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Saya yakin, sejak kita kecil sudah terbiasa dengan dunia jual-beli atau dagang. Misalnya, saat kita 
masih kecil ikut atau diajak orang tua membeli makanan kecil atau barang lainnya, dan kemudian 
semakin dewasa kita-pun makin sering terlibat urusan jual-beli, apakah berperan sebagai penjual 
atau pembeli. Namun begitu, ketika pembaca budiman membaca judul tulisan ini, apa yang ada 
dalam pikiran anda? Kok bisa, dengan menanam pohon kemudian bisa menjual karbon? Biasanya 
kalau kita menanam pohon, maka kita akan dapatkan hasil berupa buahnya saat berbuah, 
misalnya durian atau kayunya yang sesudah dewasa kita tebang, lalu hasil berupa buah atau kayu 
tersebut bisa kita konsumsi/pakai sendiri atau dijual. Lalu karbon apapula yang diperdagangkan 
dengan menanam pohon, seperti yang ditulis pada judul di atas? 
 
Pemanasan global 
Isu pemanasan global (global warming) telah lama menjadi pembicaraan dan isu internasional. 
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit) tentang Lingkungan dan 
Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil bulan Juni 1992 para pemimpin dunia sepakat untuk 
mengadopsi Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim (United Nation Frame Work 
Convention for Climate Change, UNFCCC) atau lembaga kerjasama antar pemerintahan terkait 
perubahan iklim (Intergovermental Panel on Climate Change, IPCC). Tujuan utama Konvensi 
adalah untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tingkat tertentu sehingga tidak 
membahayakan sistem iklim bumi. 

Peningkatan suhu bumi secara global dipicu oleh semakin meningkatnya GRK di atmosfer 
(udara), misalnya gas-gas seperti CO2 (karbondiokasida), CH4 (metana), N2O (nitrous oksida), 
HFC (hidrofluorocarbons), PFC (perfluorocarbons), dan SF6 (sulfur hexafluride) yang dihasilkan 
dari berbagai aktivitas manusia dan atau proses alami. Konsentrasi GRK di atmosfer dari waktu ke 
waktu terus meningkat, dimana diperkirakan 270 (± 30) giga ton karbon (Gt C, 1 Gt = 109 ton) telah 
dilepas ke atmosfer dalam kurun waktu 1850 sampai 1998. Sekitar 40% dari karbon yang 
dilepaskan tersebut berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil 
(misalnya bahan bakar dari minyak bumi, dan batu bara) dan kegiatan industri (67%) serta 
pembukaan hutan atau konversi lahan (33%), sedangkan 60% berasal dari proses alami yang 
kemudian diserap kembali oleh laut dan ekosistem bumi.  

Apabila tidak ada upaya untuk menekan atau mitigasi emisi GRK, maka diperkirakan dalam 
kurun waktu 100 tahun mendatang (tahun 2100), konsentrasi GRK, khususnya CO2 akan 
mencapai dua kali lipat dari konsentrasi saat ini. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan terjadinya 
peningkatan suhu global antara 1oC hingga 4,5oC yang kemudian menyebabkan es di kutub 
meleleh, sehingga tinggi muka air laut naik sebesar 60 cm. Apa yang anda bayangkan ketika masa 
itu datang? Sebagian besar dari kota Medan atau Jakarta atau daerah pesisir lainnya akan 
tenggelam! Demikian pula dengan nasib pulau-pulau kecil di tengah laut. 

                                                 
1 Tulisan ini telah dimuat di Harian Analisa tanggal 11 Januari 2006 
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Oleh karena itu, muncullah kemudian berbagai skenario dan mekanisme untuk mengurangi 
dan menekan konsentrasi GRK, diantaranya adalah mekanisme pembangunan bersih (MBP) atau 
lebih dikenal dengan Clean Development Mecanism (CDM) sebagai salah satu mekanisme 
Protokol Kyoto. Selain CDM, juga ada mekanisme Kyoto lainnya, seperti implementasi bersama 
(Joint Implementation, JI) dan perdagangan emisi (Emission Trading, ET). Protokol Kyoto 
merupakan hasil negosiasi demi negosiasi melalui Konferensi Para Pihak (Conference of Parties, 
CoP), yakni CoP yang ketiga (CoP3) tahun 1997 di Kyoto. 

