCC seperti
digambarkan pada Tabel 3-1 atau menurut kategori pelaporan REDD+. Hubungan antara
kegiatan REDD+ dan kategori pelaporan UNFCCC disajikan pada Tabel 3-3.
Laporan ini menyajikan hasil pendugaan emisi menurut definisi kegiatan REDD+; meskipun
demikian, hasilnya dapat juga dilaporkan berdasarkan definisi dan format yang berbeda,
termasuk format tabel pelaporan umum UNFCCC.
Tabel 3‑3. Perbandingan antara kegiatan REDD+ dan kategori pelaporan UNFCCC
Kegiatan REDD+

Kategori pelaporan UNFCCC

Pengelolaan hutan berkelanjutan
Degradasi hutan

Lahan hutan tetap menjadi lahan hutan

Peran konservasi
Deforestasi

Lahan hutan dikonversi menjadi lahan pertanian
atau padang rumput atau lahan basah atau
pemukiman atau lahan lain

Reforestasi (Peningkatan stok
karbon hutan)

Lahan pertanian atau padang rumput atau lahan
basah atau pemukiman atau lahan lain dikonversi
menjadi lahan hutan

Kategori pelaporan kegiatan REDD+ mencakup emisi GRK bersih tahunan dari kegiatan berikut ini
yang berhubungan dengan hutan dan perubahan penggunaan lahan dari tahun 2000 hingga 2011.
Deforestasi
Penghitungan emisi bersih dari deforestasi menunjukkan jumlah emisi GRK tahunan dari
kegiatan deforestasi dalam periode waktu pemodelan (konversi dari lahan hutan menjadi nonhutan). Emisi bersih dari penggunaan lahan berikutnya juga dimasukkan dalam perhitungan
deforestasi (misalnya pembangunan perkebunan pada areal lahan hutan yang sudah dibuka),
termasuk emisi dari pembusukan kayu mati. Bila tidak tersedia data yang lebih rinci tentang
penggunaan lahan berikutnya untuk non-perkebunan (lahan pertanian), diasumsikan bahwa
semua penggunaan lahan berikutnya adalah tanaman pertanian tahunan dimana perolehan
(gain) dan kehilangan (loss) biomassa tahunannya setara, sehingga emisi bersih dari tanaman
non-perkebunan setelah deforestasi dianggap nol. Emisi dari pembusukan kayu mati akibat
deforestasi juga diperhitungkan, yang menyebabkan adanya emisi selama beberapa tahun
setelah terjadinya deforestasi.
Degradasi Hutan
Sampai saat ini belum ada definisi yang disepakati tentang degradasi hutan. Untuk tujuan
inventarisasi GRK ini, penghitungan emisi bersih dari degradasi hutan menunjukkan jumlah
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emisi dan serapan GRK tahunan akibat perubahan hutan alam primer menjadi hutan alam
sekunder (misalnya melalui kegiatan tebang pilih, kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan
manusia, atau tebang habis yang diikuti dengan regenerasi alam). Konversi hutan alam
menjadi hutan tanaman juga dimasukkan dalam perhitungan; namun tidak ada areal yang
teridentifikasi menunjukkan perubahan tersebut berdasarkan data yang tersedia.
Peran konservasi
Sampai saat ini belum ada definisi yang disepakati untuk mengkuantifikasi peran konservasi.
Untuk tujuan inventarisasi GRK, peran konservasi dapat menunjukkan jumlah emisi GRK
tahunan yang dapat terhindarkan dengan melakukan praktik pengelolaan di kawasan hutan
lindung dan konservasi. Hal ini dapat mencakup tindakan-tindakan seperti pencegahan
penebangan liar atau perambahan di hutan konservasi atau hutan lindung. INCAS dirancang
untuk dapat memodelkan dampak dari kegiatan tersebut. Namun peran konservasi tidak
dimasukkan dalam laporan ini karena tidak cukup kejelasan tentang kegiatan yang akan
dimodelkan. Analisis lebih lanjut mengenai tipe-tipe tindakan konservasi dan dampaknya
terhadap emisi GRK harus dimasukkan dalam rencana penyempurnaan INCAS ke depan.
Pengelolaan hutan berkelanjutan
Penghitungan emisi bersih dari tindakan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan menunjukkan
jumlah emisi dan serapan GRK tahunan yang disebabkan oleh tindakan pengelolaan lahan yang
sedang berlangsung di hutan yang dikategorikan sebagai hutan sekunder pada awal periode
pemodelan (lahan hutan tetap sebagai lahan hutan). Hasilnya menunjukkan perubahan stok
karbon di areal tersebut yang disebabkan oleh serangkaian kejadian akibat tindakan dalam
pengelolaan hutan di hutan alam yang dikelola dengan siklus pemanenan jangka panjang,
menggunakan metode perencanaan dan pengelolaan yang mempunyai dampak minimum
pada stok karbon di areal tersebut dalam jangka panjang (emisi dan serapan setara jumlahnya,
tetapi dalam waktu yang berbeda). Hal ini termasuk kegiatan pemanenan yang mungkin
menyebabkan terjadinya areal dalam hutan yang tidak bertegakan sementara (temporarily
unstocked forest) 8.
Peningkatan stok karbon hutan
Penghitungan emisi bersih dari peningkatan stok karbon hutan menunjukkan jumlah emisi
dan serapan GRK tahunan yang dihasilkan dari kegiatan penanaman kembali di lahan tidak
berhutan dalam kawasan hutan (yaitu konversi dari lahan bukan-hutan menjadi hutan) serta
pengelolaan hutan berikutnya di lahan tersebut. Pemanenan yang berlangsung dan penanaman
kembali di hutan tanaman yang terjadi pada tahun 2000 di lahan tersebut diperhitungkan.
Kegiatan penanaman di luar areal hutan tersebut tidak diperhitungkan karena keterbatasan
informasi yang tersedia.

Hutan tidak bertegakan sementara (temporarily unstocked) adalah lahan yang memenuhi definisi hutan pada akhir masa
pertumbuhan, tetapi karena adanya kejadian gangguan menyebabkan hutan tersebut tidak bertegakan untuk sementara
waktu. Lahan ini diharapkan mengalami pertumbuhan kembali dan memenuhi definisi hutan di masa mendatang.

8
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3.2.1. Perhitungan luas hutan yang mengalami perubahan
Areal hutan yang mengalami perubahan selama periode 2000–2011 diidentifikasi pertama kali
dengan melihat seluruh kemungkinan kondisi hutan dan tindakan-tindakan pengelolaan yang
kemudian menempatkannya pada rejim pengelolaan, dan secara spasial mengalokasikan rejim
pengelolaan tersebut untuk mengetahui perubahan hutan yang terjadi. Proses alokasi spasial
ini digambarkan pada Gambar 3-2.
Tutupan Hutan
Tahunan

Areal Berhutan
Tahunan

Tutupan Lahan

Perubahan Areal
Berhutan Berdasarkan
Tipe Hutan

Areal Tahunan
Deforestasi

Areal Terbakar Tahunan
Degradasi Hutan
Fungsi Hutan
Rejim Pengelolaan
Konsesi Hutan

Areal Berdasarkan
Penggunaan Lahan,
Rejim Pengelolaan dan
Jenis Tanah

Konsesi Kebun

Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan
Peningkatan Stok
Karbon Hutan
Perkebunan

