
Penyusun :
Tim uAR PA 

PROYEKSI CADANGAN KARBON HUTAN RAKYAT

DESA TERONG, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2014

J A S E M A ICCTF



PROYEKSI CADANGAN KARBON HUTAN RAKYAT

DESA TERONG, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2014

Penyusun :
Tim uAR PA 

J A S E M A ICCTF



Judul
Proyeksi Cadangan Karbon di Hutan Rakyat

Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul
Tahun 2014

Penyusun
uTim AR PA

Diterbikan oleh
uBiro Penerbit AR PA

Cetakan Pertama : 2014
ISBN 978-979-96513-9-6 

Foto & Ilustrasi
uDokumen AR PA

Cover & Layout
uTim AR PA

Alamat Penerbit
Jl. Magelang KM. 5 RT. 10 RW 29 No. 201
Dsn. Karanganyar. Sinduadi. Mlati. Sleman. 

Yogyakarta. Indonesia 55284
Telp/ Fax. 0274 551 571

Email : arupa@arupa.or.id
Web : www.arupa.or.id

ii



Kata Pengantar

Perubahan iklim global terjadi karena adanya 
peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan 
tersebut disebabkan oleh produksi di bumi seperti gas Karbon 
Dioksida (CO ), Metana (CH ) dan Nitrogen Monoksida (NO) 42

berlebihan ke atmosfer. Menurut Hairiyah dan Rahayu (2007), 
kebakaran hutan dan lahan serta terganggunya lahan lainnya 
menempatkan Indonesia menjadi urutan ke-tiga negara penghasil 
emisi CO  terbesar di dunia.2

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah RI telah 
mengeluarkan Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana 
Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK sebagai dokumen 
kerja yang berisi upaya menurunkan emisi GRK di Indonesia. 
Pembangunan Hutan Rakyat (HR)  menjadi bagian dalam 
rencana aksi tersebut. Seperti yang telah kita ketahui hutan rakyat 
merupakan sebuah fenomena dalam pengelolaan hutan di 
Indonesia.  

Potensi hutan rakyat tidak bisa dianggap remeh. Potensi 
hutan rakyat sangat besar, baik dari potensi kayu maupun peran 
dan kontribusinya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. 
Hutan rakyat di Jawa misalnya, luasanya mencapai 2,6 juta ha 
(BPKH, 2008). Data ini cukup besar karena Hutan Negara di Jawa 
sendiri hanya mencapai 2,99 juta ha (23% dari total luas pulau 
Jawa).

Setidaknya ada dua peran hutan rakyat terkait kegiatan 
penurunan emisi GRK, yakni hutan rakyat sebagai siklus karbon 
dan yang kedua sebagai penyimpan karbon. Terkait hal tersebut, 

uAR PA bekerjasama dengan ICCTF melakukan kegiatan 
perhitungan karbon hutan rakyat pada tahun 2014. Sebelumnya, 

upada tahun 2011 dan 2013, AR PA bekerjasama dengan DKN dan 
IGES-Japan juga telah melakukan kegiatan perhitungan karbon 
dan penyadaran masyarakat akan pentingnya hutan rakyat 
terhadap penurunan emisi GRK. Pada tahun 2011 dan 2013 
tersebut telah diperoleh cadangan karbon tersimpan hutan rakyat 
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di Desa Terong.
Mengingat pentingnya hutan rakyat sebagai siklus dan 

upenyimpan karbon, AR PA didukung ICCTF melakukan 
intervensi untuk mengoptimalkan peran hutan rakyat tersebut. 
Ada dua kegiatan yang dilakukan dalam optimalisasi peran 
tersebut, yakni intervensi dengan menambah kemampuan 
serapan emisi yang dilakukan dengan kegiatan penanaman dan 
pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tunda Tebang 
untuk meminimalisir penebangan pohon yang belum layak 
tebang.

Buku ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama 
adalah hasil pengukuran cadangan karbon hutan rakyat di Desa 
Terong pada tahun 2014 dan bagian kedua adalah mengenai 
proyeksi baseline cadangan karbon dengan intervensi penanaman 
dan pembentukan lembaga keuangan tunda tebang.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan mampu 
memberikan gambaran berapa cadangan karbon hutan rakyat di 
Desa Terong serta dengan intervensi penanaman dan 
pembentukan LKM Tunda Tebang bisa dilihat berapa besar 
penambahan cadangan karbon di Desa Terong melalui intervensi 
tersebut. Semoga buku ini bermanfaat bagi petani hutan dan juga 
mampu menginisiasi desa-desa lain dalam upaya mitigasi 
perubahan iklim.

uAR PA mengucapkan terima kasih kepada ICCTF yang 
telah mendukung penuh kegiatan perhitungan karbon hutan 
rakyat di Desa Terong pada tahun 2014 dan penerbitan buku ini.

Yogyakarta, September 2014

Dwi Nugroho
uDirektur Eksekutif AR PA
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BAGIAN 1

PENGHITUNGAN KARBON DI DESA TERONG 

TAHUN 2014

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pulau Jawa dengan luas 13,2 juta ha, hanya memiliki 

luas hutan sebesar 2,99 juta ha. Luas Hutan Negara tersebut 

masih berada di bawah ketentuan dalam UU 41/1999 yang 

mensyaratkan minimal 30% dari luas kawasan berupa hutan. 

Beruntung, kegiatan penanaman di tanah milik yang 

dilakukan sejak tahun 70an telah berhasil membangun apa 

yang kemudian dikenal dengan hutan rakyat. Dalam konteks 

permanasan global dan perubahan iklim, hutan rakyat 

memiliki potensi dalam menyerap dan menyimpan karbon. 

BPKH XI Jawa Madura, menaksir pada hutan rakyat seluas 

2,6 juta hektar terkandung cadangan karbon mencapai 40,7 

juta ton. Namun, hutan rakyat kini menghadapi beberapa 

masalah, antara lain: (1) kegiatan penebangan yang tidak 

terencana karena berdasar pada kebutuhan (tebang butuh); 

dan (2) luas hutan rakyat berkurang karena alih fungsi menjadi 

penggunaan lain seperti pemukiman.

uPada tahun 2010  – 2012, AR PA bekerjasama dengan 

DKN telah mendorong sebuah riset aksi dengan 

menempatkan dan mendorong komunitas pengelola hutan 

rakyat sebagai subyek dari riset tersebut. Kegiatan ini 
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dilakukan didasarkan pada pengalaman berkembangnya 

hutan rakyat, bahwa kegiatan untuk mencapai pengelolaan 

hutan lestari tidak akan pernah tercapai kecuali jika 

komunitas sebagai bagian dari pengelola hutan tersebut juga 

terlibat dalam penyususnan  konsep dan implementasi 

pengelolaan hutan.

Berbagai pembelajaran bahwa masyarakat bisa terlibat 

secara aktif dalam pengukuran dan pemantauan karbon yang 

menggunakan sample plot. Beberapa pembelajaran yang 

telah diperoleh dalam riset tersebut antara lain: a) masyarakat 

mampu mengembangkan metodologi yang tepat dalam 

penghitungan karbon; b) fasilitator dan komunitas 

mempunyai rancangan dan mampu membangun kapasitas 

anggota dalam penghitungan karbon hutan; dan c) komunitas 

mengembangkan model pemantauan karbon di hutan rakyat.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Jasema di Desa Terong, 

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul telah melakukan 

kegiatan penghitungan karbon sejak tahun 2011. Kemudian 

monitoring atau pengukuran kembali di lokasi yang sama 

telah dilakukan pada tahun 2013. Pada program “Peningkatan 

Serapan Karbon Hutan Rakyat” dari ICCTF ini kembali 

dilakukan penghitungan cadangan karbon di Desa Terong 

pada bulan Juli 2014 di lokasi yang sama dengan kegiatan 

sebelumnya. Data penghitungan karbon ini diharapkan dapat 

sebagai data dasar dalam penghitungan estimasi peningkatan 

cadangan karbon di Desa Terong. Selain itu juga didukung 
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adanya beberapa kegiatan seperti penanaman dan 

pembentukan LKM Tunda Tebang sehingga diharapkan 

permasalahan tebang butuh berkurang dan jumlah simpanan 

cadangan karbon dapat meningkat.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui cadangan karbon hutan rakyat di Desa 

Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tahun 2014.

2. Mengetahui perubahan cadangan karbon hutan rakyat dari 

tahun ke tahun di Desa Terong.

1.3. Output 

1. Data cadangan karbon hutan rakyat di Desa Terong, 

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tahun 2014.

2. Data perubahan cadangan karbon hutan rakyat dari tahun 

ke tahun di Desa Terong.

3. Rekomendasi pengelolaan hutan rakyat di Desa Terong.
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2. Metodologi

2.1. Kerangka Pemikiran

IPCC telah mengeluarkan panduan untuk inventarisasi 

penaksiran potensi karbon. Metode tersebut antara lain:

1. Penaksiran berbasis survey lapangan

Pengukuran langsung dalam kegiatan inventarisasi hutan 

dan penebangan dilakukan untuk meningkatkan akurasi 

penaksiran potensi karbon hutan. Pengukuran diameter 

setinggi dada (DBH) dengan tinggi pohon dapat digunakan 

untuk menaksir cadangan karbon menggunakan rumus 

allometrik.

2. Dalam menghitung penambahan cadangan karbon hutan 

rakyat, dilakukan dengan metode stock different. Metode ini 

mengadopsi metode IPCC 2006 - Good Practices Guidance 

for Land Use, Land Use Change and Forestry yang 

kemudian sedikit dimodifikasi. Dengan metode ini 

dibandingkan antara cadangan karbon pada waktu yang 

berbeda. Metode ini merupakan metode yang cukup 

sederhana untuk dapat mengetahui carbon history dari suatu 

kawasan atau areal proyek.

Metode yang digunakan merupakan metode penaksiran 

berbasis survey lapangan dengan mengukur parameter tinggi 

dan diameter pohon kemudian data dianalisis menggunakan 

rumus alometrik. Tidak semua lahan hutan rakyat dilakukan 

pengukuran parameter tersebut oleh karena kondisi hutan 

rakyat yang homogen. Pengukuran dilakukan dengan metode 
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random sampling. Plot sampling permanen ditempatkan 

secara acak pada hutan rakyat yang akan diukur. 

Hutan rakyat di Desa Terong memiliki dua tipe yaitu 

tegalan dan pekarangan. Tegalan merupakan suatu lahan yang 

terpisah dari pemukiman. Pola tanam di tegalan berkelompok 

maupun di tepi lahan yang di tengahnya digunakan untuk 

menanam tanaman semusim seperti jagung, ketela, dan 

kacang. Pekarangan merupakan lahan yang ditempati 

masyarakat sebagai tempat tinggal atau pemukiman. Biasanya 

lahan sekitar rumah oleh masyarakat masih digunakan untuk 

menanam tanaman keras atau pohon. Pola penanaman di 

pekarangan juga ada dua macam yaitu pohon berkelompok 

dan pohon berada di batas. Pengukuran kali ini dibedakan 

berdasarkan dua tipe lahan hutan rakyat yaitu di pekarangan 

dan tegalan.

