
Pengantar Perhitungan Karbon oleh 
Masyarakat (Community Carbon Accounting)

Community Carbon Accounting (CCA) 
merupakan sebuah action research dengan 
melakukan pendekatan kepada masyarakat dan 
memberikan penyadaran kepada masyarakat akan 
pentingnya fungsi hutan dan bagaimana keterkaitan 
hutan terhadap pemanasan global dan perubahan 
iklim yang terjadi saat ini. Kegiatan ini berlatar 
belakang karena selama ini masyarakat hanya 
menjadi objek kegiatan penelitian, bukan lagi objek 
atau pelaku utama. Action research ini dilakukan di 
hutan rakyat. Hutan rakyat sangat saat ini merupakan 
fenomena yang luar biasa, baik dari luas maupun 
potensinya. 

Menurut BPKH XI hingga tahun 2008 luas 
hutan rakyat di Pulau Jawa telah mencapai 2,6 juta 
hektar. Data ini hampir sama dengan luas hutan 
Negara yang ada di Pulau Jawa, sekitar 2.99 juta Ha 
atau 23% dari luas total Pulau Jawa. Pengelolaan 
hutan rakyat juga menarik dari sisi pengelolaannya. 
Pengelolaan dan pengaturan hutan yang dilakukan 
secara mandiri oleh masyarakat merupakan sebuah 
bukti bahwa masyarakat pada dasarnya mampu 
mengelola hutan secara lestari.

Action research CCA ini dilakukan dengan 
membangun hubungan antara peneliti dan partisipan 
(stakeholder). Semua harus menjadi salah satu co-
peneliti sehingga memungkinkan masukan, tidak 
hanya menjadi hasil tetapi juga ke definisi masalah 
atau isu yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti 
menerjemahkan pengalaman sosial daripada 
menghasilkan "laporan penelitian".
Kegiatan CCA ini dilakukan dengan mengembangkan 
metode bersama masyarakat dalam bentuk 
perhitungan karbon hutan rakyat yang dilakukan oleh 
masyarakat sendiri.

Selain melakukan perhitungan, kegiatan 
monitoring juga dilakukan. Action research ini juga 
membangun kapasitas masyarakat dengan 
melibatkan masyarakat dalam dialog nasional 
mengenai REDD+ dan melakukan “share learning” 
CCA dengan melakukan perluasan action research 
CCA dengan mencetak kader-kader (trainer-trainer) 
dari masyarakat. Kegiatan action research ini 
dilakukan di Desa Terong, Kabupaten Bantul, Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dimulai 
pada tahun 2011 di Desa Terong.

“ Kami berharap dengan LKM ini, 
Desa Terong menjadi lebih maju dan 
ekonomi masyarakat lebih meningkat ”

“ Kegiatan ini memberikan dampak 
yang posit i f  dalam mit igasi 
perubahan iklim ”

Bapak Welasiman - Lurah Desa Terong

Ibu Rubikem - Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

Bapak Dwi Nugroho, S.Hut - Direktur ARuPA

“  Proses pembelajaran fungsi hutan, mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim sangat penting di masyarakat. 
Hutan rakyat yang dikelola masyarakat terbukti mampu 
m e n g u r a n g i  e m i s i  C O  d a n  m e m p u n y a i  2
fungsi ekologi yang luar biasa . ”

memberikan gambaran penggunaan ruang di Desa 
Terong, wilayah rawan bencana, potensi sumber 
mata air, potensi hutan rakyat, dan potensi 
pengembangan perkonomian Desa Terong. Output 
dari kegiatan ini adalah penyusunan peraturan desa 
tentang RT/RW desa Terong berbasis kelestarian 
hutan rakyat.