Jenis Tanah

Gambar 3‑2. Perhitungan luas hutan yang mengalami perubahan (sumber data diuraikan
pada Tabel 3-2)
Setiap areal yang mengalami perubahan ditempatkan pada rejim pengelolaan tertentu.
Perubahan tahunan dari areal yang mengalami perubahan, dan diagregasikan menurut tipe
kegiatan REDD+, diringkas seperti pada Tabel 3-4. Tabel tersebut tidak memasukkan areal
terdeforestasi sebelum tahun 2000 (dimodelkan sebagai lahan terdeforestasi) dan areal
hutan sekunder di lahan gambut yang mengalami pengeringan (dimodelkan sebagai hutan
sekunder yang mengalami pengeringan), yang berkontribusi pada emisi tahun berjalan dari
emisi oksidasi biologis dan kebakaran lahan gambut. Rincian lebih lanjut dari metode yang
digunakan dan rejim yang dihasilkan dapat dilihat dalam Metode Standar – Kejadian dan Rejim
Pengelolaan Hutan dan Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim (Krisnawati dkk, 2015).
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Tabel 3‑4. Luas areal tahunan dari setiap kegiatan REDD+ yang dimodelkan di Kalimantan Tengah
Tahun

Deforestasi9
(ha)

Degradasi
hutan (ha)

Peningkatan
stok karbon
hutan10 (ha)

Pengelolaan hutan
berkelanjutan (ha)

Total11
(ha)

2000

3.049

25

761

54.787

58.622

2001

11.102

461

489

56.619

68.671

2002

33.954

566

724

103.457

138.701

2003

25.544

638

360

74.293

100.834

2004

26.513

480

246

89.043

116.283

2005

36.065

634

1.393

70.759

108.850

2006

99.671

851

564

144.463

245.549

2007

45.490

215

747

59.890

106.341

2008

22.193

1

1.892

55.099

79.185

2009

11.975

81

825

84.215

97.096

2010

5.900

61

377

48.464

54.802

2011

20.837

101

276

64.265

85.478

3.2.2. Perhitungan emisi dan serapan
Emisi dan serapan GRK diduga setiap tahun untuk gas dan sumber berikut:
•

Emisi CO2 dari perubahan stok karbon;

•

Emisi non-CO2 dari kebakaran permukaan;

•

Emisi karbon dan N2O dari tanah mineral;12

•

Oksidasi biologis dari lahan gambut yang mengalami pengeringan, kebakaran gambut dan
emisi langsung dari pengeringan tanah organik dan drainase kanal – Lihat Bagian 3.3.

Emisi dan serapan CO2 dari perubahan stok karbon
Emisi dan serapan GRK dari perubahan stok karbon diduga untuk hutan dan perkebunan di
Kalimantan Tengah dengan menggunakan model Tier 3 yang didominasi oleh data spesifik
Indonesia, ditambah dengan data dari negara lain jika diperlukan.13

Luas areal hutan alam tahunan yang dikonversi menjadi non-hutan selama periode tahun 2000-2011. Luas ini
berbeda dengan luas lahan terdeforestasi yang dimodelkan dan disajikan di bagian lainnya dalam publikasi ini, yang
mencakup semua lahan yang mengakibatkan emisi akibat kegiatan deforestasi (memasukkan emisi dari sumber
karbon kayu mati dan karbon tanah).
10
Tambahan 111.366 ha hutan tanaman diidentifikasi pada tahun 2000. Tidak ada data kelas umur yang tersedia.
Oleh karena itu, hutan tanaman dimodelkan sebagai hutan normal dengan luas areal penanaman dan pemanenan
15.909 ha setiap tahun.
11
Nilai total dari pembulatan.
12
Tidak mencakup pemberian pupuk karena tidak tersedianya data pemberian pupuk.
13
Lihat Metode Standar INCAS dan database untuk informasi sumber data yang bukan berasal dari Indonesia.
9
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Pemodelan sumber karbon dan emisi GRK berikut ini dilakukan dengan menggunakan
model keseimbangan massa, pendekatan berbasis kejadian dimana perubahan stok karbon
pada setiap sumber karbon dan aliran karbon antar sumber dikuantifikasi; dan dari hasil ini,
diperoleh emisi dan serapan GRK tahunan selama periode tahun 2000–2011. Pendekatan ini
digunakan untuk hutan alam, hutan tanaman, perkebunan (sawit dan karet).
•

Biomassa di atas permukaan tanah

•

Biomassa di bawah permukaan tanah

•

Bahan organik mati (kayu mati, serasah)

•

Emisi karbon dari kebakaran

Pendekatan pemodelan untuk setiap sumber karbon mengikuti langkah-langkah berikut
(Krisnawati dkk, 2015):
1.

Menentukan kondisi awal (lihat Metode Standar – Kondisi Awal);

2.

Menghitung perubahan alami dari kondisi awal melalui pertumbuhan, peralihan dan
pembusukan setiap sumber karbon, dan waktu perubahan (lihat Metode Standar –
Pertumbuhan Hutan dan Peralihan);

3.

Menghitung dampak dan waktu kejadian pengelolaan (misalnya pemanenan, penanaman,
kebakaran) terhadap stok karbon dan menggabungkan semua kedalam rejim pengelolaan
yang berdampak pada setiap kondisi awal (yaitu tipe dan waktu kejadian pengelolaan)
(lihat Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan);

4.

Menentukan luas dan waktu untuk diterapkan pada setiap rejim pengelolaan (lihat
Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim);

5.

Menjalankan model dan konversi ouput yang dihasilkan sesuai dengan format pelaporan
yang dipersyaratkan (lihat Metode Standar – Pemodelan dan Pelaporan).

Emisi non-CO2 dari kebakaran permukaan
Emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa oleh kebakaran permukaan14 dihitung berdasarkan
jumlah karbon yang dilepaskan yang dimodelkan sebagai bagian dari kegiatan deforestasi,
degradasi hutan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan, dikalikan dengan rasio emisi default
dan rasio nitrogen:karbon dari IPCC (2003). Emisi dihitung untuk metana (CH4), karbon
monoksida (CO), nitrogen oksida (N2O) dan NOx.
Emisi dinyatakan dalam ton untuk setiap gas yang dilepaskan dan dalam ton CO2-e untuk emisi
dari CH4 dan N2O.
Lihat Metode Standar INCAS – Pemodelan dan Pelaporan untuk informasi yang lebih rinci
(Krisnawati dkk, 2015).

Kebakaran permukaan dapat membakar biomassa dan kayu mati di atas permukaan tanah.

14
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Emisi karbon dan N2O dari tanah mineral
Emisi karbon dan N2O tahunan dari tanah mineral terdegradasi dihitung dengan menggunakan
metode Tier 1 seperti diuraikan dalam Panduan IPCC (IPCC 2003), dikarenakan informasi
mengenai tanah yang rinci dan model tanah tidak tersedia. Emisi N2O dari penggunaan pupuk
tidak dimasukkan dalam laporan ini karena tidak tersedianya data penggunaan pupuk untuk
Kalimantan Tengah. Lihat Metode Standar INCAS – Pemodelan dan Pelaporan (Krisnawati dkk,
2015) untuk metode rinci yang digunakan.

3.3. PENDUGAAN EMISI DARI DEKOMPOSISI DAN KEBAKARAN GAMBUT
Emisi GRK lahan gambut diduga setiap tahunnya dengan menggunakan metode seperti
digambarkan pada Gambar 3-3 untuk sumber dan gas berikut.
•

Oksidasi biologis15 dari pengeringan gambut: CO2-C, CO2-e

•

Kebakaran gambut:16 CO2-C, CO2, CO, CH4

•

Emisi langsung dari pengeringan tanah organik dan drainase kanal: N2O, CH4

Total emisi GRK tahunan diduga dengan mengalikan luas areal yang terkena dampak
pengeringan atau kebakaran dengan faktor emisi yang spesifik dari kegiatan tertentu. Faktor
emisi yang berbeda digunakan untuk oksidasi biologis gambut, emisi N2O dan CH4 langsung
dari pengeringan tanah organik dan drainase kanal, serta kebakaran gambut.
Rincian lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dapat dilihat dalam Metode Standar –
Emisi GRK Lahan Gambut (Krisnawati dkk, 2015).