Terdapat 3 (tiga) komponen cadangan karbon di hutan 

rakyat, yaitu:

1. Biomassa (tumbuhan yang masih hidup) yaitu pohon dan 

tumbuhan bawah (misalnya: semak, tumbuhan menjalar, 

rumput, gulma).

2. Nekromassa (tumbuhan yang sudah mati) yaitu pohon yang 

sudah mati (baik masih berdiri maupun sudah rebah) dan 

serasah (bagian tumbuhan yang sudah gugur dan berada di 

lantai hutan).

3. Bahan organik dalam tanah yaitu sisa-sisa mahluk hidup 

(tumbuhan, hewan, manusia) yang sebagian atau seluruhnya 
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telah mengalami pelapukan menjadi tanah.

Pengukuran karbon ini hanya dilakukan pada tegakan 

pohon yang masih hidup. Pengukuran karbon pada nekromasa 

dan bahan organik tanah membutuhkan waktu lebih lama dan 

biaya yang lebih mahal sehigga tidak dilakukan. 

Pengukuran karbon di Desa Terong ini merupakan yang 

ketiga kalinya setelah sebelumnya dilakukan pengukuran 

pada tahun 2011 dan 2013. Oleh karena itu dapat dilihat 

perubahan cadangan karbonnya. 

di Desa Terong. Desa Terong 

terletak di Kecamatan Dlin

2.2.  Metode Pengukuran

1. Waktu dan Lokasi

Kegiatan penghitungan karbon ini dilakukan pada bulan 

Juli hingga Agustus 2014 

go, Kabupaten Bantul, Propinsi 

DI. Yogyakarta (Gambar 1). Desa Terong terdiri dari 9 dusun 

yaitu Dusun Pancuran, Dusun Saradan, Dusun Rejosari, 

Dusun Ngenep, Dusun Pencitrejo, Dusun Terong I, Dusun 

Terong II, Dusun Kebokuning, dan Dusun Sendangsari.

Luas wilayah Desa Terong yaitu 775 hektar, yang terbagi 

dalam peruntukan pemukiman dan pekarangan 143 hektar, 

sawah 144 hektar, tegalan 378 hektar, dan lain-lain 110 

hektar. Wilayah Desa Terong berbukit-bukit dan berada 

pada ketinggian antara 325-350 mdpl.
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2. Tahapan Pengukuran

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengukuran 

cadangan karbon sebagai berikut:

a. Penyiapan alat dan bahan

b. Penyiapan tim pengukur

c. Penentuan sampel

d. Pembuatan plot (petak ukur)

e. Pengukuran parameter

f. Penggambaran ekodia

Berikut uraian tahapan pengukuran cadangan karbon:

a. Penyiapan alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan untuk penghitungan 

karbon dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Daftar Alat dan Fungsi
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Gambar 2.  Alat yang Digunakan

b. Penyiapan tim pengukur

Tim pengukur biasanya berjumlah 3 - 4 orang. Anggota 

tim memiliki tugas yaitu merintis dan membuat plot, 

mengukur keliling pohon, menaksir tinggi pohon, 

mencatat dan membuat sketsa plot, menentukan titik 

koordinat plot dan menandai pohon.

c. Penentuan sampel

Tidak semua lahan hutan rakyat diukur. Pengukuran 

karbon dapat dilakukan berdasar sampel permanen plot. 

Sample plot tersebut dipilih secara acak dan tersebar. 

Dalam satu desa minimal terdapat 30 plot dan dalam 

setiap dusun minimal terdapat sampel 10 keluarga yang 

memiliki tipe hutan rakyat pekarangan dan tegalan. 

Untuk kegiatan monitoring plot sampel ini akan kembali 

diukur pada lokasi dan dengan metode yang sama.
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d. Pembuatan plot (petak ukur)

Pembuatan plot dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Menentukan titik ikat sebagai titik awal untuk 

pembuatan plot. Penentuan titik ikat dipilih pada 

kondisi yang mewakili lahan setempat.

2) Menancapkan  patok pada titik ikat tersebut,

3) Mentukan koordinat lokasi titik ikat dengan GPS.

4) Membuat plot dengan titik ikat terletak di salah satu 

sudut plot.

Terdapat beberapa pola penanaman pohon di hutan 

rakyat baik pada pekarangan maupun tegalan yaitu 

mengelompok dan di tepi. Hal tersebut mempengaruhi 

bentuk plot. Terdapat dua macam plot yang digunakan 

yaitu plot bujur sangkar dan 10m in out.

1) Plot bujur sangkar

Pada pekarangan atau tegalan dengan tipe pohon 

mengelompok pada lahan, plot yang digunakan adalah 

bujur sangkar dengan ukuran 20 m x 20 m (Gambar 3). 

Ukuran plot tersebut dapat menyesuaikan dengan 

bentuk dan luasan lahan. Pada lahan yang lebih sempit 

dapat digunakan plot berukuran 20 m x10 m,             

20 m x 15 m atau 10 m x10 m.
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Gambar 3. Model Plot Bujur Sangkar 20 m x 20 m

2) Plot 10 m in out

Untuk pola penanaman pohon di tepi atau batas lahan 

cara pengukuran pohon yaitu dengan metode 10 m in,  

10 m out. Caranya dengan mengukur parameter pada 10 

m pertama, 10 m selanjutkan tidak, kemudian 10 m lagi 

didata, dan seterusnya mengitari tepi lahan.

Gambar 4. Model Plot dengan Pohon di Tepi

e.  Pengukuran Parameter

Tahapan dalam pengukuran cadangan karbon sebagai 

berikut:

1) mengukur keliling pohon,

2) menaksir tinggi pohon,

3) menandai pohon (penomoran pohon) dengan 

menggunakan cat,
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4) mencatat nomor pohon, nama pohon, umur pohon, 

keliling pohon, tinggi pohon, diamater tajuk, dan tinggi 

tajuk,

5) mencatat kelengkapan informasi lahan,

6) menggambar sketsa pohon, ekodia horizontal dan 

ekodia vertikal.

Cara pengukuran parameter penghitungan karbon yaitu:

1) Pengukuran keliling pohon

      Gambar 5. Cara Pengukuran Diameter Pohon
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Pengukuran keliling pohon dengan cara 

melilitkan pita meter pada batang dengan ketinggian 

1,3 m dari permukaan tanah (DBH). Terdapat beberapa 

macam cara pengukuran diameter batang khusus pada 

masing-masing bentuk batang tersebut (Gambar 5).

2)  Penaksiran tinggi pohon

Penaksiran tinggi pohon dilakukan dengan 

menggunakan Christen Hypsometer dan galah 2 meter 

(Gambar 6). Langkah-langkahnya sebagai berikut:

(a) menyandarkan galah sepanjang 2 m sejajar pohon 

dan atau tegak lurus tanah, 

(b) memegang Christen Hypsometer seperti pada 

gambar dan bidik ujung-ujung pohon melalui sisi 

siku-siku bagian dalam,

(c) membidikkan siku bawah pada pangkal pohon dan 

siku atas pada ujung pohon,

(d) membaca skala pada tinggi galah. Skala yang 

terbaca menunjukkan tinggi pohon.
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Prinsip kerja Christen Hypsometer adalah prinsip 
segitiga sebangun.

     sehingga                       

Jadi AC =

Gambar 6.  Penggunaan Christen Hypsometer

Keterangan: 
O =  mata pembidik F =  siku-siku bawah
BC =  tinggi galah 2 m D =  siku-siku atas
AC =  tinggi pohon E =  skala baca

3) Pengukuran parameter-parameter lain

Pencatatan nomor pohon secara urut sesuai nomor 

pohon yang dibubuhi cat. Kemudian dicatat juga 

informasi lahan, nama pohon, umur pohon, diameter 

dan tinggi tajuk. Pengukuran diameter tajuk dengan 

cara mengukur jarak antar tepi tajuk. Sedangkan tinggi 
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tajuk diperoleh dari pengurangan tinggi total pohon 

dengan tinggi batang bebas cabang.

4) Penggambaran ekodia

Tahapan selanjutnya yaitu menggambar sketsa 

pohon, ekodia horisontal dan ekodia vertikal. Tiga hal 

tersebut dapat memberikan gambaran hutan rakyat di 

suatu lokasi. Sketsa pohon berupa titik letak pohon 

dalam satu plot sesuai skala. Melalui sketsa pohon 

dapat terlihat persebaran atau pola penanaman pohon 

dalam plot. Ekodia memberikan informasi bentuk 

kedudukan dan tutupan tajuk dalam plot tersebut. 

Ekodia horisontal merupakan gambaran plot dari arah 

samping sehingga terlihat tinggi pohon serta tajuk 

(Gambar 8). Ekodia vertikal merupakan gambaran plot 

dari atas sehingga tampak tutupan tajuk dalam suatu 

plot (Gambar 9).

Gambar 7. Sketsa Pohon
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Gambar 8. Ekodia Horisontal

Gambar 9. Ekodia Vertikal

2.3. Analisis Data

Tahap-tahap analisis data:

1. Input data lapangan dari tally sheet.

2. Mengelompokkan data berdasarkan berdasarkan jenis 

pohon.

3. Menghitung biomassa setiap jenis pohon sesuai rumus 

allometrik.

4. Menggabungkan data biomassa total masing-masing jenis 

pohon.

5. Mengkonversi data biomassa total dari seluruh jenis 
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pohon ke dalam ton/ha.

6. Menghitung kandungan karbon

Berikut uraian tahapan dalam analisis data karbon:

1. Input data lapangan dari tally sheet

Data berupa tallysheet dari lapangan di input ke dalam 

komputer yaitu Microsoft excel.

2. Mengelompokkan data berdasarkan jenis pohon

Dalam rumus allometrik yang digunakan, jenis pohon 

dikelompokkan menjadi 5 macam yaitu mahoni, 

sonokeling, jati, akasia, dan jenis lain-lain dijadikan satu 

ke dalam rumus tersendiri.

3. Menghitung biomassa setiap jenis pohon

Rumus penghitungan biomassa meggunakan rumus 

alometrik dari BPKH XI Jawa-Madura (Tabel 2). Rumus 

ini diperoleh berdasarkan pengukuran langsung di 

lapangan kemudian untuk selanjutnya dibuat rumus 

allometriknya. Dalam penghitungan ini terdapat 6 macam 

rumus untuk masing-masing jenis pohon yaitu mahoni, 

sonokeling, jati, sengon, akasia auri, dan rumus lain-lain 

untuk jenis selain 5 jenis pohon tersebut. Pembagian 

rumus berdasarkan jenis pohon yang banyak dijumpai di 

hutan rakyat di Jawa. 
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Tabel 2. Rumus Allometrik Penghitungan Karbon

4. Mengkonversi data biomassa total dari seluruh jenis 

pohon ke dalam ton/ha

Tabel 3. Rumus Konversi Biomassa

5. Menghitung kandungan karbon

Setelah diketahui data biomassa maka dapat dihitung 

kandungan karbon. Kandungan karbon yang tersimpan 

merupakan 50% dari biomassa.