Dibandingkan dengan mekanisme Kyoto lainnya, CDM merupakan satu-satunya mekanisme 
yang diimplementasikan bersama antara negara-negara maju yang termasuk di dalam Annex I 
Konvensi Perubahan Iklim (kelompok negara yang harus menurunkan emisi GRK) dengan negara-
negara berkembang atau non-Annex I atas dasar sukarela. 

 
Opsi Mitigasi 
Hutan mempunyai fungsi untuk memfiksasi (menyerap) karbon dan kemudian menyimpannya di 
dalam ekosistem yang tersimpan di dalam vegetasi yang dikenal dengan rosot (sinks) CO2. Proses 
penyerapan dari atmosfir dan penyimpanannya dalam karbon tersimpan yang akhirnya 
membentuk rosot karbon. Faktor yang mempengaruhinya adalah afforestasi, reforestasi, 
penanaman hutan penghasil kayu gergajian, perhutanan sosial, dan hutan khusus. Salah satu 
kriteria penyimpanan karbon adalah adanya potensi karbon jangka panjang dalam biomassa hutan 
dan produk hutan. Dengan demikian, hutan sangat potensial untuk menurunkan konsentrsi GRK, 
khususnya CO2 melalui penyerapan dan penyimpanan dalam biomassa pohon hutan. 

Secara umum, ada tiga kategori kegiatan sektor kehutanan yang potensial dapat menekan 
terjadinya perubahan iklim, yaitu (a) konservasi, (b) peningkatan pengambilan karbon (rosot) dan 
(c) substitusi penggunaan bahan fosil dengan biomassa. Kegiatan konservasi meliputi 
perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi akibat aktivitas manusia. Peningkatan 
pengambilan karbon dilakukan melalui perluasan luas hutan dengan penanaman di lahan kritis, 
gundul atau semak belukar dalam kawasan hutan (reforestasi) dan bukan hutan (afforestasi) serta 
pengelolaan hutan dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, misalnya 
pemanenan dengan dampak rendah (reduced impact logging, RIL). Penggantian bahan bakar fosil 
dengan energi biomassa akan mengurangi emisi GRK secara langsung akibat penurunan tingkat 
konsumsi bahan bakar fosil dan penanaman lahan kosong untuk memproduksi biomassa. Contoh 
terkini yang lagi hangat dibicarakan adalah penggunaan biodiesel dari tanaman jarak pagar, sawit 
atau tumbuhan lain yang dipicu oleh tingginya kenaikan harga BBM di awal Oktober 2005 lalu. 

 
Perdagangan Karbon 
Sejak CDM disepakati sebagai salah satu implementasi Protokol Kyoto, isu perdagangan karbon 
kemudian mulai merebak, termasuk di Indonesia. Wasrin (2005) menyatakan bahwa meskipun 
sudah menjadi isu yang cukup lama, namun masih tetap timbul banyak pertanyaan yang mendasar 
tentang isu perdagangan karbon ini, khususnya mengenai CDM. Banyak yang belum memahami 
secara utuh, apa itu CDM? Pertanyaannya antara lain adalah: siapa yang boleh terlibat, apa jenis 
proyeknya, apa persyaratannya dan apa yang perlu dipersiapkan dan banyak pertanyaannya 
lainnya. Apakah perdagangan karbon sama dengan perdagangan biasa? Kalau ya, mengapa 
nampaknya sulit sekali untuk dilaksanakan oleh pembeli dan penjual?  

Perdagangan karbon menjadi agak unik karena ukuran-ukuran serta cara-cara pengukuran 
yang belum lazim dipakai oleh Negara Peserta Para Pihak (Parties). Ilmuan dan peneliti telah 
memiliki metoda atau cara untuk memperkirakan jumlah serapan karbon secara ilmiah yang 
kemudian untuk keperluan praktis di lapangan harus dikonversi ke dalam unit yang lebih mudah 
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dan terukur, yakni setara CO2 (CO2 equivalent) atau untuk mudahnya, banyak yang menggunakan 
fraksi setengah dari jumlah biomassa yang dikandung pohon. Contoh sederhananya adalah jika 
biomassa pohon adalah 200 kg, maka karbon pohon tersebut adalah 100 kg. Biomassa pohon 
diukur berdasarkan berat keringnya. 