Dua macam faktor emisi (FE) digunakan: (1) FE yang diperoleh dari kegiatan KFCP, yang mencakup CO2, karbon
organik terlarut (DOC) dan CH4; dan (2) Panduan IPCC 2013 yang memberikan FE yang berbeda untuk CO2, karbon
organik terlarut (DOC) dan CH4.
16
Kebakaran gambut membakar tanah organik. Catatan: Faktor emisi kebakaran N2O dan NOx tidak tercantum dalam
IPCC Tier 1 karena terbatasnya data emisi N2O dan NOx dari kebakaran di tanah organik.
15
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hun
nan
n
Be
erdasarkan TTutupan
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Faktor Emisi Kebakaran Gambut
Kategori
penggunaan lahan

FE

Sawah
Terbakar sekali
Terbakar dua kali
Terbakar ga kali
atau lebih

Model

Model

Emisi Gambut Tahunan dari
Oksidasi Biologis, CH4 dan
N2O

Emisi GRK
Tahunanan dari
Kebakaran Gambut

Gambar 3‑3. Ikhtisar pendekatan INCAS untuk pendugaan emisi GRK gambut di
Kalimantan Tengah

3.3.1. Perhitungan luas lahan gambut yang mengalami perubahan
Areal lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mengalami perubahan akibat pengeringan
diduga dengan menggunakan data spasial yang sama dengan data yang digunakan untuk
analisis lahan hutan seperti diuraikan sebelumnya (3.2.1). Luasan areal hutan alam tahunan
yang dibuka di lahan gambut selama periode ditentukan berdasarkan luasan areal deforestasi
yang terjadi di tanah gambut. Areal yang tidak mengalami perubahan dalam konteks umum
pengelolaan lahan selama periode ditetapkan luasnya konstan sepanjang tahun. Dalam hal ini
termasuk areal lahan gambut yang terdeforestasi sebelum tahun 2000 dan areal hutan alam
sekunder di lahan gambut yang diasumsikan telah mengalami pengeringan.
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Areal lahan gambut terbakar selama periode tahun 2000–2011 diduga berdasarkan perhitungan
areal terbakar tahunan dengan menggunakan data titik panas MODIS yang dikoreksi dengan
menggunakan data titik api Landsat dan LiDAR, seperti dilaporkan oleh Remote Sensing
Services (Ballhorn dkk, 2014). Kebakaran pertama diasumsikan terjadi pada tahun pembukaan
hutan dimana pembukaan lahan dan kebakaran terjadi di areal yang sama. Kebakaran kedua
dan ketiga atau kebakaran berikutnya ditentukan dari susunan data yang sama dengan melacak
areal terbakar tahunan di lahan non-hutan selama periode analisis. Kebakaran di dalam hutan
yang tidak mengakibatkan perubahan hutan diasumsikan tidak akan membakar tanah gambut.
Tabel 3-5 merangkum areal lahan gambut yang mengalami perubahan akibat pengeringan
dan kebakaran selama periode tahun 2000–2011. Lihat Metode Standar – Emisi GRK Lahan
Gambut dan Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim (Krisnawati dkk, 2015) untuk rincian lebih
lanjut metode yang digunakan.
Tabel 3‑5. Luas lahan gambut tahunan yang terkena dampak dari oksidasi biologis dan
kebakaran di Kalimantan Tengah

Tahun

Luas lahan gambut
yang terkena dampak
oksidasi biologis
(ha)

Area lahan gambut terbakar berdasarkan tipe (ha)
Kebakaran
Pertama

Kebakaran Kedua

Kebakaran Ketiga
dan seterusnya

2000

2.804.084

26

9.191

0

2001

2.806.354

305

1.231

0

2002

2.825.051

14.654

454

0

2003

2.829.330

1.505

28.411

3.902

2004

2.833.672

1.155

49.196

12.112

2005

2.844.741

462

27.564

13.898

2006

2.887.677

24.182

113.189

44.675

2007

2.892.862

57

9.161

8.029

2008

2.896.448

38

4.185

3.241

2009

2.899.415

1.594

80.314

67.133

2010

2.902.135

4

1.267

731

2011

2.913.217

16

33.177

37.000
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3.3.2. Perhitungan emisi lahan gambut
Perhitungan emisi GRK dari pengeringan tanah organik mencakup CO2, karbon organik
terlarut (Dissolved Organic Carbon) dan CH4. Terkait dengan faktor emisi terbaik yang
digunakan, terdapat perbedaan pendapat diantara para pakar mengenai faktor emisi mana
yang terbaik untuk digunakan untuk menghitung emisi gambut di Kalimantan Tengah. Oleh
karena itu, INCAS dalam perhitungan emisi GRK di provinsi percontohan Kalimantan Tengah,
menggunakan dua faktor emisi oksidasi biologis (dari lokasi proyek KFCP di Kabupaten Kapuas
Kalimantan Tengah dan nilai default IPCC (2013). Faktor emisi oksidasi biologis yang dihasilkan
oleh KFCP merupakan kombinasi dari emisi karbon CO2, DOC dan CH4 menjadi faktor emisi
tunggal. Sedangkan IPCC (2013) memisahkan faktor emisi untuk CO2, DOC dan CH4. Untuk lebih
menyederhanakan pelaporan, emisi oksidasi biologis akibat pengeringan tanah organik hanya
menggunakan faktor emisi dari IPCC (2013).
Faktor emisi kebakaran diperoleh dengan menggunakan data kebakaran yang dikumpulkan
dari lokasi proyek KFCP dan metode yang diuraikan dalam IPCC (2013). Faktor emisi kebakaran
dari KFCP didasarkan pada kedalaman kebakaran pada tiap kebakaran pertama, kedua dan
ketiga serta seterusnya, serta rata-rata bobot isi (bulk density) gambut. Emisi GRK kebakaran
gambut tahunan untuk CO2, CO dan CH4 dihitung dengan mengalikan areal terbakar tahunan
untuk setiap tipe kebakaran dengan faktor emisi yang dihasilkan.
Model berbasis-spreadsheet digunakan untuk menduga emisi GRK yang diakibatkan oleh
perubahan dalam pengelolaan lahan, termasuk juga emisi langsung N2O, DOC dan CH4 dari
pengeringan tanah organik. Alokasi spasial rejim pengelolaan didapatkan dari analisis spasial
perubahan tipe tutupan lahan dan luas areal seperti ditunjukkan pada Tabel 3-5. Faktor emisi
seperti di atas diterapkan berdasarkan pada tipe kejadian dan kelas tutupan lahan gambutnya.
Emisi kebakaran gambut diasumsikan menjadi tambahan emisi yang dihasilkan dari
pengeringan gambut. Telaahan lebih lanjut mengenai faktor emisi harus dimasukkan dalam
rencana penyempurnaan INCAS dengan memasukkan hasil-hasil penelitian terbaru tentang
emisi GRK gambut.
Pendekatan yang digunakan untuk pendugaan emisi GRK gambut konsisten dengan pendekatan
yang diuraikan sebelumnya untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dari biomassa dan kayu
mati. Kedua pendekatan tersebut berbasis-kejadian dimana emisi diakibatkan oleh kejadian
dalam pengelolaan lahan. Rincian lebih jauh mengenai pendekatan dan faktor emisi yang
digunakan untuk menghitung emisi GRK dari pengeringan dan kebakaran lahan gambut dapat
dilihat dalam Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut (Krisnawati dkk, 2015).
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HASIL