1. Mahoni (Swietenia mahagony ) Bt  = 0,9029(D
2
.H)

0,6840 

2. Sonokeling (Dalbergia latifolia) Bt  = 0,7458(D
2
.H)

0,6394 

3. Jati (Tectona grandis ) Bt  = 0,0149(D
2
.H)

1,0835 

4. Sengon (Paraserianthers falcataria ) Bt  = 0,0199(D
2
.H)

0,9296 

5. Akasia auri (Acacia auriculiformis) Bt  = 0,0775(D
2
.H )

0,9018 

6. Lain-lain (Others) Bt  = 0,0219(D
2
.H)

1,0102 

No Jenis pohon
Biomassa total           

(batang, cabang, dan daun)
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3. Pelaksanaan Kegiatan

3.1.Tahapan Penghitungan Karbon

Kegiatan penghitungan karbon di Desa Terong telah 

dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2014. 

Penghitungan karbon hutan rakyat ini dilaksanakan sendiri oleh 

masyarakat dengan penyusunan metode yang dikembangkan 

bersama masyarakat. Masyarakat sebagai subyek karena 

masyarakat merupakan pemilik hutan rakyat sehingga 

masyarakat memahami penghitungan karbon dan bukan 

menjadi objek yang hanya diambil datanya tanpa mengetahui 

hasil dan manfaat data tersebut bagi masyarakat itu sendiri.

Tahapan dalam kegiatan penghitungan karbon kali ini 

antara lain:

1.  Perencanaan

KTH Jasema membuat perencanaan monitoring dan juga 

membagi peran setiap tim. Pertemuan untuk pembentukan 

tim pengukuran karbon telah dilaksanakan pada tanggal 14 

Juli 2014. Terdapat 9 tim pengukuran karbon, sehingga setiap 

tim mendata satu dusun. Adapun 1 tim terdiri dari 3 orang 

sehingga total anggota tim pengukuran karbon sebanyak 27 

orang. 

2.  Pelatihan

Sebelum pengukuran karbon di lahan maka dilaksanakan 

pelatihan mengenai karbon dan manfaatnya dalam 

pengurangan pemanasan global serta teknis pengukuran di 

lapangan hingga analisis data. Pada teknis pengukuran 
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dijelaskan bagaimana mengisi data sheet, membuat plot, 

mengukur diameter, tinggi pohon, lebar dan tinggi tajuk 

pohon yang benar. Kemudian bagaimana cara menggambar 

sketsa pohon pada plot, menggambar ekodia vertikal dan 

horisontal. Setelah data selesai dikumpulkan maka direkap 

ke excel untuk dianalisis. Selain itu peserta juga diberi 

pelatihan penggunaan alat yaitu Christen meter untuk 

menaksir tinggi pohon dan GPS untuk menandai plot. 

Kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan di Desa 

Terong pada tanggal 14 Juli 2014 dengan peserta 9 tim 

pengukuran karbon dan termasuk di dalamnya pengurus 

KTH Jasema.

3. Pengukuran

Sembilan tim pengukuran karbon telah melakukan 

pengukuran cadangan karbon pada lahan hutan rakyat pada 

tanggal 15-21 Juli 2014. Pengambilan data dilakukan pada 

180 plot yang tersebar secara acak di 9 dusun (Gambar 10). 

Masing-masing dusun terdiri dari 10 plot pada pekarangan 

dan 10 plot pada tegalan. Sehingga terdapat sebanyak 90 plot 

di tegalan dan 90 plot di pekarangan. Plot sample yang diukur 

merupakan plot yang sama dengan plot pengukuran karbon 

sebelumnya. Kegiatan ini menggunakan metode yang sama 

dengan pada pengukuran pertama, baik dari sisi metode, alat, 

dan juga ketentuan yang lain seperti diameter minimal yang 

diukur, luasan plot, penandaan pohon dan juga pengisian 

tallysheet.
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Ukuran plot standar adalah 20 m x 20 m, namun di Desa 

Terong terdapat 5 macam ukuran plot yaitu 20 m x 20 m, 

20 m x 10 m, 10 m x 10 m, 20 m x 15 m dan plot 

melingkari lahan atau 10 meter in-out (Tabel 4). 

Perbedaan luas plot tersebut disebabkan oleh perbedaan 

ukuran atau luas total lahan pekarangan atau tegalan 

yang terpilih sebagai sample plot. Lahan yang sempit 

sehingga tidak cukup untuk dibuat plot 20 m x 20 m 

maka dibuat plot dengan ukuran lebih kecil tersebut.
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4.  Input data dan analisis data

Setelah pengukuran di plot sampling hutan rakyat 

dilakukan maka pada awal bulan agustus 2014 telah 

dilakukan input data kedalam ms.excel untuk 

selanjutnya dilakukan analisis menggunakan rumus 

allometrik dari BPKH Wilayah IX Jawa-Madura. 

Penggunaan rumus ini dikarenakan persamaan ini 

berasal dari riset yang dilakukan di hutan rakyat di 

Jawa yang mempunyai karakteristik hampir sama 

dengan Desa Terong.

5.  Penyusunan laporan.

Penyusunan laporan pengukuran cadangan karbon 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 untuk 

kemudian dicetak dan diperbanyak.
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4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Penghitungan Biomassa dan Karbon

Data dari tally sheet dalam ms excel dilakukan analisis. 

Data dikelompokkan berdasarkan jenis pohon sesuai rumus 

allometrik yang tersedia yaitu jati, sengon, mahoni, 

sonokeling, dan akasia, sedangkan jenis pohon lain dijadikan 

satu dengan rumus tersendiri. Penghitungan dilakukan 

berdasarkan 9 dusun.

Tabel 5. Cadangan Biomassa Desa Terong

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa total biomassa di 

Desa Terong pada pekarangan sebesar 1.289,74 ton/ha dengan 

rata-rata 143,30 ton/ha sedangkan pada tegalan sebesar 897,70 

ton/ha dengan rata-rata 99,74 ton/ha. Pada tipe lahan 

pekarangan diketahui jumlah biomassa terbesar di Dusun 

Pencitrejo sebesar 229,75 ton/ha  dan paling kecil pada Dusun 

Terong 1sebesar 100,23 ton/ha. Pada tipe lahan tegalan 

biomassa paling besar pada Dusun Sendangsari yaitu 165 

ton/ha dan paling kecil pada Dusun Terong 2 yaitu 61,34 

ton/ha.

25

Terong 1 Terong 2 Rejosari
Sendang 

sari
Pancuran Saradan

Kebo 

kuning
Ngenep

Pencit 

rejo

Pekarangan 110,05 100,23 119,06 131,69 138,9 163,12 206,06 222,57 229,75 1.289,74 143,3

Tegalan 70,95 61,34 110,03 165,11 83,35 81,74 135,69 73,08 116,4 897,7 99,74

Rata-rata
Tipe Hutan

Rakyat

Biomassa di Masing-masing Dusun (ton/Ha)

Total
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Grafik 1. Cadangan Biomassa Desa Terong

Dari Grafik 1 dapat dilihat bahwa besar cadangan 

biomassa pada pekarangan dari yang paling besar adalah 

Dusun Pencitrejo, Ngenep, Kebokuning, Saradan, Pancuran, 

Sendangsari, Rejosari, Terong 1, dan Terong 2. Sedangkan 

pada tegalan cadangan biomassa dari paling besar hingga kecil 

yaitu pada Dusun Sendangsari, Kebokuning, Pencitrejo, 

Rejosari, Pancuran, Saradan, Ngenep, Terong 1, dan Terong 2.

Tabel 6. Cadangan Karbon Desa Terong
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Terong 1 Terong 2 Rejosari
Sendang 

sari
Pancuran Saradan

Kebo 

kuning
Ngenep

Pencit 

rejo

Pekarangan 55,02 50,11 59,53 65,85 69,45 81,56 103,03 111,29 114,88 710,71 78,97

Tegalan 35,47 30,67 55,02 82,56 41,67 40,87 67,85 36,54 58,2 448,85 49,87

Rata-rataTotal
Tipe Hutan 

Rakyat

Cadangan Karbon di Masing-masing Dusung (ton/ha)
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Cadangan karbon di Desa Terong pada tipe hutan rakyat 

pekarangan sebesar 710,71 ton/ha dengan rata-rata 78,97 

ton/ha, sedangkan pada tegalan sebesar 448,85 ton/ha dengan 

rata-rata 49,87 ton/ha (Tabel 6).

 

Grafik 2. Cadangan Karbon Desa Terong

Cadangan karbon paling besar pada Dusun Pencitrejo 

sebesar 114,88 ton/ha sedangkan paling sedikit pada Dusun 

Terong 2 sebesar 30,67 ton/ha. Dari Grafik 2 dapat dilihat 

bahwa urutan cadangan karbon pada pekarangan dari yang 

paling besar adalah Dusun Pencitrejo, Ngenep, Kebokuning, 

Saradan, Pancuran, Sendangsari, Rejosari, Terong 1, dan 

Terong 2. Sedangkan pada tegalan cadangan biomassa dari 

paling besar hingga kecil yaitu pada Dusun Sendangsari, 

Kebokuning, Pencitrejo, Rejosari, Pancuran, Saradan, 

Ngenep, Terong 1, dan Terong 2.
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Cadangan karbon maupun biomassa pada pekarangan 

lebih besar dari pada tegalan. Dari jumlah pohon yang tercatat 

juga jumlah pohon di pekarangan lebih banyak daripada 

tegalan. Hal ini dapat terjadi karena wilayah Desa Terong lebih 

banyak menggunakan tegalan untuk menanam tanaman 

semusim seperti kacang, jagung maupun singkong sehingga 

pola penanaman pohon di tegalan biasanya di sekeliling lahan. 

Untuk tegalan dengan pola mengelompok kebanyakan ukuran 

diameter maupun tinggi pohon masih lebih kecil dibandingkan 

dengan pekarangan.

Sebagian masyarakat kurang memperhatikan tegalan 

karena letaknya yang jauh dari rumah. Misalnya dapat 

dijumpai pohon mahoni yang tumbuh bergerombol tanpa jarak 

tanam yang tepat. Oleh karena thukulan mahoni yang banyak 

seharusnya dilakukan perawatan berupa penjarangan tanaman 

agar persaingan tumbuh dengan pohon di sekelilingnya tidak 

tinggi sehingga pertumbuhan pohon dapat maksimal.
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4.2. Potensi Pohon

Tabel 7. Jumlah Pohon Tercatat dalam Plot Penghitungan 

Karbon 2011-2014

Jumlah pohon yang tercatat dalam 180 plot pengukuran 

karbon sejak pengukuran pertama tahun 2011 hingga 2014 

sebanyak 5.527 pohon dengan pohon di pekarangan sebanyak 

2.805 batang  dan tegalan sebanyak 2.722 batang (Tabel 7). 