Jadi secara singkat, perdagangan karbon adalah menjual kemampuan pohon untuk 
menyerap sejumlah karbon yang dikandung di atmosfir agar disimpan di dalam biomassa pohon 
untuk waktu yang ditentukan, misalnya 20 tahun dengan 2 kali perpanjangan atau satu periode 
selama 30 tahun saja sesuai dengan definisi hutan yang telah disepakati di Marrakesh tahun 1997 
dan definisi kelayakan lahan untuk kegiatan afforestasi dan reforestasi CDM yang disepakati di 
Kyoto. Menurut Protokol Kyoto, afforestasi adalah konversi lahan bukan hutan menjadi hutan 
dimana lahan tersebut bukan merupakan hutan sejak 50 tahun yang lalu, sedangkan reforestasi 
adalah penghutanan kembali hutan yang sudah tidak merupakan hutan sejak tanggal 31 
Desember 1989. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hutan adalah lahan yang luasnya minimal 
0,05-1 ha yang ditumbuhi pohon dengan tingkat penutupan tajuk minimal 10-30% dan tingginya 
secara potensial dapat melebihi 2-5 m. Berdasarkan definisi tersebut dan hasil pengukuran kondisi 
hutan dan lahan di Indonesia (Tabel 1), maka areal potensial untuk kegiatan CDM hanya lahan 
kritis dan alang-alang saja, sedangkan lahan bekas perladangan berpindah atau lahan terlantar 
hanya sebagian saja karena umumnya kedua lahan terakhir mudah kembali menjadi hutan. Pada 
tahun 1990 total lahan kritis dan alang-alang mencapai 10 juta ha, sedangkan tahun 2000 
mencapai 26 juta ha (Tabel 1). 
Tabel 1. Luas lahan potensial yang dapat digunakan untuk proyek karbon kehutanan pada tahun 

1990 dan 2000 
No. Jenis tutupan lahan 1990 

Luas (ha) 
2000 

Luas (ha) 

1. Lahan kritis (dalam dan luar hutan) 1) 6.787.000  23.725.552 
2. Lahan terlantar 2) 9.823.175 10.260.492 
3. Alang-alang 1) 3.219.648 2.424.469 
4. Bekas perladangan berpindah/kebun 2) 12.718.787 12.768.711 
Sumber: MoE (2003) 
1) Sebagian dari lahan ini mungkin sudah dikonversi untuk penggunaan lain atau jadi hutan tanaman melalui kegiatan 
reboisasi dan penghijauan 
2) Sebagian besar dari lahan ini mungkin tidak memenuhi kriteria lahan Kyoto, karena penutupan tajuknya umumnya 
melebihi 30% dan tinggi pohon melebihi 2-5 m. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi Protokol Kyoto dan telah 
membentuk Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB). Jadi, jika anda 
adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta atau lainnya yang bisa diadopsi dalam Protokol 
Kyoto dan memiliki atau mengelola lahan yang memenuhi kriteria tersebut, maka anda dapat 
menjual karbon dengan melakukan penanaman pohon pada areal tersebut yang diawali dengan 
menyusun dokumen rancangan proyek (Project Design Document, PDD), kemudia lulus verifikasi 
oleh pihak otoritas nasional, yakni Komnas MPB.  

Selain mekanisme Kyoto berupa CDM, masih ada mekanisme lain Non-Kyoto yang negara-
negara berkembang dapat berpartisipasi di dalam pengurangan (mitigasi) GRK. Beberapa 
mekanisme perdagangan karbon tersebut, misalnya adalah Bio-carbon Fund, Community 
Development Carbon Fund, Special Climate Change Fund, Adaptation Fund, Prototype Carbon 
Fund, CERUPT, GEF, Private Carbon Fund yang secara prinsip dana tersebut dapat digunakan 
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untuk melakukan kegiatan penanaman di lahan-lahan yang saat ini bukan berupa hutan, kegiatan 
mencegah terjadinya deforestasi atau kegiatan untuk mengkonservasi ekosistem alami atau 
ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim global serta konservasi keanekaragaman hayati 
yang rentan terhadap kepunahan. Secara skematis, berbagai kemungkinan akses terhadap dana 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat dilihan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Berbagai kemungkinan akses terhadap dana yang berhubungan dengan mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim (Sumber: Murdiyarso, 2003) 
 