Bab ini menyajikan ringkasan hasil pendugaan emisi dan serapan GRK Kalimantan Tengah
pada periode 2000–2011 untuk setiap kejadian yang mengakibatkan emisi dari hutan di tanah
mineral dan lahan gambut (Gambar 4-1 dan 4-2), serta gabungan emisi total dari semua
lahan di Kalimantan Tengah (Gambar 4-3). Hasil serupa juga disajikan berdasarkan kategori
penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan menurut UNFCCC (Gambar 4-4).
Hasil pendugaan disajikan sebagai emisi CO2-ekuivalen (CO2-e) untuk semua GRK utama, dan
mencakup semua sumber karbon (biomassa di atas permukaan tanah, biomassa di bawah
permukaan tanah, serasah, kayu mati, tanah). Nilai positif mengindikasikan emisi GRK,
sedangkan nilai negatif mengindikasikan serapan GRK. Pada dasarnya pendekatan INCAS
dapat menghasilkan keluaran (output) yang lebih rinci, namun pada gambar di bawah ini hanya
disajikan keluaran utama dari analisis.
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Gambar 4‑1. Dugaan emisi dan serapan GRK tahunan menurut kategori REDD+ di Kalimantan
Tengah periode 2000–2011 dari hutan pada tanah mineral
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Gambar 4‑2. Dugaan emisi dan serapan GRK tahunan menurut kategori REDD+ di Kalimantan
Tengah periode 2000–2011 dari hutan pada tanah organik.
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Gambar 4‑3. Dugaan total emisi dan serapan GRK tahunan menurut kategori REDD+ di
Kalimantan Tengah periode 2000–2011 dari hutan pada tanah mineral dan organik.
Hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4-1 sampai 4-3 mencerminkan kegiatan-kegiatan REDD+
yang dilaksanakan di provinsi percontohan Kalimantan Tengah, perubahan tutupan hutan
tahunan yang terpantau dan kegiatan pengelolaan hutan dari tahun 2000 hingga 2011,
termasuk juga perubahan penggunaan lahan sebelumnya yang menghasilkan emisi GRK.
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Perbedaan definisi yang digunakan dalam kegiatan REDD+ akan mengakibatkan perbedaan
distribusi emisi GRK. Perbedaan emisi GRK antara kegiatan pegelolaan hutan berkelanjutan dan
degradasi hutan mencerminkan penggunaan definisi kegiatan yang berbeda untuk inventarisasi
GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah; umumnya kegiatan yang terjadi di ‘lahan hutan tetap
(forest land remaining forest land)’ dialokasikan pada kegiatan pegelolaan hutan berkelanjutan.
Deforestasi pada tanah organik merupakan sumber emisi GRK terbesar di provinsi percontohan
Kalimantan Tengah antara tahun 2000 dan 2011. Hal ini sangat dipengaruhi oleh emisi GRK yang
terjadi di lahan terdeforestasi, yang harus dilaporkan dalam kategori perubahan penggunaan
lahan 20 tahun setelah perubahan kegiatan penggunaan lahan pertama kali (IPCC, 2006).
Hal ini menyebabkan luas lahan yang berkontribusi pada emisi GRK akibat deforestasi lebih
luas dibandingkan dengan luas deforestasi tahunan yang ditunjukkan pada Tabel 3-4. Hal ini
juga jelas ditunjukkan pada emisi GRK untuk kategori “lahan hutan yang dikonversi menjadi”
seperti pada Gambar 4-4.
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Gambar 4‑4. Dugaan total emisi dan serapan GRK tahunan menurut kategori penggunaan
lahan dan perubahan penggunaan lahan UNFCCC di Kalimantan Tengah periode 2000–2011
dari lahan hutan, perkebunan dan lahan lain pada tanah mineral dan organik.
Total emisi GRK tahunan dalam ton CO2-e yang dihasilkan dari pengelolaan hutan dan konversi
hutan menjadi non-hutan dan dari non-hutan menjadi hutan ditunjukkan pada Lampiran
1 (Tabel A1-1). Pembagian emisi tersebut dan GRK lainnya (CO dan NOx) secara lebih rinci
disajikan dalam Lampiran 1 (Tabel A1-2 hingga Tabel A1-8).
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Total emisi GRK tahunan dalam ton CO2-e dari perubahan dari hutan ke non-hutan di tanah
mineral ditunjukkan dalam Lampiran 1 (Tabel A1-9). Emisi meningkat setiap tahunnya sejalan
dengan makin luasnya areal tanah mineral yang mengalami deforestasi.
Tahun dengan emisi GRK tahunan terbesar adalah tahun 2006 dengan total 195 juta t CO2-e,
dan terendah adalah pada tahun 2010 dengan total 74 juta t CO2-e. Umumnya emisi dari
oksidasi biologis di lahan gambut merupakan sumber emisi terbesar, namun pertambahan
emisi dari kebakaran gambut pada tahun 2006 dan 2009 sangat besar kontribusinya terhadap
emisi pada tahun-tahun tersebut. Tingginya emisi pada lahan gambut diakibatkan oleh luasnya
areal lahan gambut di Kalimantan Tengah yang dibuka dan kemudian mengalami pengeringan
pada tahun-tahun sebelum periode pelaporan, sehingga membuat areal tersebut sangat
rentan terhadap oksidasi dan kebakaran.
Emisi dari kegiatan REDD+ didominasi oleh deforestasi. Emisi GRK tertinggi dari deforestasi
tercatat pada tahun 2006, dengan emisi sebesar 140 juta t CO2-e, sementara tahun 2000 dan
2010 merupakan tahun terendah dengan emisi masing-masing sebesar 46 juta t CO2-e. Fluktuasi
yang tinggi antara emisi GRK dari kegiatan REDD+ lainnya, sebagian mencerminkan definisi
yang digunakan untuk setiap kegiatan tersebut. Emisi GRK bersih dari lahan hutan dengan
pengelolaan hutan berkelanjutan berkisar dari tertinggi sebesar 55 juta t CO2-e pada tahun
2006 disebabkan oleh kebakaran, hingga terendah sebesar 28 juta t CO2-e pada tahun 2010.
Emisi GRK dari lahan akibat degradasi hutan mencapai titik tertinggi sebesar 294.000 t CO2-e
pada tahun 2006 dan terendah sebesar 14.000 t CO2-e pada tahun 2010, mencerminkan
kecilnya areal yang memenuhi definisi degradasi hutan. Peningkatan stok karbon hutan
mampu menyerap total 3,5 juta t CO2-e GRK antara tahun 2000 dan 2011.
Total emisi GRK tahunan dalam ton CO2-e dari lahan gambut ditunjukkan dalam Lampiran 2
(Tabel A2-1). Emisi non-CO2 dan emisi dari GRK lainnya (CO dan NOx) disajikan dalam Lampiran 2
(Tabel A2-2). Total emisi dari oksidasi biologis bervariasi antar tahun karena penggunaan faktor
emisi yang tergantung pada waktu dan penggunaan lahan.