Kemudian tercatat jumlah pohon yang hidup dan diukur pada 

penghitungan tahun 2014 ini sebanyak 4.839 batang terdiri 

dari 2.449 batang di pekarangan dan 2.390 di tegalan. Dari 

keseluruhan pohon tersebut terdapat pohon mati sebanyak 506 

batang terdiri dari pekarangan 289 batang dan tegalan 217 

batang. Pohon mati tersebut baik karena ditebang dan dijual 

untuk mencukupi kebutuhan maupun mati alami karena 

penyakit.  
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Pekarangan Tegalan Pekarangan Tegalan Pekarangan Tegalan

1 Rejosari 322 341 250 304 72 39

2 Kebokuning 360 324 326 295 34 29

3 Terong 2 277 275 214 191 63 33

4 Terong 1 306 272 278 245 28 24

5 Saradan 343 363 302 334 41 29

6 Sendangsari 304 265 272 244 5 8

7 Pancuran 303 332 268 321 0 1

8 Pencitrejo 289 303 261 264 28 39

9 Ngenep 301 247 278 192 18 15

2.805 2.722 2.449 2.390 289 217

Hidup (batang) Mati / Tebang (batang)

Sub Total

Σ total 5.527 4.839 506

No Dusun
Total Pohon (batang)
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Tabel 8. Jenis dan Jumlah Pohon di DesaTerong

Dari seluruh pohon yang diukur tersebut terdiri dari jenis 

pohon jati, mahoni, sonokeling, sengon, dan jenis lain-lain 

(Tabel 8). Berdasarkan pengukuran pada 180 plot diketahui 

jumlah pohon paling banyak yaitu mahoni pada pekarangan 

sebanyak 1.050 batang kemudian jenis lain-lain, jati, 

sonokeling, sengon dan akasia.  Pada tegalan paling banyak 

jenis pohon jati sebanyak 880 batang selanjutnya mahoni, 

jenis lain-lain, sonokeling, dan paling sedikit akasia. Jenis 

mahoni dan jati memang paling banyak dijumpai di Desa 

Terong. Adapun jenis lain-lain baik di pekarangan maupun di 

tegalan didominasi oleh melinjo, kelapa, nangka, dan jengkol.

Tabel 9. Jumlah Pohon Per Hektar
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Mahoni Jati
Sono 

keling
Sengon Lain-lain Akasia

Pekarangan 1.050 489 269 112 507 22 2.449

Tegalan 851 880 260 70 281 23 2.365

Total

Jumlah Pohon Berdasarkan Jenisnya (batang)
Tipe Hutan 

Rakyat

Terong 1 Terong 2 Rejosari
Sendang 

sari
Pancuran Saradan

Kebo 

kuning
Ngenep

Pencit 

rejo

Pekarangan 695 563 658 906 971 1.079 1.186 1.209 1.218 8.485 943

Tegalan 613 478 822 819 1.356 879 978 505 1.146 7.596 844

Total Rata-rata
Tipe Hutan 

Rakyat 

Jumlah Pohon di Masing-masing Dusun (batang/ha)
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Grafik 3. Jumlah Pohon Perhektar di Desa Terong

Dalam satu hektar lahan di Desa Terong dapat dijumpai 

rata-rata jumlah pohon di masing-masing dusun sebanyak 943 

pohon perhektar pada pekarangan sedangkan pada tegalan 

diketahui terdapat 844 pohon perhektar (Tabel 9). Pada tipe 

hutan pekarangan jumlah pohon paling banyak dalam satu 

hektar terdapat di Dusun Pancuran yaitu 1.218 pohon. 

Sedangkan pada tegalan diketahui Dusun Sendangsari yang 

memiliki paling banyak pohon yaitu dalam satu hektar 

terdapat 1.356 pohon perhektar.

Pada Grafik 3 perbandingan jumlah pohon perhektar pada 

tegalan paling banyak di Dusun Pancuran, kemudian Ngenep, 

Pencitrejo, Saradan, Sendangsari, Kebokuning, Rejosari, 

Terong 1, dan Terong 2. Perbandingan jumlah pohon perhekar 

paling banyak pada tegalan Sendangsari, Pancuran, 
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Pencitrejo, Saradan, Rejosari, Kebokuning, Terong 1, Terong 

2, dan Ngenep. 

4.3. Perbandingan Data Karbon

Desa Terong telah 3 kali melakukan penghitungan 

karbon. Penghitungan pertama dilakukan pada tahun 2011, 

kedua pada tahun 2013, dan terakhir pada bulan Juli 2014 

(Tabel 10). Pada penghitungan tersebut dietahui setiap 

tahunnya cadangan karbon desa terong mengalami 

peningkatan. Pada pekarangan tahun 2011 sebesar 37,45 

ton/ha meningkat menjadi 59,53 ton/ha dan tahun 2014 

kembali meningkat menjadi 78,97 ton/ha. Pada tegalan juga 

mengalami kenaikan dari penghitungan awal pada tahun 

2011 sebesar 17,24 ton/ha kemudian meningkat menjadi 

32,70 ton/ha pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada 

tahun 2014 yaitu menjadi 49,87 ton/ha.

Tabel 10. Perbandingan Cadangan Karbon dari Tahun - 

ketahun
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2011 2013 2014

Pekarangan 37,45 59,53 78,97

Tegalan 17,24 32,70 49,87

Cadangan Karbon pada Tahun-ketahun (ton/ha)Tipe Hutan 
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Grafik 4. Perbandingan Cadangan Karbon dari Tahun-

ketahun 

Hasil penghitungan karbon sejak tahun 2011 hingga 

Januari 2014 terjadi peningkatan sebesar 59% pada 

pekarangan. Kemudian pada tipe lahan tegalan mengalami 

peningkatan sebesar 89% Meskipun terdapat plot terkena 

longsor, penebangan untuk dijual, dan banyak pohon 

sonokeling yang mati terkena penyakit jamur upas namun 

data karbon tetap meningkat.

Kemudian dari tahun 2013 hingga tahun 2014 terdapat 

kenaikan cadangan karbon sebesar 33 % pada pekarangan 

dan 53 % pada tegalan. Pada penghitungan karbon kali ini 

dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat pengurangan 

jumlah pohon karena alih fungsi pemukiman, mati oleh 

hama, maupun dijual untuk mencukupi kebutuhan. Adanya 

beberapa kasus tersebut ternyata cadangan karbon tetap dapat 
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meningkat. 

Sejak penghitungan tahun 2011 hingga 2014 rata-rata 

peningkatan karbon pada tegalan 13,84 ton/ha/tahun pada 

pekarangan sedangkan pada tegalan sebesar 10,88 

ton/ha/tahun. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan 

pohon baik diameter maupun tinggi. Selain itu terdapat 

penambahan jumlah pohon yang diukur karena sebelumnya 

diameter belum masuk kriteria pengukuran.

4.4. Ancaman Hutan Rakyat Desa Terong

Beberapa temuan penting yang dapat mengancam 

penurunan jumlah cadangan karbon di Desa Terong antara 

lain: 

1. Hama dan penyakit

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan ketika 

pengambilan data di Desa Terong banyak dijumpai 

kematian jenis pohon sonokeling karena terserang jamur 

upas. Perlu adanya penelitian dan tindakan lebih lanjut 

untuk penanganan penyakit pada jenis sonokeling tersebut.

2. Tebang butuh

Berdasarkan  pengamatan lapangan maupun hasil Survey 

Kebutuhan Dana Tunda Tebang Hutan Rakyat Desa 

Terong Tahun 2014 diketahui dalam satu tahun terakhir 

masyarakat Desa Terong menebang pohon untuk 

memenuhi kebutuhan meliputi pembuatan dan perbaikan 

rumah, mencukupi kebutuhan sehari-hari, membeli motor, 
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membiayai anak sekolah, untuk ditabung, perawatan 

tanaman pertanian, hajatan naik haji, menyumbang 

masjid, membeli tanah dan buwoh. perlu dikembangkan 

LKM tunda tebang yang diharapkan mampu 

meminimalisir masyarakat untuk menebang pohon 

sebelum waktunya. Sehingga ketika masyarakat 

membutuhkan uang mereka dapat meminjam di LKM 

tanpa harus menebang pohon milik mereka yang belum 

cukup umur. Selain itu perlunya peningkatan kapasitas 

masyarakat tentang pentingnya peran hutan rakyat 

sehingga masyarakat tidak menebang pohon sebelum 

waktunya dan tetap melakukan penanaman serta 

perawatan pohon di lahan mereka.

3. Alih fungsi hutan rakyat menjadi pemukiman

Adanya salah satu plot karbon yang ditebang habis karena 

lahan tersebut akan dijadikan pemukiman. Pihak 

perangkat desa perlu membuat kebijakan terkait 

pengelolaan hutan rakyat. Perlu untuk menjadikan hutan 

rakyat sebagai bagian dari tata ruang desa sehingga alih 

fungsi hutan rakyat menjadi pemukiman dapat 

dimiminalisir.

4. Bencana alam

Kondisi wilayah Desa Terong yang berbukit-bukit 

menjadikannya rawan longsor. Pada penghitungan karbon 

sebelumnya diketahui salah satu plot habis karena longsor. 

Selain itu kejadian gempa tahun 2006 menandakan kondisi 
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wilayah ini rawan terjadi gempa lagi.

4.5. Pembelajaran Penghitungan Karbon

Pembelajaran yang diperoleh masyarakat dari kegiatan 

pengukuran karbon hutan rakyat ini antara lain: 

1. Kaderisasi

Ketika pelaksanaan pelatihan penghitungan karbon hutan 

rakyat mendatangkan peserta baru bertujuan untuk 

kaderisasi dan pembelajaran agar semakin banyak yang 

memperoleh informasi mengenai penghitungan karbon di 

hutan rakyat.

2. Peningkatan kapasitas

Pelatihan pengukuran karbon dapat menambah 

pengetahuan masyarakat, baik proses maupun peran 

karbon dalam pemanasan global. Masyarakat belajar 

bagaimana menggunakan alat seperti GPS, kompas, dan 

Christen Hypsometer.

3. Belajar langsung di lapangan

Masyarakat praktek langsung bagaimana mengukur 

potensi pohon di lahan. 

4. Monitoring kelestarian hutan rakyat

Berdasarkan pengukuran karbon yang mereka lakukan 

sendiri, masyarakat mengetahui potensi hutan rakyat. 