Profil Desa Terong
Desa Terong secara administratif merupakan 

satu dari enam desa yang berada di wilayah 
Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Desa ini berada di kawasan perbukitan 
dengan ketinggian antara 325 – 350 meter dari 
permukaan laut. Bersama dengan desa-desa lain di 
sekitarnya, Desa Terong mempunyai peran  strategis 
dalam perlindungan hutan dan daerah resapan air.  
Sebagian dari wilayah Desa Terong adalah hutan 
lindung dan hutan rakyat. Dari hasil interpretasi citra 
satelit, kurang lebih 668,842 ha lahan di wilayah Desa 
Terong ditanam tanaman kayu yang dikenal dengan 
sebutan hutan rakyat.  Upaya pelestarian hutan 
rakyat dengan sadar dilakukan oleh masyarakat 
karena hutan rakyat memberikan keuntungan 
ekonomi maupun lingkungan. 

Dalam beberapa tahun terakhir upaya 
pelestarian hutan rakyat di Desa Terong memasuki 
babak baru dengan dibentuknya Kelompok Tani 
Hutan (KTH) Jasema.  Kelompok tani ini 
beranggotakan petani atau masyarakat pemilik hutan 
rakyat. Semua program-program yang dijalankan 
dalam rangka pemberdayaan petani hutan rakyat baik 
berupa kegiatan pelatihan, pendidikan maupun 
penyuluhan bidang kehutanan. Pada tahun 2013 KTH 
Jasema telah berhasil mendapatkan sertifikasi VLK. 
Atas dukungan Institute for Global Environmental 
s t rategic ( IGES),  Al iansi  Relawan untuk 
Penyelamatan Alam (ARuPA), Dewan Kehutanan 
Nasional (DKN), dan Indonesia Climate Change Trust 
Fund (ICCTF); KTH Jasema telah melakukan 
beberapa kegiatan, antara lain: sekolah pemanasan 
global dan perubahan iklim, penghitungan cadangan 
karbon; pembentukan koperasi tunda tebang; 
bersama-sama Pemerintah Desa dan BPD sedang 
menyusun rencana tata ruang desa yang 
berperspektif kelestarian lingkungan, pengembangan 
kelompok industri pengolahan hasil hutan kayu.

Tabel Estimasi Penambahan Modal LKM

Dengan kegiatan LKM tersebut, maka diharapkan 
penebangan pohon dapat ditekan sebanyak 
mungkin, dimana ini artinya juga hutan rakyat 
menyimpan karbon lebih banyak. Dengan tren 
kenaikan harga sekitar diabaikan setiap tahunya 
maka dapat disajikan data penurunan tebangan di 
Desa Terong adalah sebagai berikut :
Tabel Estimasi Penurunan Jumlah Penebangan 

Kayu dengan Intervensi LKM

KTT JASEMA berkomitmen untuk mendidik 
anggotanya menjadi insan yang berjiwa sosial, 
peduli lingkungan, dan berkarakter wirausaha. Hal 
ini menjadi pembeda KTT JASEMA dengan 
lembaga keuangan yang pernah ada. KTT JASEMA 
tidak sekedar mencari profit belaka. Kolaborasi nilai 
sosial ,  c inta l ingkungan, dan semangat 
entrepreneurship menjadikan petani hutan rakyat 
yang unggul. Keunggulan ini menjadikan bekal bagi 
mereka untuk mengelola hutan rakyat secara lebih 
profesional. Profesionalisme pengelolaaan hutan 
rakyat menjadi akselerator proses revitalisasi hutan 
rakyat menuju hutan rakyat lestari.