26 | Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan Gambut diKalimantan Tengah

PEMBAHASAN

Hasil yang disajikan dalam laporan ini menggunakan kerangka kerja INCAS yang menunjukkan
hasil perhitungan emisi dan serapan GRK tahunan dari hutan dan lahan gambut di Kalimantan
Tengah yang komprehensif selama periode 2000–2011.
Hasil analisis ini menunjukkan variasi emisi dan serapan GRK tahunan yang signifikan di
Kalimantan Tengah, mencerminkan dampak dari pengelolaan lahan sebelumnya, praktik
saat ini, dan fluktuasi dalam kondisi cuaca, khususnya pada musim kemarau dengan kejadian
kebakaran lebih tinggi. Emisi yang besar dari kebakaran gambut yang terjadi pada tahun 2004,
2006 dan 2009 sangat berkontribusi terhadap peningkatan emisi pada tahun-tahun tersebut.
Dengan tingkat kerincian yang ada dari inventarisasi GRK ini memungkinkan pelaporan dapat
dibuat untuk memenuhi berbagai persyaratan/tujuan. Sebagai contoh, untuk pertama kalinya
perhitungan emisi dari deforestasi di Kalimantan Tengah dapat dibagi menjadi komponenkomponen penyusun perubahan stok karbon hutan, emisi non-CO2 dari pembakaran
biomassa, emisi CO2 dan non-CO2 dari tanah mineral, oksidasi biologis, emisi langsung N2O,
DOC dan CH4 dari gambut terdegradasi, dan emisi CO2 dan non-CO2 dari kebakaran gambut.
Hal ini memungkinkan pelaporan semua GRK seperti yang dipersyaratkan dalam National
Communication dan Biennial Update Report ke UNFCCC.
Tingkat kerincian ini memberikan informasi yang kredibel yang dapat memperkuat Pemerintah
Indonesia dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pengelolaan emisi dan merancang
aksi mitigasi yang memenuhi kebutuhan nasional, termasuk kegunaannya dalam perencanaan
pemanfaatan lahan. Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang substansial dibandingkan
dengan penggunaan pendekatan sederhana yang hanya berupa perkalian antara data
aktivitas dan faktor emisi, yang memiliki keterbatasan signifikan untuk aplikasi praktis dalam
pemantauan REDD+.
Kapabilitas yang terbangun dalam kerangka kerja INCAS memungkinkan input data yang dinamis,
seperti ditunjukkan dalam laporan ini, memungkinkan pendugaan emisi dan serapan GRK dengan
tingkat kepastian yang lebih baik. Hal ini dapat mendukung Indonesia memiliki kesempatan untuk
menyampaikan sistem yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan dapat diperbandingkan
untuk digunakan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan proyek.
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Fleksibilitas dari kerangka kerja INCAS secara efektif memungkinkan data dari berbagai tingkat
kerincian dapat dikombinasikan kedalam inventarisasi GRK. Jika ada pembaharuan data yang
tersedia, dilakukan pula pembaharuan data untuk input pemodelan, dan memungkinkan
inventarisasi dilakukan ulang untuk menghasilkan dugaan emisi dan serapan GRK yang lebih
sempurna.

5.1. PENYEMPURNAAN
SEMENTARA EMISI CO2

YANG

SIGNIFIKAN

DARI

PENDUGAAN

Pendugaan emisi dan serapan GRK yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan
penyempurnaan yang signifikan dalam hal cakupan dan kerincian, dibandingkan dengan
pendugaan sementara emisi CO2 Kalimantan Tengah yang dilakukan sebelumnya pada bulan
Desember 2013 dan dipublikasikan dalam Krisnawati dkk (2013). Pendugaan sementara
sebelumnya hanya mencakup emisi dari deforestasi dan dekomposisi gambut, sedangkan
pendugaan emisi yang disajikan dalam laporan ini mencakup semua kegiatan pengelolaan
hutan di lahan yang diklasifikasikan sebagai lahan hutan oleh Kementerian Kehutanan, dan
pendugaan emisi yang lebih rinci dari lahan gambut.
Pendugaan emisi sementara sebelumnya dilakukan untuk menunjukkan adanya pengembangan
sistem MRV yang transparan di Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan pelaporan
antara Pemerintah Indonesia dan mitra REDD+ seperti Pemerintah Norwegia. Dalam
penyiapan pendugaan sementara ini, tim INCAS diminta menggunakan asumsi umum, dengan
pendekatan sederhana. Hasil yang disajikan dalam laporan ini menggunakan kerangka kerja
INCAS untuk menganalisis semua kegiatan REDD+, termasuk kebakaran gambut.
Kedua analisis menggunakan data perubahan tutupan hutan tahunan dari citra satelit, tipe
hutan, luas gambut dan kondisi awal hutan yang sama. Meskipun demikian, setelah publikasi
perhitungan sederhana sebelumnya pada Desember 2013, penyempurnaan terhadap data
dan metode diidentifikasi untuk memungkinkan analisis yang lebih rinci dalam hal tipe
pengelolaan lahan yang berdampak pada emisi, waktu kejadian dalam pengelolaan lahan, dan
lokasi kejadian secara spasial.
Penyempurnaan yang utama diantaranya terkait dengan klarifikasi asumsi, analisis lebih
lanjut mengenai definisi rejim pengelolaan dan penambahan pemetaan hutan hingga 2012
(yaitu perubahan hutan diselesaikan hingga 2011). Metode-metode dan asumsi-asumsi yang
digunakan didokumentasikan secara rinci dalam metode standar untuk pendugaan emisi GRK
dari sektor kehutanan (Krisnawati dkk, 2015).
Pendugaan emisi sementara deforestasi hanya menghitung emisi pada saat perubahan
tutupan hutan pertama kali terdeteksi, dengan asumsi bahwa semua biomassa akan langsung
teremisikan. Sedangkan analisis deforestasi yang digunakan dalam laporan ini melihat
deforestasi yang lebih luas, meliputi semua kejadian terkait dengan konversi hutan alam
menjadi penggunaan lahan lainnya serta emisi dan serapan berikutnya yang terjadi pada
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lahan tersebut selama periode pemodelan. Hal ini termasuk emisi tertunda (lag emissions)
dari proses pembusukan kayu mati akibat penebangan yang tertinggal di lokasi, emisi non-CO2
dari kebakaran dan serapan terkait tumbuhnya kembali vegetasi di lokasi yang terdeforestasi,
termasuk tanaman perkebunan (sawit dan karet). Manfaat kerangka kerja INCAS juga
memungkinkan pendugaan emisi dan serapan tersebut dikombinasikan dengan emisi dari
lahan gambut yang terdeforestasi untuk menghitung keseluruhan dampak deforestasi
terhadap GRK.
Perbedaan signifikan secara rinci antara dua perhitungan menunjukkan bahwa perbandingan
yang berarti diantara keduanya, yaitu antara pendugaan emisi sementara dan pendugaan emisi
seperti disajikan dalam laporan ini, sulit dilakukan. Walaupun jumlah kotor perubahan stok
karbon pada akhirnya sama, tetapi kejadian, waktu dan tipe emisinya berbeda. Oleh karena
itu, direkomendasikan bahwa pendugaan sementara dipandang sebagai tahapan proses
pengembangan dalam menyempurnakan pendugaan emisi GRK di Indonesia, dan tidak secara
numerik dibandingkan dengan hasil yang disajikan dalam laporan ini.

5.2. RENCANA PENYEMPURNAAN
Pendugaan emisi dan serapan GRK yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan
penyempurnaan yang signifikan dari pendugaan sebelumnya. Meskipun demikian, masih
terdapat beberapa keterbatasan dalam hal data dan kapasitas yang perlu ditingkatkan untuk
menyempurnakan pendugaan emisi dan serapan GRK di Kalimantan Tengah. Hal tersebut
perlu dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dalam rencana penyempurnaan INCAS
ke depan. Kerangka kerja sistem ini cukup fleksibel untuk menggabungkan penyempurnaanpenyempurnaan tersebut tanpa perubahan yang signifikan. Secara garis besar rekomendasi
untuk penyempurnaan diuraikan berikut ini.
•

Susunan data yang diintegrasikan perlu diperluas. Indonesia memiliki banyak data yang
dapat digunakan untuk menyempurnakan pendugaan emisi dan serapan GRK lebih lanjut.
Semua potensi data yang tersedia perlu dikaji untuk mengidentifikasi data tambahan yang
dapat digunakan untuk menyempurnakan pendugaan emisi dan serapan GRK. Setelah
proses kajian, data yang cocok perlu ditransformasi ke dalam format yang sesuai untuk
digunakan dalam kerangka kerja pemodelan INCAS, misalnya seperti yang ditunjukkan
dalam Metode Standar – Kondisi Awal dan Metode Standar – Pertumbuhan Hutan dan
Peralihan (Krisnawati dkk, 2015).