Mereka mengetahui pertumbuhan pohon di lahan 

pekarangan atau tegalan. Selain itu dari hasil monitoring 

dapat diketahui peningkatan dan penurunan jumlah 
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biomassa maupun karbon sehingga masyarakat dapat 

melakukan tindakan yang tepat demi kelangsungan hutan 

rakyat mereka seperti perawatan tanaman maupun 

kebijakan penanaman pohon ketika mereka menebang 

pohon.
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5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

1. Cadangan karbon di Desa Terong tahun 2014 pada 

pekarangan sebesar 78,97 ton/ha dan tegalan sebesar 49,87 

ton/ha.

2. Sejak penghitungan tahun 2011 hingga 2014 rata-rata 

peningkatan karbon pada tegalan 13,84 ton/ha/tahun pada 

pekarangan sedangkan pada tegalan sebesar 10,88 

ton/ha/tahun.

5.2. Rekomendasi

1. Dijumpainya pohon ditebang sebelum waktunya dapat 

menyebabkan penurunan cadangan karbon sehingga perlu 

dikembangkan LKM tunda tebang untuk menangani 

tebang butuh.

2. Perlu kegiatan penanaman serta perawatan tegakan seperti 

pemupukan atau penjarangan supaya pertumbuhan dan 

penyerapan karbon pada pohon dapat maksimal.

3. Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat tentang 

pentingnya peran hutan rakyat dalam pemanasan global.

4. Pihak perangkat desa perlu membuat kebijakan tentang 

pengelolaan hutan rakyat serta memasukkan hutan rakyat 

sebagai bagian dari tata ruang desa sehingga keberadaan 

hutan rakyat tetap terjaga.
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BAGIAN 2

PROYEKSI BASELINE

PENAMBAHAN CADANGAN KARBON

HUTAN RAKYAT DESA TERONG MELALUI  

INTERVENSI PENANAMAN POHON DAN LEMBAGA 

KEUANGAN TUNDA TEBANG

1. Pendahuluan

1.1  Latar Belakang

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 Monoksida (NO) 2 4

berlebihan ke atmosfer. Aktivitas pembakaran yang berlebihan 

seperti polusi dari 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 ke-tiga negara 

penghasil Emisi CO  terbesar di dunia.2

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah RI telah 

mengeluarkan Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana 

Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) sebagai 

dokumen kerja yang berisi upaya menurunkan emisi GRK di 

Indonesia. Salah satu yang bertanggung jawab dalam kegiatan 

tersebut adalah Kementrian Kehutanan RI.  Tanggung jawab 
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Kementerian Kehutanan RI 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 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. Memang dalam UU tersebut tidak dijelaskan 

langsung mengenai hutan rakyat. Hutan rakyat masuk dalam 

hutan hak dalam UU tersebut.

Hutan rakyat selama ini masih dianggap sebagai “anak 

tiri” karena pengelolaan yang relatif dianggap konvensional.  

Padahal apabila kita melihat potensinya, potensi hutan rakyat 

sangat besar, baik dari potensi kayu maupun peran dan 

kontribusinya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. 

Hutan rakyat di Jawa misalnya, luasnya mencapai 2,6 juta ha 
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(BPKH, 2008). Data ini cukup besar karena Hutan Negara di 

Jawa sendiri hanya mencapai 2,99 juta ha (23% dari total luas 

pulau Jawa).

Lalu apa fungsi hutan rakyat dalam penurunan gas 

emisi  GRK? Dalam upaya penurunan emisi GRK dan 

sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim, paling tidak 

hutan rakyat mempunyai dua peran.  Peran pertama, hutan 

rakyat sebagai siklus karbon dan peran kedua adalah hutan 

rakyat sebagai penyimpan cadangan karbon. 

Hutan rakyat terdiri dari pohon-pohon dan tanaman 

bawah yang mampu membentuk ekosistem dan menciptakan 

iklim mikro. Pepohonan merupakan media sebagai siklus 

karbon. Proses fotosintesis yang menyerap Karbon Dioksida 

(CO ) dari udara bersama sinar matahari merupakan proses 2

yang yang penting dalam siklus ini. CO  dan sinar matahari 2

yang diserap oleh tanaman melalui proses fotosintesis ini 

kemudian diubah menjadi karbohidrat yang kemudian disebar 

keseluruh bagian tanaman. Proses penimbunan tersebut yang 

disebut sebagai Proses Karbon Sekuestrasi (C- Sequestration).

Peran hutan rakyat setelah sebagai bagian dari siklus 

karbon adalah menyimpan karbon. Pohon berdiri dan hidup 

mempunyai peran optimal, yakni menyerap karbon (siklus 

karbon) dan kemudian menyimpan karbon selama mungkin. 

Penebangan dalam kondisi wajar merupakan ancaman, tetapi 

penebangan yang melebihi jatah tebang dan penebangan yang 

dilakukan pada pohon-pohon yang belum layak tebang 
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merupakan masalah yang harus diselesaikan dalam 

pengelolaan hutan rakyat. 

Dalam pengelolaan hutan rakyat, hal yang tidak 

mungkin dihindari adalah penebangan. Pada prinsipnya tidak 

masalah adanya penebangan pohon, karena penebangan adalah 

upaya regenerasi apabila diliat dari sisi ekologinya. Dari sisi 

ekonomi jelas, bahwa hutan rakyat memberikan pemasukan 

kepada masyarakat. Seperti yang penulis sampaikan pada 

paragraf sebelum, yang menjadi masalah adalah penebangan 

yang melebihi jatah tebang dan penebangan pada pohon-pohon 

yang belum layak tebang.

Gambar 11. Fungsi Hutan Rakyat dalam Penurunan Emisi 

GRK

Mengacu pada kegiatan dalam upaya penurunan emisi 

GRK dimana menempatkan membangunan hutan rakyat 

menjadi bagian dari kegiatan tersebut perlu adanya 

pembangunan yang bersinergis. Pembangunan tersebut harus 

didukung semua pihak, baik dukungan dari pemerintah, 
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swadaya maupun dukungan pihak ke tiga seperti program 

CSR dan LSM dan masyarakat itu sendiri.

Di Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta misalnya, 

pembangunan hutan rakyat sudah melibatkan seluruh pihak, 

misalnya Pemerintah Daerah, LSM, Pemerintah Desa hingga 

melibatkan Perguruan Tinggi. Salah satu pembangunan hutan 

yang sudah dimulai dengan mencoba mengadopsi manajemen 

profesional serta pembangunan hutan yang ingin 

berkontribusi dalam penurunan emisi GRK adalah Desa 

Terong. Desa Terong dapat dikatakan sebagai desa yang 

mencoba melakukan pengelolaan hutan rakyat dengan 

manajemen kelembagaan dan manajemen pengelolaan hutan 

yang profesional serta melakukan perhitungan berapa 

kontribusi hutan rakyat dalam mampu menyerap dan 

menyimpan karbon.

1.2. Rumusan Masalah

Semakin disadari pentingnya pembangunan hutan 

rakyat dalam penurunan emisi GRK maka perlu dilakukan 

pengelolaan hutan rakyat yang profesional. Profesional ini bisa 

diartikan sebagai profesional dalam manajemen kelembagaan 

serta manajemen dalam pengelolaan hutan yang lestari. Dalam 

penurunan emisi GRK perlu adanya optimalisasi atau 

peningkatan serapan karbon hutan rakyat dan carbon stock di 

hutan rakyat. Untuk peningkatan tersebut, paling tidak ada dua 

intervensi yang dapat dilakukan, yakni dengan menyerap emisi 
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sebanyak-banyaknya dan menyimpan karbon selama 

mungkin. 

Intervensi dengan penyerapan emisi sebanyak-

banyaknya bisa dilakukan dengan menanam dan 

mengoptimalisasikan lahan yang masih kosong dengan 

tanaman keras. Kegiatan ini sangat penting karena seperti yang 

kita ketahui bahwa pohon dengan fotosintesisnya akan 

menyerap CO  dan kemudian mengubah menjadi karbohidrat 2

dan menyimpan dalam seluruh bagian tanaman. Intervensi 

kedua dengan tetap mempertahankan karbon tersimpan 

dengan menahan tidak adanya penebangan yang over cutting 

dan menghindari penebangan pada pohon yang belum layak 

tebang.

Gambar 12. Intervensi Optimalisasi Fungsi dan Peran Hutan 

Rakyat Dalam Penurunan Emisi GRK
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Intervensi dalam meningkatkan kemampuan hutan 

rakyat dalam menyerap karbon adalah dengan melakukan 

penanaman. Kegiatan penanaman adalah langkah nyata yang 

bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan hutan rakyat 

dalam menyerap karbon.

Intervensi kedua yaitu menyimpan karbon sebanyak-

banyak dan selama mungkin. Menyimpan karbon sebanyak-

banyak ini dapat dilakukan dengan tidak menebang pohon 

secara berlebihan atau over cutting. Hal yang tidak dihindari 

dalam pengelolaan hutan rakyat adalah penebangan. Seperti 

yang kita ketahui, bahwa lahan hutan rakyat dimiliki secara 

pribadi kepemilikanya, sehingga pemilik mempunyai hak 

penuh dalam kegiatan penebangan. Maka dari itu, pekerjaan 

rumah bersama adalah bagaimana meminimalisir terjadinya 

penebangan yang serentak dan pada pohon yang belum layak 

tebang, karena penebangan yang dilakukan di hutan rakyat 

lebih berdasar pada kebutuhan masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui proyeksi baseline serapan atau penambahan 

karbon hutan rakyat dengan intervensi penanaman dan 

tanpa intervensi

b. Mengetahui proyeksi baseline serapan atau penambahan 

karbon hutan rakyat dengan intervensi Lembaga Keuangan 

Mikro Tunda Tebang

45Proyeksi Cadangan Karbon Hutan Rakyat di Desa Terong



4. Metode 

4.1 Metode Stock Different

Dalam menghitung penambahan cadangan karbon 

hutan rakyat, dilakukan dengan metode stock different. Metode 

ini mengadopsi metode IPCC 2006 - Good Practices Guidance 

for Land Use, Land Use Change and Forestry. Dengan metode 

ini dibandingkan antara cadangan karbon pada waktu yang 

berbeda. Metode ini merupakan metode yang cukup sederhana 

untuk dapat mengetahui carbon history dari suatu kawasan 

atau areal proyek.

Gambar 13. Ilustrasi Perubahan Cadangan Karbon

Proyeksi baseline merupakan uraian mengenai kondisi 

yang diharapkan dalam areal proyek jika tanpa kehadiran 

proyek.  Dalam proyeksi akan diukur dari skenario dengan dan 

tanpa proyek. Proyeksi ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai areal proyek dengan dan tanpa proyek 

dengan intervensi yang dilakukan. Metode yang digunakan 

adalah dengan membandingkan penambahan cadangan karbon 
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hutan rakyat tanpa intervensi dan dengan intervensi.