Jadi banyak cara dan jalan untuk menjual karbon dari hasil menanam pohon yang kita 
lakukan. Selain mendapatkan dana tersebut, pihak yang menanam dan memelihara pohon 
tersebut juga akan mendapatkan hasil dari menjual hasil akhir tanaman di akhir daur, misalnya 
kayunya. Sehingga kalau sebelumnya ketika kita menanam pohon hanya mendapat hasil akhir 
berupa kayu, maka sekarang ada tambahan dari nilai karbon yang diserap oleh pohon yang kita 
tanam. Oleh karena itu, langkah penting adalah memilih jenis yang penyerapan dan penyimpanan 
karbonnya besar, sehingga dana yang akan didapatkan juga besar. Hal lain yang perlu 
diperhatikan dalam pengelolaan selama proyek karbon adalah harus mempertimbangkan secara 
cermat dampak negatif yang mungkin timbul, misalnya dalam persiapan lahan, kegiatan 
pengelolaan selama daur, seperti pemberian pupuk (yang dikawatirkan mengemisikan GRK dari 
proses dekomposisi) dan lain sebagainya. Secara ilmiah, hal tersebut sudah bisa diatasi. 

Sebagai ilustrasi, Wasrin (2005) telah menghitung biaya dan manfaat yang didapatkan dari 
perdagangan karbon. Pembangunan hutan tanaman dengan standar biaya sebesar Rp 4.000.000 
per ha (± 400 US$ per ha dengan asumsi kurs 1 US$ = Rp 10.000) dan potensi serapan karbon 
100 ton C/ha untuk jenis unggul dan cepat tumbuh. Dengan harga penjualan karbon sebesar 3 
US$ dikalikan 300 ton C, maka hasilnya adalah 300 US$ per ha. Hasil tersebut, tentu saja kalau 
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semata-mata menanam pohon hanya untuk menjual manfaat serapan karbon. Kalau demikian 
akan rugi 100 US$ per ha, siapa yang mau rugi? Namun, sebagaimana yang telah dikemukakan 
sebelumnya, hasil yang didapatkan bukan hanya dari serapan karbon, akan tetapi juga hasil kayu 
di akhir daur sebagaimana kalau menanam dengan bentuk konvensional sebelumnya dan semua 
hasil dan manfaat yang mungkin didapat selama daur penanaman tersebut. Contohnya adalah 
manfaat hasil tumpangsari (jika ada selama periode 2-3 tahun diawal penanaman), manfaat 
sebagai pengatur tata air dalam suatu DAS dan manfaat lain yang dapat dihitung, seperti wisata 
alam, wisata berburu, dan lain-lain.  Selain itu, yang pasti bagi anda yang tinggal di dekat daerah 
penanaman maka anda akan mendapatkan selalu udara segar yang tidak tercemar.  

Dengan demikian, asumsi angka 300 US$ per ha yang didapatkan dari proyek perdagangan 
karbon adalah bonus atau tambahan dari hasil yang mungkin diperoleh dari penanaman hutan 
secara konvensional yang telah dilakukan selama ini. Sehingga, bukan rugi 100 US$ per ha, 
namun untung bertambah 300 US$ per ha dengan masuk dalam mekanisme perdagangan karbon. 
Kalau begini, tentu semua mau! Apalagi buah dari pohonnya bisa dijadikan biodiesel, tentu makin 
untung!  
 
Penutup 

Namun harus diingat, jika hasil dari kayu hanya diperoleh setelah kayu ditebang, sedangkan 
manfaat dari penjualan karbon akan diperoleh setelah karbon disertifikasi yang waktunya dapat 
dinegosiasikan antara penjual dan pembeli, apakah setelah pohon ditanam secara periodik dengan 
memberikan bukti di lapangan bahwa pohon tumbuh baik dan didukung dengan pencatatan serta 
data pertumbuhan yang akurat dan dapat dipertangung-jawabkan.  

Jadi, kembali ke alam (back to nature), seperti slogan yang sering didengungkan adalah 
lebih menguntungkan dan lebih sehat. Oleh karenanya, mari mengelola lingkungan dengan bijak! 

 
 