•

Atribusi dan pemetaan tipe hutan perlu disempurnakan. Analisis spasial perubahan
tutupan hutan yang rinci dari LAPAN dikombinasikan dengan data spasial mengenai tipe
hutan dan praktik pengelolaan telah menyempurnakan identifikasi kejadian perubahan
hutan. Hal ini dapat ditingkatkan lebih jauh dengan kolaborasi yang lebih luas antara
proses pemetaan tutupan hutan dan analisis spasial.

•

Periode analisis perubahan tutupan hutan perlu lebih diperpanjang. Hasilnya akan lebih
baik bila kita mengetahui lebih rinci tentang kejadian pengelolaan lahan sebelum tahun
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2000, karena berpengaruh terhadap pendugaan biomassa hutan dan tingkat degradasi
gambut yang dimodelkan selama periode 2000-2011. Hal ini dapat dicapai dengan
memperpanjang analisis perubahan tutupan hutan tahunan setidaknya dari tahun 1990,
dan memperoleh informasi yang lebih rinci dari sejarah pengelolaan lahan sebelumnya.
•

Program kerja INCAS perlu diinternalisasikan ke dalam kegiatan rutin di lembaga
Pemerintah Indonesia yang terkait dengan pengelolaan lahan. Institusionalisasi dan
tersedianya sumber daya yang cukup untuk program kerja INCAS akan memperluas basis
pengetahuan dan data yang menjadi dasar bagi pemodelan. Hal ini akan memungkinkan
pendugaan emisi dan serapan GRK yang lebih akurat dari perubahan penggunaan
lahan dari hutan ke penggunaan lahan lainnya. Misalnya, rincian lebih lanjut mengenai
bagaimana lahan dikelola pascadeforestasi akan memberi kepastian yang lebih baik
mengenai perhitungan deforestasi, karena sekali terdeforestasi, emisi dan serapan akibat
penggunaan lahan selanjutnya dimasukkan dalam perhitungan, dan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap emisi tahunan yang sedang berlangsung, khususnya
pada lahan gambut. Dengan memasukkan data pengelolaan lahan pertanian akan dapat
menyempurnakan dugaan emisi secara signifikan.

•

Kebakaran perlu dipetakan dengan baik. Analisis areal yang terbakar dalam laporan ini
dikerjakan kembali pada tahap akhir ketika disadari bahwa analisis sebelumnya tidak
cukup mampu menangkap luas areal terbakar sebelumnya. Analisis areal terbakar yang
baru seharusnya dilakukan untuk menambah tingkat akurasi spasial yang lebih baik dari
luas areal terbakar sebelumnya dan intensitas kebakaran.

•

Pendugaan emisi yang lebih baik untuk gambut perlu disempurnakan. Ada perbedaan
diantara para pakar gambut mengenai faktor emisi yang paling cocok digunakan untuk
Kalimantan Tengah. Faktor emisi lokal dari oksidasi biologis dan kebakaran gambut dari
proyek KFCP (Hooijer dkk, 2014) memberikan kerincian yang lebih mengenai hubungan
antara kejadian pengelolaan, kondisi lahan gambut dan dampak kebakaran berulang
terhadap emisi GRK. Analisis lebih jauh mengenai hubungan antara kejadian pengelolaan
lahan dan emisi lahan gambut yang spesifik akan berkontribusi dalam pendugaan emisi
lahan gambut pada tingkat yang sama, seperti yang memungkinkan saat ini untuk
dugaan emisi dan serapan biomassa hutan. Kerincian lebih jauh mengenai kecepatan
emisi oksidasi biologis gambut di areal lima tahun pertama pascapengeringan diperlukan
untuk memberi dugaan yang lebih akurat mengenai dampak kegiatan ini terhadap emisi
GRK. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai emisi historis
untuk menetapkan FREL yang realistis dan memperkirakan dampak emisi dari potensi
pengeringan masa depan di lahan gambut di Indonesia.

•

Peta gambut yang lebih baik perlu digunakan. Diketahui ada beberapa areal gambut yang
tidak memiliki data kedalaman gambut dalam peta gambut yang ada. Pemetaan luasan
dan kedalaman gambut perlu digabungkan setelah data tersebut tersedia.

•

Perlu pemahaman yang lebih baik mengenai emisi dari drainase kanal di lahan gambut.
Faktor Emisi (FE) IPCC 2013 untuk emisi dari drainase kanal tropis masih berdasarkan pada
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sejumlah penelitian yang terbatas. Penyempurnaan data mengenai emisi dari drainase
kanal, lokasi dan luas areal akibat drainase kanal diperlukan untuk menyempurnakan
emisi dari drainase kanal di Indonesia.
•

Penyempurnaan proses kendali mutu – QC dan jaminan mutu – QA. QC/QA yang
komprehensif untuk semua tahapan proses analisis termasuk input data dan hasil untuk
menjamin konsistensi dari proses di seluruh negara perlu dikembangkan. Validasi semua
komponen model yang baru perlu dilakukan.

•

INCAS perlu bertransisi menggunakan pemodelan spasial secara penuh. Kerangka
kerja INCAS dirancang untuk memaksimalkan integrasi spasial penuh antara pemetaan
perubahan tutupan hutan, kondisi biofisik dan pemodelan emisi GRK. INCAS perlu
mengeksplorasi peluang untuk menjadi bagian upaya internasional untuk secara efisien
mengelola dan mengintegrasikan kumpulan data besar tersebut dan integrasi data besar
yang diperlukan untuk pemodelan spasial secara penuh.
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140.496.026

69.040.579

56.159.561

82.100.118

46.411.687

66.317.682

2006

2007

2008

2009

2010

2011

64.833.213

2003

72.364.323

65.280.786

2002

69.360.456

47.873.527

2001

2004

46.304.030

2000

2005

Deforestasi
(tCO2-e)

Tahun

35.250

59.696

52.754

76.133

13.786

294.107

227.610

171.945

265.490

260.510

234.168

22.663

Degradasi hutan
(tCO2-e)

31.479.650

27.923.058

37.062.176

30.138.655

33.224.408

54.802.747

35.917.110

41.776.513

38.496.699

45.238.510

33.044.061

32.354.978

Pengelolaan hutan
berkelanjutan
(tCO2-e)

-426.396

-270.410

-90.685

-157.367

-70.193

-312.524

-291.427

-272.850

-280.853

-323.059

-405.354

-567.156

Peningkatan stok
karbon hutan
(tCO2-e)

97.406.186

74.124.030

119.124.363

86.216.983

102.208.579

195.280.357

105.213.749

114.039.931

103.314.549

110.456.747

80.746.401

78.114.514

Emisi total
(tCO2-e)

Tabel A1-1. Total emisi GRK bersih tahunan (tCO2-e) untuk semua GRK dan semua sumber karbon dari kegiatan
REDD+ di Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN 1. RINCIAN EMISI

DARI DEFORESTASI, DEGRADASI
HUTAN, PENGELOLAAN
HUTAN BERKELANJUTAN DAN
PENINGKATAN STOK KARBON
HUTAN
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4.325.636

17.248.291

2.223.705

1.356.876

998.613

829.110

4.129.205

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7.745

0

72.215

985

548

1.186.025

21.821

45.766

61.182

42.718.230

42.653.387

42.639.962

42.628.560

42.571.657

42.507.229

42.217.896

42.141.002

42.112.493

42.093.377

42.031.243

42.028.063

14.217.044

469.322

32.705.891

1.653.106

3.709.734

51.497.265

10.169.448

16.908.402

9.839.734

7.445.126

527,216

2.813.475

Oksidasi biologis gambut19 Emisi kebakaran gambut20
(tCO2-e)
(tCO2-e)