4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2014.

2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Terong, 

Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Desa Terong merupakan 

Desa yang telah berproses melakukan kegiatan perhitungan 

karbon pada tahun 2011. Selain itu sejarah hutan rakyat di 

Desa Terong mengalami perjalanan yang cukup panjang. 

Masyarakat yang dulu lebih memilih tanaman 

pertanian untuk mengisi lahannya saat ini sudah beralih untuk 

menanam tanaman kayu keras. Tanaman keras menjadi 

pilihan karena beberapa alasan antara lain nilai ekonomis 

yang cukup tinggi, tidak memerlukan pemeliharaan yang 

intensif dan tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak 

untuk mengurus lahan serta tanaman. 

Perubahan pola pengusahaan lahan tersebut memang 

tidak serta merta begitu saja. Masyarakat mengalami banyak 

proses pembelajaran baik dari pemerintah maupun 

masyarakat. Yang ingin disampaikan adalah proses sejarah 

pengelolaan hutan rakyat menjadi penting, tidak terkecuali di 

Desa Terong, Kabupaten Bantul.

Semasa penjajahan hingga tahun 1920 kondisi wilayah 

hutan rakyat di Desa Terong dapat dikatakan sangat 
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memprihatinkan, kondisi yang gersang dan tandus membuat 

kawasan ini sangat panas. Hingga pada tahun 1950, kondisi 

lahan masih kosong tetapi sudah mulai ada tanaman walau 

tanaman yang banyak ditemui adalah tanaman bambu dan 

nangka. 

Setelah kemerdekaan RI, pada tahun 1960, masyarakat 

Desa Terong sudah mulai mengenal tanaman keras (kayu) 

yaitu tanaman sonokeling secara swadaya  masyarakat dan 

kemudian akhirnya pada tahun 1980 melalui program 

pemerintah mulai mengenal berbagai jenis tanaman keras. 

Pada tahun tersebut melalui program reboisasi lahan, jenis 

tanaman seperti jati, akasia dan mahoni sudah dikenal dengan 

baik oleh masyarakat. Program reboisasi serentak ini dapat 

dikatakan berhasil karena lahan yang kosong sudah mulai 

tertanami.  Pada tahun 1990 dengan getol-nya program 

pemerintah tersebut cukup memberikan kesadaran 

masyarakat mulai menanam. Masyarakat sudah secara 

sukarela dengan dana swadaya mulai membangun kawasan 

yang masih kosong untuk ditanami dengan tanaman keras. 

Kesadaran masyarakat tersebut juga menggugah pemerintah 

dengan dukungan berbagai jenis pembangunan hutan rakyat 

pada tahun 2000-an. Program-program tersebut adalah antara 

lain Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan Hutan (GNRHL), 

Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan program lainnya yang fokus 

pada pembangunan hutan. Mulai tahun 2010, fenomena 

hutan rakyat ini kembali membumi. Kayu rakyat menjadi 

48Proyeksi Cadangan Karbon Hutan Rakyat di Desa Terong



primadona industri mebel dan industri kehutanan lainnya, 

tidak terkecuali di Desa Terong. Desa Terong menjadi 

produsen kayu rakyat yang cukup besar di D.I Yogyakarta. 

Kebutuhan yang tinggi akan kayu hutan rakyat ini 

dikarenakan produksi kayu dari hutan negara yang cukup 

kecil dan tidak mampu memenuhi kebutuhan industri.

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. Desa yang terletak sejauh 25 km 

dari ibukota Kabupaten Bantul ini memiliki luas wilayah 

775, 8615 ha dan berbatasan sebelah Utara: Desa Srimulyo, 

Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebelah timur laut: 

Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, 

sebelah timur: Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, 

Kabupaten Bantul, sebelah selatan: Desa Muntuk, 

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sebelah barat: Desa 

Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

Desa Terong memiliki 9 dusun antara lain: 

Kebokuning, Saradan, Pancuran, Rejosari, Terong II, Terong 

I, Pencitrejo, Sendangsari, dan Ngenep. Jumlah penduduk 

Desa Terong pada akhir tahun 2013 sebesar 6.512 orang yang 

terbagi dalam 1.617 keluarga, dimana penduduk perempuan 

3.263 orang, dan penduduk laki-laki sebesar 3.249 orang. 

Jenis pekerjaan warga Terong masih didominasi dalam 
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sektor agraria atau pertanian. Sebanyak 4.262 berprofesi 

sebagai petani, serta 255 hanya sebagai buruh tani. Menyusul 

pekerjaan buruh atau pegawai swasta sebanyak 766 orang. 

Pengrajin 549 orang, peternak 323 orang, dan pedagang 283 

orang. Adapula secara spesifik warga yang bekerja sebagai 

pegawai negeri sebanyak 53 orang, penjahit 10 orang, 

satpam dan montir masing-masing 4 orang, serta bidan 3 

orang.

Penggunaan lahan secara garis besar di Desa Terong 

terbagi dalam tegalan, sawah, pekarangan dan penggunaan 

lain. Tegalan merupakan lahan yang terpisah dari tempat 

tinggal (rumah), pekarangan adalah lahan di mana terdapat 

tempat tinggal, sawah adalah lahan yang ditanami tanaman 

semusim dan penggunaan lain seperti balai desa, masjid, dll.

Total wilayah Desa Terong adalah  775 ha,  73.8 % atau 

572 ha adalah hutan rakyat yang merupakan pekarangan dan 

tegalan. Pekarangan merupakan kawasan lahan yang 

terdapat tempat tinggal, sedangkan tegalan merupakan lahan 

yang terpisah dari tempat tinggal yang dua-duanya terdapat 

tanaman keras atau pohon.  Hutan rakyat di Desa Terong 

memiliki 2 pola penanaman pohon yakni lahan dengan 

komposisi pohon mengelompok dan lahan hutan rakyat 

dengan pohon berada di tepi lahan. Tipe lahan hutan rakyat 

yang penanamanya di tepi lahan biasanya dikombinasikan 

dengan tanaman semusim lainnya seperti jagung, kacang, 

dan ketela atau singkong.
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3. Proyeksi Baseline dan Penambahan Cadangan Karbon 

Desa Terong

3.1. Penambahan Cadangan Karbon Tanpa Intervensi

Dalam menghitung penambahan cadangan karbon 

hutan rakyat, dilakukan dengan metode stock different. 

Metode ini mengadopsi metode IPCC 2006 - Good Practices 

Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry. 

Dengan metode ini dibandingkan antara cadangan karbon 

pada waktu yang berbeda. Metode ini merupakan metode 

yang cukup sederhana untuk dapat mengetahui carbon 

history dari suatu kawasan atau areal proyek. 

Pembandingan cadangan karbon hutan rakyat di Desa 

Terong dilakukan dengan perhitungan sampel (180 sampel) 

dengan merepresentatifkan tipe penggunaan lahan hutan 

rakyat yakni tegalan (90 sampel) dan pekarangan (90 

sampel). Data yang digunakan adalah cadangan karbon pada 

tahun 2011 dan 2014.

Dalam kegiatan ini, yang menjadi areal proyek adalah 

Desa Terong, yang terdapat sekitar 572 ha hutan rakyat yang 

didominasi tanaman akasia, jati, mahoni, albasia/sengon dan 

sonokeling. Hutan rakyat di Desa Terong sebagaimana 

fungsi hutan telah mampu menyimpan dan menyerap 

karbon. 

uBerdasar riset yang dilakukan AR PA, dalam 

perhitungan karbon hutan rakyat antara tahun 2011 dan 2014 

mempunyai penambahan karbon sebesar  14 ton/ha/tahun 
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untuk pekarangan dan 10,87 ton/ha/tahun untuk tegalan. Ini 

artinya, tanpa perlakukan pada dasarnya masyarakat telah 

mampu mengelola hutan dengan baik, sehingga hutan rakyat 

mampu berkontribusi dengan mengurangi dampak 

perubahan iklim dengan menyerap dan menyimpan karbon.

Tabel.13. Penambahan Cadangan Karbon Hutan Rakyat 

Tanpa Adanya Intervensi (ton/ha)

Grafik 5. Penambahan Cadangan Karbon Tanpa Intervensi 

(Ton/Ha/Tahun)

Asumsi adanya penambahan karbon sebesar data di 

atas adalah dengan asumsi tidak ada kejadian luar biasa 

seperti bencana. Asumsinya adalah adanya penanaman dan 

penebangan yang wajar seperti kondisi saat ini. Penebangan 
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Tipe Hutan Rakyat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pekarangan 14,17 28,34 42,51 56,68 70,85 85,02 99,19

Tegalan 10,87 21,74 32,61 43,48 54,35 65,22 76,08
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wajar tersebut dimaksudkan tidak melebihi etat tebang yang 

ada. Tetapi seperti yang kita ketahui, bahwa sistem 

penebangan hutan rakyat yang berdasar kebutuhan, sehingga 

penebangan dalam jumlah besar sangat sulit dihindari, karena 

menyangkut kebutuhan masyarakat. 

Dalam pengelolaan hutan rakyat, penebangan dalam 

jumlah besar mungkin saja bisa terjadi dan bahkan tidak 

mungkin dihindari. Penebangan pohon tetap dilakukan oleh 

masyarakat karena pohon merupakan penyumbang ekonomi 

yang cukup besar. Sedangkan penanaman dilakukan dengan 

memanfaatkan lahan-lahan yang masih bisa ditanami.

3.2. Proyeksi Baseline dan Intervensi Penambahan Cadangan 

Karbon

Proyeksi baseline merupakan uraian mengenai kondisi 

yang diharapkan dalam areal proyek jika tanpa kehadiran 

proyek.  Dalam proyeksi akan diukur dari skenario dengan 

dan tanpa proyek. Proyeksi ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran mengenai areal proyek baik dengan 

dan tanpa proyek dengan intervensi yang dilakukan beberapa 

waktu kemudian.

Untuk meningkatkan serapan dan menambah 

cadangan karbon hutan rakyat perlu dilakukan intervensi baik 

untuk peningkatan kemampuan serapan karbon maupun 

hutan rakyat sebagai penyimpan cadangan karbon. Adapun 

intervensi yang dilakukan adalah dengan konsep 
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memaksimalkan fungsi pohon, yakni menyerap karbon 

sebanyak-banyaknya dan menyimpannya. Paling tidak ada 

dua kegiatan besar untuk melakukan intervensi yakni dengan 

melakukan penanaman pohon dan dengan mengurangi 

penebangan pohon.

Intervensi penambahan cadangan karbon dengan 

penanaman ini merupakan aktivitas yang berbasis lahan, 

menambah luasan hutan rakyat. Pohon melalui proses 

fotosintesis menyerap karbon dan kemudian menyimpan 

dalam batang, akar, cabang, dan daun.