5.Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RT/RW) Desa Terong 
Penyusunan RT/RW Desa Terong bertujuan untuk 
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Permasalahan Iklim
Perubahan iklim global terjadi karena adanya 

peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan 
tersebut disebabkan oleh produksi di bumi seperti gas 
Karbon Dioksida (CO ), Metana (CH ) dan  Nitrogen 2 4
Monoksida (NO) berlebihan ke atmosfer. Aktivitas 
pembakaran yang berlebihan seperti penggunaan 
bahan bakar fosil atau minyak oleh industri, 
pembakaran hutan dan alih fungsi lahan hutan 
merupakan beberapa contoh penghasil gas emisi 
yang cukup besar. Menurut (Hairiyah dan Rahayu, 
2007), kebakaran hutan dan lahan serta 
terganggunya lahan lainnya menempatkan Indonesia 
menjadi urutan ketiga Negara penghasil emisi CO  2
terbesar di dunia.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah RI 
telah mengeluarkan Perpres No. 61 Tahun 2011 
mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 
GRK sebagai dokumen Kerja yang berisi upaya 
menurunkan emisi GRK di Indonesia. Salah satu 
yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut 
adalah Kementrian Kehutanan.  Tanggung jawab 
Kementerian Kehutanan dalam penurunan emisi 
meliputi kelompok bidang kehutanan dan lahan 
gambut (Pustanling, 2011). Adapun rencana aksi 
tersebut antara lain pengendalian kebakaran hutan 
dan lahan, pengelolaan sistem jaringan dan tata air, 
rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan Hutan 
Tanaman Industri (HTI), pembangunan Hutan Rakyat 
(HR), pemberantasan illegal logging, pencegahan 
deforestasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Hutan Rakyat menjadi bagian 
dalam rencana aksi tersebut. Seperti yang telah kita 
ketahui hutan rakyat merupakan sebuah fenomena 
dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam UU No. 
41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan rakyat 
disebutkan dalam penjelasan salah satu pasal yang 
secara sederhana menerangkan sebuah hutan yang 
berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah dan 
berada diluar tanah negara yang ditetapkan sebagai 
hutan. Jadi ringkasnya, hutan rakyat adalah hutan 
yang tumbuh di lahan-lahan milik masyarakat. 

Di Kabupaten Bantul, perkembangan hutan 
rakyat sangat luar biasa. Syarat sebuah wilayah 30% 
berupa hutan di Kabupaten Bantul di topang oleh 
hutan rakyat. Saat ini hutan negara di kabupaten 
hanya mencapai  1041,2 Ha. Sedangkan luas hutan 
rakyat pada tahun 2013 sebesar 8570 Ha. Artinya, 
hutan rakyat mempunyai peran yang luar biasa di 
Kabupaten Bantul dalam menopang fungsi ekologi.J A S E M A

Tahun
Simpanan 

Pokok

Simpanan 

Wajib

Simpanan 

Sukarela
Kas Bunga

Jumlah 

Dana

2014 27.700.000 33.240.000 16.620.000 440.000 - 78.000.000

2015 - 33.240.000 - - 9.360.000 120.600.000

2016 - 33.240.000 - - 14.472.000 168.312.000

2017 - 33.240.000 - - 20.197.440 221.749.440

2018 - 33.240.000 - - 26.609.932 281.599.372

2019 - 33.240.000 - - 33.791.924 348.631.296

2020 - 33.240.000 - - 41.835.755 423.707.051

2014 0 0 0

2015 78.000.000 2.500.000 31.2

2016 120.600.000 2.750.000 43.9

2017 168.312.000 3.025.000 55.6

2018 221.749.440 3.327.500 66.6

2019 281.599.372 3.660.250 76.9

2020 348.631.296 4.026.275 86.5

2021 423.707.051 4.428.902 95.7

Tahun

Jumlah Kayu yang 

Tidak Ditebang 

dengan Intervensi 

LKM (m3)

Jumlah Dana 

Tunda Tebang 

(Rupiah)

Harga 

Kayu 

(Rp/m3)



Sosialisasi
Sosial isasi di lakukan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang 
pemanasan global ,  fungsi  hutan rakyat 
dalam pemanasan global dan tentang inventarisasi

Diskusi
Diskusi dalam kelompok tani banyak dilakukan
untuk menentukan metoda pengukuran yang tepat,
yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat

ToT

Beberapa anggota kelompok diberikan materi teknis
tentang cara pengukuran. Peserta ToT ini 
akan melatihanggota lain untuk mengukur potensi

Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari pengukuran,
d i o l a h  h i n g g a  m e n d a p a t  
nilai cadangan karbon (ton /Ha)

Update Data Tahunan

Pengukuran Karbon
Kegiatan pengukuran potensi karbon.
Parameter yang diukur adalah
tinggi pohon dan diameter pohon.