61.072.225

43.951.819

76.416.680

45.639.527

48.505.644

112.438.809

56.734.801

60.810.287

53.835.049

57.486.284

43.452.335

45.072.172

Emisi total
(tCO2-e)

17
Termasuk perubahan stok karbon dari biomassa di atas dan di bawah permukaan tanah, serasah dan kayu mati akibat pertumbuhan, peralihan, pembusukan, ekstraksi kayu dan
kebakaran.
18
Tidak termasuk gas rumah kaca sekunder CO dan NOx yang tidak berpotensi terhadap pemanasan global.
19
Termasuk emisi dari oksidasi biologis dan emisi N2O langsung dari pengeringan hutan alam sekunder sebelum deforestasi, lahan gambut terdeforestasi sebelum tahun 2000 dan
lahan gambut terdeforestasi selama periode tahun 2000-2011.
20
Termasuk emisi kebakaran gambut dari lahan terdeforestasi sebelum tahun 2000 dan lahan terdeforestasi selama periode tahun 2000-2011.

1.715.117

2004

472.660

7.475.121

1.821.640

2002

2003

5.873

888.003

2001

539

230.095

2000

Emisi non-CO2 dari
pembakaran biomassa18
(tCO2-e)

Perubahan stok
karbon hutan17
(tCO2-e)

Tahun

Tabel A1-2. Emisi CO2-e tahunan dari deforestasi di lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Tabel A1-3. Emisi CO2-e tahunan dari deforestasi di lahan mineral di Kalimantan Tengah.

Tahun

Perubahan stok
karbon hutan
(tCO2-e)

Emisi non-CO2
dari pembakaran
biomassa
(tCO2-e)

Tanah
mineral21
(tCO2-e)

Emisi total
(tCO2-e)

2000

1.216.458

1.415

13.985

1.231.858

2001

4.333.889

22.980

64.323

4.421.192

2002

7.496.479

146.290

151.734

7.794.503

2003

10.594.952

130.270

272.942

10.998.164

2004

10.999.036

154.950

400.050

11.554.036

2005

11.985.537

97.317

542.801

12.625.655

2006

26.183.576

1.006.814

866.827

28.057.217

2007

19.351.861

86.813

1.096.261

20.534.934

2008

9.299.291

18.690

1.202.053

10.520.034

2009

4.328.825

101.196

1.253.417

5.683.437

2010

1.186.005

2.365

1.271.499

2.459.868

2011

3.889.322

29.170

1.326.966

5.245.457

Tabel A1-4. Emisi CO2-e tahunan dari degradasi hutan di Kalimantan Tengah.

Tahun

Perubahan stok
karbon hutan
(tCO2-e)

Emisi non-CO2
dari pembakaran
biomassa
(tCO2-e)

Oksidasi
biologis
gambut22
(tCO2-e)

Emisi total
(tCO2-e)

2000

11.843

0

10.820

22.663

2001

222.212

0

11.956

234.168

2002

235.724

7.650

17.135

260.510

2003

231.864

14.696

18.931

265.490

2004

138.714

8.666

24.564

171.945

2005

185.460

11.624

30.526

227.610

2006

243.872

9.968

40.268

294.107

2007

-33.712

5.897

41.600

13.786

2008

34.533

0

41.600

76.133

2009

7.453

3.089

42.212

52.754

2010

14.904

2.579

42.212

59.696

2011

-11.214

4.251

42.212

35.250

21
Termasuk emisi karbon organik tanah dari konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian yang dikelola secara
intensif, dengan asumsi tanah mengandung low activity clay (LAC).
22
Termasuk emisi dari oksidasi biologis dan emisi N2O langsung dari pengeringan hutan alam sekunder.
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Tabel A1-5. Emisi CO2-e tahunan dari pengelolaan hutan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Tahun

Perubahan stok
karbon hutan
(tCO2-e)

2000

-341.898

2001

Emisi non-CO2
dari pembakaran
biomassa
(tCO2-e)

Oksidasi biologis
gambut23
(tCO2-e)

Emisi total
(tCO2-e)

216.949

32.479.927

32.354.978

330.858

233.276

32.479.927

33.044.061

2002

11.225.516

1.533.067

32.479.927

45.238.510

2003

5.223.259

793.513

32.479.927

38.496.699

2004

8.067.221

1.229.365

32.479.927

41.776.513

2005

2.790.601

646.582

32.479.927

35.917.110

2006

19.569.076

2.753.744

32.479.927

54.802.747

2007

333.888

410.592

32.479.927

33.224.408

2008

-2.592.344

251.072

32.479.927

30.138.655

2009

3.519.294

1.062.955

32.479.927

37.062.176

2010

-4.635.019

78.149

32.479.927

27.923.058

2011

-1.543.278

543.001

32.479.927

31.479.650

Termasuk emisi dari oksidasi biologis dan emisi N2O langsung dari pengeringan hutan alam sekunder.

23
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401.242

420.655

249.688

4.595.701

183.089

41.234

363.430

4.956

77.366

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.238

79

5.815

660

2.929

73.531

3.995

6.730

6.420

20.755

968

66

CH4
(tCH4)

10.831

694

50.880

5.773

25.632

643.398

34.956

58.892

56.174

181.605

8.466

573

CO
(tCO)

24

8,5

0,5

40,0

4,5

20,1

505,5

27,5

46,3

44,1

142,7

6,7

0,5

N2O
(tN2O)

308

20

1.445

164

728

18.271

993

1.672

1.595

5.157

240

16

NOX
(NOX)

Emisi dari pembakaran biomassa (gas alami)

Emisi CH4 dan N2O juga dimasukkan dalam Tabel A1-2 sebagai emisi CO2-e.

60.469

1.297.181

2001

2002

4.094

2000

Tahun

C dilepaskan
(tC)

34.660

2.220

162.817

18.473

82.024

2.058.874

111.860

188.454

179.756

581.137

27.090

1.834

CH4
(tCO2-e)

2.255

144

10.594

1.202

5.337

133.965

7.278

12.262

11.696

37.813

1.763

119

N2O
(tCO2-e)

36.915

2.365

173.411

19.675

87.361

2.192.839

119.138

200.716

191.453

618.950

28.853

1.954

Total
(tCO2-e)

Emisi dari pembakaran biomassa (CO2-e)24

Tabel A1-6. Emisi non-CO2 tahunan dari pembakaran biomassa pada kebakaran permukaan sebagai bagian dari kegiatan deforestasi di
Kalimantan Tengah.
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0

16.034

30.799

18.162

24.361

20.890

12.359

0

6.473

5.406

8.909

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

2000

Tahun

C dilepaskan
(tC)

143

86

104

0

198

334

390

291

493

257

0

0

CH4
(tCH4)

1.247

757

906

0

1.730

2.925

3.411

2.543

4.312

2.245

0

0

CO
(tCO)

1,0

0,6

0,7

0

1,4

2,3

2,7

2,0

3,4

1,8

0

0

N2O
(tN2O)

35

21

26

0

49

83

97

72

122

64

0

0

NOX
(NOX)

Emisi dari pembakaran biomassa (gas alami)

3.991

2.422

2.900

0

5.537

9.359

10.914

8.137

13.798

7.183

0

0

CH4
(tCO2-e)

260

158

189

0

360

609

710

529

898

467

0

0

N2O
(tCO2-e)

4.251

2.579

3.089

0

5.897

9.968

11.624

8.666

14.696

7.650

0

0

Total
(tCO2-e)