Dalam melakukan kegiatan mendorong adanya 

uadaptasi berbasis lahan tersebut, AR PA mencoba 

mendorong adanya intervensi dalam penambahan cadangan 

karbon. Adapun bentuk intervensi tersebut adalah sebagai 

berikut :

1. Penambahan luas perubahan lahan dengan penanaman 

pohon

2. Mempertahankan cadangan karbon tersimpan dalam 

hutan rakyat dengan meminimalisir penebangan pohon.

Intervensi dengan menambah luas perubahan lahan 

dengan menanam merupakan kegiatan yang nyata dan mudah 

dilakukan. Kegiatan ini mencoba memberikan bantuan 

kepada masyarakat berupa tanaman jati sebanyak 4.725 

pohon dan durian sebanyak 1.600 pohon. Dengan intervensi 

ini diharapkan adanya penambahan cadangan karbon.

Dipilihnya tanaman jati dan durian karena pilihan 
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ekonomis, artinya kedua jenis tanaman tersebut memberikan 

nilai ekonomis yang cukup tinggi. Jati merupakan pohon 

dengan kayu nilai A sedangkan durian adalah tanaman MPTS 

dengan hasil berupa non kayu (buah durian) yang cukup 

mahal. Jati akan dipanen dalam jangka panjang dan durian 

jangka menengah atau tahunan.

Jati memang pada suatu saat nanti akan ditebang jika 

memang sudah tidak mampu optimal dalam menyerap 

karbon, yaitu hasil panen berupa kayu. Durian tetap 

dipertahankan karena hasil yang diambil adalah berupa hasil 

hutan non kayu (buah). Artinya memang ada tantangan ke 

depan bagaimana mempertahankan tanaman kayu jati tetap 

bisa menyimpan karbon dalam hutan rakyat tanpa adanya 

penebangan.

Dengan penanaman sebanyak ini diharapkan mampu 

memberikan penambahan karbon yang cukup banyak. 

Menurut penelitian, Sifat Pertumbuhan Kayu Jati Hutan 

Rakyat di Gunung Kidul (Lukmandaru dkk, 2010) 

menyebutkan bahwa riap pertumbuhan Jati di Hutan Rakyat 

Gunung Kidul riap diameter mencapai 1,5 cm per tahun. 

uSedangkan menurut Data AR PA, pertumbuhan tinggi pohon 

rata-rata mencapai 0,4 m per tahun. Apabila dibuat sebuah 

proyeksi dengan tingkat persentase hidup 80%, maka artinya 

ada sekitar 3.780 tanaman, maka data tersebut adalah sebagai 

berikut :
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3Tabel 12. Proyeksi Volume Pohon (m ) Jati dengan 

Persentase Hidup 80%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

ke-10 dengan pertumbuhan riap diameter per tahun 1,5 cm 

dan pertumbuhan tinggi sebesar 0,4 m, maka volume pohon 

3adalah 0,05 m  dan dengan riap diameter dan tinggi yang sama 

3maka pada tahun ke-20 volume pohon mencapai 0,425 m . 

Apabila dengan prosentase hidup mencapai 80%, maka akan 

diperoleh penambahan volume pohon jati sebesar           
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Tahun 

ke
Tahun

Diamater 

(m)

Tinggi 

Pohon 

(m)

Volume 

Perpohon 
3(m )

Volume Total 
3(m )

0 2014 0 0 0 0

1 2015 0,015 1,0 0,0001 0,4673

2 2016 0,030 1,4 0,0007 2,6172

3 2017 0,045 1,8 0,0020 7,5711

4 2018 0,060 2,2 0,0044 16,4507

5 2019 0,075 2,6 0,0080 30,3777

6 2020 0,090 3,0 0,0134 50,4738

7 2021 0,105 3,4 0,0206 77,8605

8 2022 0,120 3,8 0,0301 113,6595

9 2023 0,135 4,2 0,0421 158,9924

10 2024 0,150 4,6 0,0569 214,9809

11 2025 0,165 5,0 0,0748 282,7466

12 2026 0,180 5,4 0,0961 363,4112

13 2027 0,195 5,8 0,1212 458,0962

14 2028 0,210 6,2 0,1502 567,9234

15 2029 0,225 6,6 0,1836 694,0144

16 2030 0,240 7,0 0,2216 837,4908

17 2031 0,255 7,4 0,2644 999,4742

18 2032 0,270 7,8 0,3125 1181,0863

19 2033 0,285 8,2 0,3660 1383,4487

20 2034 0,300 8,6 0,4253 1607,6831



31.607, 68 m .

Dari Persamaan antara Volume pohon dan rumus 

3biomassa total jati, setiap 1 m  setara dengan biomassa 

sebesar 614,5 kg atau karbon sebesar 307,25 kg atau      

0,3073 ton.

Tabel 13. Penambahan Karbon Tersimpan dengan Intervensi 

Penanaman Jati 
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Tahun ke Tahun Penambahan Karbon (ton)

0 2014 0

1 2015 143,5932

2 2016 804,1220

3 2017 2.326,2100

4 2018 5.054,4810

5 2019 9.333,5587

6 2020 15.508,0668

7 2021 23.922,6289

8 2022 34.921,8688

9 2023 48.850,4103

10 2024 66.052,8769

11 2025 86.873,8925

12 2026 111.658,0806

13 2027 140.750,0651

14 2028 174.494,4696

15 2029 213.235,9179

16 2030 257.319,0336

17 2031 307.088,4404

18 2032 362.888,7620

19 2033 425.064,6223

20 2034 493.960,6448



Pada umur 20 tahun dengan total penanaman sebanyak 

3.780 pohon (prosentase hidup 80%) dengan riap diameter  

315 cm dan pertumbuhan tinggi 0,4 m per tahun dan setiap m  

kayu jati setara dengan 0,30725 ton karbon, maka pada tahun 

ke-20 atau tahun 2034 akan diperoleh penambahan cadangan 

karbon di hutan rakyat sebanyak 493.960, 6448 ton.

Apabila melalui pendekatan jarak tanam, jika asumsi 

jati ditanam pada lahan kosong dengan jarak tanam adalah      

2 m x 4 m sehingga dalam satu hektar terdapat tanaman 

sebanyak 1.250 pohon. Dari 3.780 pohon maka akan terdapat 

3 ha, maka melalui pendekatan ini ada penambahan karbon 

sebanyak 8,23 ton/ha. Data ini memang kemudian tidak bisa 

digunakan begitu saja karena pendekatan ini dengan asumsi 

lahan yang ditanami adalah lahan kosong. Sedangkan pada 

kasus penanaman jati yang menjadi intervensi penambahan 

karbon hutan rakyat lebih pada tersebar karena lahan-lahan 

yang sudah ada pohon sebelumnya.
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Grafik 6. PenambahanTotal Cadangan Karbon Tersimpan 

dengan Intervensi Penanaman Jati (ton)

Selain penambahan serapan karbon dengan menambah 

luas penanaman, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap 

mempertahankan pohon tetap dalam kondisi standing stock. 

Pohon pada kondisi berdiri dan hidup secara nilai ekologi 

mempunyai peran yang lebih besar dibanding dengan pohon 

yang sudah ditebang.

Fungsi hutan rakyat sebagai penopang ekonomi dan 

ekologi tidak perlu dipertanyakan lagi, bagaimana hutan 

mampu memberikan pendapatan kepada petani dari hasil 

hutan kayu. Secara ekologi memberikan kontribusi yang 

cukup besar antara lain konservasi tanah dan air,  dan 

kontribusi dalam mengurangi dampak iklim dengan mampu 

menyerap dan menyimpan karbon.

Menjawab permasalahan dan tantangan tersebut, 
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uAR PA bekerjasama dengan ICCTF mendorong 

pembentukan lembaga keuangan tunda tebang untuk 

menjawab berbagai masalah yang ada dalam pengelolaan 

hutan, termasuk menjamin kelestarian hutan baik secara 

sosial, ekologi, dan produksinya. Intervensi tersebut 

sebenarnya merupakan ide awal dari masyarakat.

Lembaga keuangan tunda tebang yang diinisiasi oleh 

uAR PA ini sebenarnya juga muncul dari ide masyarakat yang 

juga semakin miris akan penebangan yang dilakukan dengan 

tebang habis karena kebutuhan yang mendesak. Masyarakat 

khawatir penebangan yang dilakukan akan over cutting. 

Konsep lembaga keuangan tunda tebang adalah sangat 

sederhana. Petani yang membutuhkan dana segar untuk 

kebutuhan mendesak bisa menjaminkan pohon ke lembaga 

keuangan tunda tebang di Desa Terong. Kemudian pengurus 

akan memberikan pinjaman kepada petani dengan ketentuan 

dan syarat yang berlaku di kelompok tersebut.

Lembaga keuangan tunda tebang ini adalah salah satu 

bentuk intervensi yang dianggap apik yakni masyarakat 

dapat tetap mempertahankan pohon mereka tetapi kebutuhan 

secara finansial tetap dapat terpenuhi. 

uDari hasil penelitian AR PA (2014), setidaknya setiap 

tahun masyarakat memenuhi kebutuhan dari menebang 

pohon sebanyak Rp 2.700.000,00. Kebutuhan ini digunakan 

untuk berbagai macam kebutuhan seperti biaya sekolah, 

perbaikan rumah, bayar pajak maupun kebutuhan sehari-
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hari. 

Riset tersebut dilakukan dengan mengambil sampel 

yang mewakili 554 kepala keluarga yang tergabung dalam 

KTH Jasema. Artinya, jika setahun kebutuhan masyarakat 

setiap kepala keluarga mencapai Rp 2.700.000,00, ada 

sekitar Rp 1,5 M kebutuhan masyarakat yang dipenuhi dari 

penebangan pohon.

Melalui pendekatan harga kayu, dengan harga kayu 

3pada tahun 2014 adalah Rp 2.500.000,00/m  maka ada 

3sekitar sekitar 600 m  kayu yang hilang atau ditebang dari 

Desa Terong. Jika dibiarkan terus-menerus ini sangat 

menjadi ancaman tersendiri, hutan rakyat akan mengalami 

degradasi hutan. Belum lagi adanya alih fungsi lahan untuk 

pemukiman. Kebutuhan masyarakat yang mendadak seperti 

di atas yang kemudian harus diantisipasi dan salah satunya 

adalah dengan lembaga keuangan tunda tebang.

Lembaga keuangan tunda tebang ini adalah lembaga 

keuangan yang memberikan pinjaman kepada anggota 

kelompok dengan mengagunkan pohon sebagai jaminan. 

Artinya pohon-pohon yang harusnya ditebang dijadikan 

sebagai jaminan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi 

kebutuhan. 

KTH Jasema membangun Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) Tunda Tebang yang bermodal Rp 78.000.000,00  dari 

simpanan anggota KTH Jasema. Ini artinya paling tidak 

3sudah ada sekitar 31,2 m  kayu yang tetap dipertahankan dan 
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tidak jadi untuk ditebang karena kebutuhannya telah 

terpenuhi karena adanya lembaga keuangan tunda tebang.