Pelatihan Pengukuran Karbon
Peserta ToT memberikan materi kepada anggota kelompok
yang akan melakukan potensi

Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim di Desa 
Terong
1. Penanaman Pohon 

Pada bulan Januari-Februari 2014 secara swadaya 
20-30%  petani hutan rakyat Desa Terong telah 
menanam sekitar 30-40 batang bibit sengon. Pada 
Juni 2014 telah dilaksanakan penanaman pohon 
jati 4500 batang  dan pohon  durian 1600 oleh 554 
anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) JASEMA. 
Penanaman pohon ini merupakan salah satu 
langkah sederhana untuk menjaga kelestarian 
hutan rakyat. 

2. Pembuatan Pupuk organik
Pada bulan Juni 2014 masyarakat KTH JASEMA 
telah membuat pupuk organik sebanyak 685 sack. 
Pupuk tersebut didistribusikan kepada 554 anggota 
melalui koordinator dusun.

3. Penghitungan cadangan karbon
Perhitungan cadangan karbon bertujuan untuk 
mengetahui sejauhmana potensi pohon pada 
hutan rakyat dalam menyerap karbon. Semakin 
besar potensi pohon menyerah karbon, maka 
semakin besar pula kontribusi pohon dalam 

Di Desa Terong perhitungan cadangan karbon 
dilakukan pada 180 petak ukur karbon. Kegiatan ini 
dilakukan oleh 27 anggota KTH. Berikut hasil 
perhitungan cadangan karbon Desa Terong

4. Pembentukan Koperasi Tunda Tebang (KTT)  
JASEMA
KTT JASEMA adalah sebuah koperasi yang 
dibentuk oleh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) 
JASEMA untuk mengelola dana “tunda tebang”. 
Dana ini berasal dari patungan 554 anggota KTH 
JASEMA, dimana setiap orang menyetorkan uang 
sebesar 140.000 sebagai modal koperasi. 
Sehingga, terkumpul uang sebesar 77.560.000. 
Dana tersebut dikelola dengan sistem simpan 
pinjam koperasi. Koperasi dipilih sebagai bentuk 
badan hukum karena masyarakat Desa Terong 
sudah memahami dan mengaplikasikan konsep 
koperasi. Selain itu, koperasi adalah lembaga 
ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian 
rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial 
masyarakat. Berpijak dari definisi tersebut, dapat 
dipahami bahwa koperasi tidak hanya bermotif 
ekonomi tapi juga mempunyai visi sosial. 

3 | Brief Info     2 20142 | Brief Info     2 2014

Peta Hutan Rakyat Desa Terong

Potensi hutan rakyat 
Desa Semoyo dan Desa Terong 

sangat besar

1

Belajar menghitung potensi/cadangan karbon hutan rakyat
Desa Semoyo dan Desa Terong : mampu menghitung potensi karbon
secara mandiri dan data akandiperbarui setiap tahun

6

5

Hutan rakyat mampu mengurangi 
pemanasan global : Hutan rakyat mampu
menyimpan dan menyerap karbon

4

Pemahaman dan belajar bersama
tentang pemanasan global

Data Potensi Karbon

3

Walaupun masyarakat telah menanam, tetapi masyarakat
mulai merasakan dampak pemanasan global :

cuaca tidak menentu,musim tanam tidak menentu
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Tahapan Pembelajaran Penghitungan Karbon di Desa Terong

Alur Kegiatan  CCA
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Kelompok hutan rakyat berproses untuk 
mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan

rakyat lestari
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