Emisi dari pembakaran biomassa (CO2-e)

Tabel A1-7. Emisi non-CO2 tahunan dari pembakaran biomassa pada kebakaran permukaan sebagai bagian dari kegiatan degradasi hutan di
Kalimantan Tengah.
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5.771.234

860.509

526.191

2.227.716

163.783

1.138.010

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41.224

2003

2.576.475

1.663.026

2002

1.355.092

3.212.966

2001

2004

488.894

2000

2005

26.608

454.676

Tahun

18.208

2.621

35.643

8.419

13.768

92.340

21.681

51.407

7.822

7.275

CH4
(tCH4)

C dilepaskan
(tC)

159.321

22.930

311.880

73.667

120.471

807.973

189.713

360.706

232.824

449.815

68.445

63.655

CO
(tCO)

125,2

18,0

245,0

57,9

94,7

634,8

149,1

283,4

182,9

353,4

53,8

50,0

N2O
(tN2O)

4.524

651

8.857

2.092

3.421

22.945

5.387

10.243

6.612

12.774

1.944

1.808

NOX
(NOX)

Emisi dari pembakaran biomassa (gas alami)

509.828

73.375

998.017

235.734

385.508

2.585.513

607.081

1.154.261

745.036

1.439.409

219.025

203.695

CH4
(tCO2-e)

33.173

4.774

64.938

15.338

25.084

168.231

39.501

75.104

48.477

93.658

14.251

13.254

N2O
(tCO2-e)

543.001

78.149

1.062.955

251.072

410.592

2.753.744

646.582

1.229.365

793.513

1.533.067

233.276

216.949

Total
(tCO2-e)

Emisi dari pembakaran biomassa (CO2-e)

Tabel A1-8. Emisi non-CO2 tahunan dari pembakaran biomassa pada kebakaran permukaan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan
berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
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95.466

152.455

192.807

211.413

220.447

223.627

233.383

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-330.610

-316.790

-312.285

-299.488

-273.130

-215.968

-135.237

-99.671

70.360

2004

-37.804
-68.003

26.686

-16.026

48.004

11.313

2001

-3.484

2003

2.460

2000

Perubahan stok
karbon tanah (tC)

2002

Luas areal tanah mineral kumulatif dari
hutan menjadi non-hutan (ha)

Tahun

433

415

409

392

358

283

177

131

89

50

21

5

N2O
(tN2O)

114.729

109.934

108.370

103.930

94.783

74.946

46.931

34.588

23.599

13.119

5.561

1.209

N2O
(tCO2-e)

Emisi langsung

1.212.236

1.161.565

1.145.046

1.098.124

1.001.478

791.881

495.870

365.462

249.343

138.615

58.762

12.776

CO2
(tCO2)

1.326.966

1.271.499

1.253.417

1.202.053

1.096.261

866.827

542.801

400.050

272.942

151.734

64.323

13.985

Total
(tCO2-e)

Tabel A1-9. Emisi karbon dan N2O tahunan dari tanah mineral karena perubahan hutan menjadi non-hutan di Kalimantan Tengah.

7.557.493

38.270.536

58.592.223

58.613.564

58.648.005

58.733.260

59.040.840

59.108.379

59.166.840

59.179.103

59.192.942

59.259.194

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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3.651.553

120.542

8.400.290

424.589

952.821

13.226.729

2.611.955

4.342.810

2.527.270

1.912.231

135.412

722.622

CH4
(tCO2-e)

2.805.575

2.806.973

2.807.302

2.807.557

2.808.888

2.810.413

2.817.415

2.819.308

2.819.867

2.820.296

2.821.790

2.821.868

N2O
(tCO2-e)

Emisi N2O
langsung dari
pengeringan
gambut

*Emisi dari oksidasi biologis gambut dihitung menggunakan faktor emisi dari IPCC 2013.

10.565.491

348.780

24.305.601

1.228.517

2.756.914

12.565.592

7.312.464

5.532.895

391.804

58.523.121

2001

2.090.852

CO2
(tCO2)

58.518.706

CO2
(tCO2)

Emisi kebakaran gambut

2000

Tahun

Oksidasi
biologis
gambut*

4.416.530

4.416.923

4.417.012

4.417.084

4.417.448

4.417.866

4.419.768

4.420.277

4.420.447

4.420.568

4.420.975

4.420.996

CH4
(tCO2-e)

Emisi CH4
langsung dari
pengeringan
gambut

Tabel A2-1. Total emisi GRK bersih tahunan (tCO2-e) dari lahan gambut di Kalimantan Tengah.

8.759.071

8.758.688

8.758.685

8.758.606

8.758.469

8.758.304

8.757.907

8.757.903

8.757.472

8.757.353

8.757.240

8.757.240

DOC
(tCO2-e)

Emisi DOC

89.457.414

75.644.848

107.867.992

76.803.194

78.802.918

126.524.689

84.897.798

91.553.895

84.451.084

82.035.565

75.050.341

77.332.285

Total emisi
(tCO2-e)

LAMPIRAN 2. EMISI DARI OKSIDASI

BIOLOGIS DAN KEBAKARAN GAMBUT
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258.079

48.361

682.940

902.596

1.551.004

932.841

4.723.832

340.293

151.639

3.000.104

43.051

1.304.126

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

130.413

4.305

300.010

15.164

34.029

472.383

93.284

155.100

90.260

68.294

4.836

25.808

CH4 dari terbakarnya
gambut (tCH4)

Emisi CH4 dan N2O dimasukkan dalam Tabel A2-1 sebagai emisi CO2-e.

25

CO dari terbakarnya
gambut (tCO)

Tahun

10.587

10.592

10.594

10.595

10.600

10.605

10.632

10.639

10.641

10.643

10.648

10.649

Emisi N2O langsung dari
pengeringan gambut (tN2O)

157.733

157.747

157.750

157.753

157.766

157.781

157.849

157.867

157.873

157.877

157.892

157.893

Emisi CH4 langsung dari
pengeringan gambut (tCH4)

Lampiran A2-2. Emisi non-CO2 tahunan terinci dari gangguan lahan gambut dan kebakaran gambut di Kalimantan Tengah dinyatakan dalam
emisi setiap jenis gas.25

Publikasi ini menyajikan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) bersih tahunan dari
kegiatan-kegiatan yang terjadi di hutan dan lahan gambut terdegradasi di provinsi percontohan
REDD+ Kalimantan Tengah, untuk periode 2000-2011. Perhitungan ini mencakup dugaan emisi dan
serapan GRK dari kegiatan-kegiatan: (i) deforestasi, (iii) degradasi hutan, (iii) pengelolaan hutan
berkelanjutan, (iv) peningkatan stok karbon hutan, dan (v) oksidasi biologis dan kebakaran di lahan
gambut yang terdegradasi. INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System) digunakan
dalam perhitungan GRK ini berdasarkan pendekatan berbasis model yang rinci (detailed modelbased approach) dengan menggunakan data, informasi, metodologi, keahlian dan teknologi terbaik
yang tersedia. Pendekatan yang rinci ini diuraikan dalam ‘Metode Standar untuk Pendugaan Emisi
Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan di Indonesia (Versi 1)’. Hasil dari analisis menunjukkan
variasi tahunan yang nyata dalam emisi dan serapan GRK yang mencerminkan dampak dari
pengelolaan lahan sebelumnya, pengelolaan saat ini dan fluktuasi dalam kondisi cuaca. Emisi GRK
bersih yang dilaporkan mencakup semua sumber karbon (biomassa di atas permukaan tanah,
biomassa di bawah permukaan tanah, serasah, kayu mati, dan tanah). Emisi yang berasal dari
tanah organik (gambut) juga dilaporkan secara terpisah.
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