Jika menggunakan pendekatan dan asumsi bahwa yang 

ditebang adalah tanaman jati maka paling tidak dengan 

anggaran  moda l  LKM tunda  t ebang  sebesa r                                  

Rp 78.000.000,00 tersebut akan mampu menahan 

3penebangan sekitar 31,2 m  atau setara dengan 9,586 ton 

3karbon (setiap m  kayu jati setara dengan 0,3073  ton 

karbon). 

Skema LKM ini dengan modal Rp 78.000.000,00 ini 

merupakan simpanan pokok Rp 50.000,00, simpanan wajib 

Rp 5.000,00/bulan selama 1 tahun. Jadi akan ada 

penambahan modal pada tahun kedua dari simpanan wajib 

anggota. Jika dari modal telah ditetapkan bunga 1% setiap 

bulan dan dengan asumsi Rp 78.000.000,00 tersebut terserap 

100% dan pengembalian tidak ada masalah, kelompok akan 

bertambah modal dari bunga sebesar 12% dari total modal 

LKM (Rp 78.000.000,00) yakni sekitar Rp 9.360.000,00. 

Penambahan modal juga didapat dari simpanan wajib 

anggota KTH Jasema sebesar Rp 5.000,00 setiap bulan, 

sehingga jika terdapat 554 anggota KTH, maka dalam waktu 

setahun akan ada penambahan modal sebesar                      

Rp 33.240.000,00  pada setiap tahunnya setelah tahun 

pertama.

Dari modal awal sebesar Rp 78.000.000,00 dapat 

berkembang dari tambahan simpanan wajib dan bunga 
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LKM. Dengan tidak memperhitungkan penambahan modal 

dari simpanan sukarela pada tahun kedua pada anggota KTH 

saat ini dan simpanan pokok, wajib, dan sukarela dari 

anggota baru. Adapun penambahan modal tersebut adalah 

sebagai berikut :

Tabel 14. Penambahan Modal LKM (Rupiah)

Grafik 7. Penambahan Modal LKM
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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
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Dengan kegiatan LKM tersebut, maka diharapkan 

penebangan pohon dapat ditekan sebanyak mungkin, ini 

berarti hutan rakyat telah menyimpan karbon lebih banyak. 

Dengan trend kenaikan harga sekitar diabaikan setiap 

tahunnya maka dapat disajikan data penurunan tebangan di 

Desa Terong adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Penurunan Jumlah Kayu dengan Intervensi LKM

Dari jumlah kayu yang dapat dipertahankan untuk 

tidak ditebang tersebut, dalam penurunan emisi GRK, LKM 

mampu mempertahankan karbon tersimpan. Kandungan 

karbon yang tetap dapat tersimpan dengan intervensi LKM 

ini adalah sebagai berikut :
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Tahun

Jumlah Dana 

Tunda Tebang 

(Rupiah)

Harga Kayu 
3(Rp/m )

Jumlah Kayu yang 

Tidak Ditebang 

dengan Intervensi 
3LKM (m )

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



Tabel 16. Penambahan Cadangan Karbon Tersimpan 

dengan Intervensi LKM

Data di atas menyebutkan bahwa dengan intervensi 

LKM Tunda Tebang menambah cadangan tersimpan di hutan 

rakyat Desa Terong. Pada tahun 2021 atau tahun ke-7, 

penambahan cadangan karbon hutan rakyat mencapai 

29,4038 ton. Ini artinya, dengan LKM ini mampu 

meningkatkan cadangan karbon tersimpan.
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Tahun

Jumlah Kayu yang Tidak 

Ditebang dengan 
3Intervensi LKM (m )

Jumlah Karbon yang 

Tetap Tersimpan dengan 

Intervensi LKM (Ton)

2014 0 0

2015 31,2 9,5862

2016 43,9 13,4883

2017 55,6 17,0831

2018 66,6 20,4628

2019 76,9 23,6275

2020 86,5 26,5771

2021 95,7 29,4038



Grafik 8. Penambahan Cadangan Karbon Tersimpan 

dengan Intervensi LKM

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

1. Dengan intervensi penanaman sebanyak 4.725 pohon jati 

(perkiraan persentase hidup 80%), riap diameter            

1,5 cm/tahun, riap pertumbuhan tinggi 40 cm/tahun 

terdapat penambahan cadangan karbon pada tahun ke-20 

adalah 493.960,6448 ton atau rata-rata pertahun terdapat 

penambahan sekitar 24.698,03224 ton/tahun.

2. Intervensi pembentukan LKM Tunda Tebang dengan 

modal awal Rp78.000.000,00 dan dengan simpanan wajib 

Rp5.000,00 /bulan dan bunga 1%/bulan dari 554 anggota, 

akan akan penambahan cadangan karbon tersimpan 

sebesar 29,4038 ton pada tahun ke-7 (2021) atau terdapat 

penambahan cadangan karbon tersimpan sebesar             

4,2 ton/tahun.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Tallysheet Pengukuran Cadangan Karbon Hutan Rakyat

Informasi lahan

Data pengukuran

Diameter pohon = keliling dibagi 3,14

No. plot: 
 

 Nama pemilik:  

Koordinat plot: 
 

 Alamat pemilik:  

Ukuran plot: 
 

 Lokasi lahan:  

Tipe lahan: 
 

 Perisalah:  

Pola penanaman: 
 

 Tanggal risalah:  

 

No. 
Pohon 

Jenis 
Pohon 

Keliling 
Pohon 
(cm) 

Diameter 
Pohon 
(cm) 

Tinggi 
Pohon 

(m) 

Diameter 
Tajuk 
(m) 

Tinggi 
Tajuk 
(m) 
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Lampiran 2. Foto Kegiatan

Hutan Rakyat Desa Terong

          Plot Pengukuran Karbon      Pengukuran Diameter Pohon
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Pelatihan Pengukuran Karbon

Pelatihan Penggunaan GPS
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Kelompok Tani Hutan (KTH) JASEMA merupakan organisasi 
beranggotakan petani hutan rakyat Desa Terong yang bergerak di bidang 
pelestarian hutan rakyat. KTH JASEMA berkedudukan di Dusun Pancuran, 
Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi DI Yogyakarta. 
Organisasi ini berdiri pada 17 oktober 2012 berdasarkan akta notaris No 3 
yang dikeluarkan Silvia Mahardiani, SH tertanggal 25 September 2013. 
Wilayah kerja KTH JASEMA mencakup 9 dusun, yaitu Kebokuning, Terong 1, 
Terong 2, Pancuran, Saradan, Rejosari, Pencitrejo, Sendangsari, Ngenep.

Organisasi yang saat ini beranggotakan 554 anggota mempunyai visi 
menjadi organisasi yang kuat dan bermanfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan anggota dan kelestarian hutan rakyat. Untuk mencapai visi 
tersebut, KTH JASEMA mencanangkan tiga misi utama, yakni membangun 
KTH JASEMA Bantul menjadi organisasi yang kuat, meningkatkan kapasitas, 
ketrampilan, dan pengetahuan anggota, serta meningkatkan harga jual 
produk-produk hasil hutan rakyat. 

Untuk mencapai visi misinya, KTH JASEMA melaksanakan beberapa 
kegiatan produktif seperti pengurusan sertifikasi legalitas kayu, perhitungan 
cadangan karbon pada hutan rakyat, penanaman tanaman keras 
(hortikultura), pembuatan pupuk organik, pendirian Koperasi Tunda Tebang, 
dan mengawal pembuatan Peraturan Desa (Perdes) berbasis hutan rakyat. 
Dalam melaksanakan kegiatan,  KTH JASEMA didampingi oleh LSM ARuPA. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan KTH JASEMA berhasil membawa KTH 
JASEMA meraih Juara 1 Lomba Wana Lestari tingkat Kabupaten Bantul dan 
Juara 2 Lomba Wana Lestari tingkat DI Yogyakarta.

J A S E M A



uAR PA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam) adalah sebuah 
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup. Didirikan pada tanggal 16 Mei 1998 di 
Yogyakarta sebagai sebuah komite aksi untuk  mendorong terjadinya 

ureformasi. AR PA berdiri dengan dilandasi semangat untuk melakukan koreksi 
kritis atas problematika pengelolaan sumber daya alam pada umumnya; dan 
sumber daya hutan khususnya, yang disebabkan kesalahan dalam paradigma, 
kebijakan, kelembagaan, dan sistem pengelolaan yang dikembangkan. Untuk 

umengetahui lebih lanjut tentang AR PA bisa dilihat pada website berikut: 
www.arupa.or.id

ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund) adalah badan 
pendanaan nasional di bidang perubahan iklim, yang bertujuan untuk 
mengembangkan cara-cara inovatif untuk menghubungkan sumber daya 
keuangan internasional dengan strategi investasi nasional. Dibentuk oleh 
Pemerintah Indonesia (GOI) pada tahun 2009, ICCTF bertindak sebagai 
katalisator untuk menarik investasi baik dari internasonal maupun nasional 
untuk melaksanakan berbagai upaya mitigasi dan program adaptasi 
perubahan iklim yang dikelola secara nasional.

ICCTF menerima kontribusi dari donor bilateral dan multilateral. 
ICCTF  memberikan hibah kepada instansi pusat dan pemerintah daerah, 
perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan LSM untuk mendukung 
proyek-proyek terkait perubahan iklim di Indonesia. Untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang ICCTF bisa dilihat pada website berikut: www.icctf.or.id



Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-

rata permukaan bumi (atmosfer, laut, dan daratan).Dampak dari 

pemanasan global telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim 

yang ekstrim, misalnya : sering terjadi banjir karena curah hujan 

yang terlalu tinggi, kekeringan berkepanjangan karena musim 

kemarau yang panjang, dan suhu permukaan bumi yang semakin 

panas.

Buku ini diterbitkan sebagai panduan bagi para pendamping petani 

hutan rakyat yang akan berguna pada saat mendampingi petani 

hutan rakyat dalam menghitung cadangan karbon di hutan rakyat. 

Selain itu, buku ini juga sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai pemanasan global dan 

perubahan iklim.

Buku ini diterbitkan oleh ARuPA dengan dukungan dana dari ICCTF 
melalui kerjasama Small Grand Program (SGP) dalam upaya mitigasi 
perubahan iklim. Atas terbitnya buku ini, diucapkan terima kasih yang 
sebesarnya kepada rekan-rekan di ARuPA yang telah berkontribusi 
terhadap penulisan buku ini, serta Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc. yang 
telah banyak memberikan masukan. Semoga buku ini bermanfaat.

uAR PA
Karanganyar 201 RT 10 RW 29
Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta
Telpon / Fax : 0274 551571 Email : 

 | f : lembaga arupa | t : @lembagaarupa
arupa@arupa.or.id

www.arupa.or.id
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