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Saya sangat bangga untuk menyampaikan publikasi yang sangat penting dari Indonesian 
National Carbon Accounting System (sistem perhitungan Karbon nasional indonesia), atau 
dikenal dengan INCAS.

Pada acara seminar publik di Jakarta, 27 Maret 2015, saya secara resmi mendukung INCAS 
sebagai kerangka nasional perhitungan gas rumah kaca (GRK) untuk membantu memenuhi 
persyaratan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) sektor berbasis lahan. Pada 
seminar tersebut, saya berkomitmen INCAS digunakan untuk menghasilkan perhitungan 
emisi dan serapan gas rumah kaca secara komprehensif di Indonesia, sebelum konferensi 
para pihak ke-21 (COP21) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di 
Paris, Desember 2015. Laporan ini disampaikan untuk memenuhi komitmen tersebut dan 
menyajikan perhitungan yang rinci tentang emisi bersih gas rumah kaca tingkat nasional 
dari hutan dan lahan gambut indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi 26 hingga 
41 persen dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigasi (business as usual) pada tahun 
2020. Mengingat proporsi yang signifikan dari total emisi dihasilkan dari aktivitas berbasis 
lahan, maka sektor ini menjadi fokus utama dalam upaya penurunan emisi.

Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kami mengembangkan INCAS agar dapat 
menghasilkan perhitungan emisi dan serapan GRK tahunan nasional yang rinci dan 
terpercaya. INCAS akan memainkan peran penting membantu memenuhi persyaratan 
MRV, termasuk aktivitas menurunkan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan 
pengelolaan lahan hutan lainnya (REDD+). Informasi rinci yang dihasilkan INCAS akan 
semakin memperkuat kita dalam membuat keputusan pada saat merancang, menerapkan 
dan memantau efektivitas kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan 
lahan secara lebih berkelanjutan.

Dalam hal ini, terdapat dua publikasi yang secara bersama menyajikan kerangka, 
metodologi dan hasil dari pengembangan sistem INCAS pada tingkat nasional untuk 
pertama kalinya. Publikasi pertama mencakup perhitungan yang rinci emisi dan serapan 
GRK tahunan dari seluruh hutan dan lahan gambut Indonesia, sebagai hasil aktivitas 
REDD+; deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan 
stok karbon hutan. Publikasi ini juga mencakup emisi dari kebakaran dan oksidasi biologis 

KATA PENGANTAR
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gambut, yang merupakan sumber emisi GRK yang signifikan. Publikasi kedua menjelaskan 
metodologi INCAS yang digunakan untuk memperoleh hasil nasional tersebut. Metodologi 
disampaikan secara transparan dan rinci untuk menjamin kredibilitas pendekatan INCAS.

Saya mengucapkan selamat kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, serta 
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah mengembangkan 
INCAS. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi berharga dari 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta banyak lembaga nasional 
dan akademik lain yang terlibat dalam pengembangan sistem ini. Kami menyampaikan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Australia atas dukungan yang 
konsisten dan intensif dalam pengembangan INCAS, melalui kemitraan dengan Pusat 
Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) setelah sebelumnya melalui Kemitraan 
Karbon Hutan Indonesia-Australia (IAFCP).

Saat ini, tahap awal pengembangan sistem ini telah selesai, pengalaman dan hasil INCAS 
harus digunakan sebagai dasar implementasi sistem perhitungan GRK Indonesia. Saya 
berharap dapat menyaksikan perluasan pengembangan INCAS mencakup seluruh 
aktivitas pertanian, kehutanan dan pemanfaatan lahan lain (AFOLU) serta operasionalisasi 
sistem ini secara penuh di seluruh Kementerian, dalam rangka memenuhi persyaratan 
data dan pelaporan resmi GRK. 

Jakarta, November 2015
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dr. ir. siti nurbaya, m.sc
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Masyarakat dunia tengah berupaya mencapai kesepakatan baru mengatasi dampak 
perubahan iklim. Pada konferensi para pihak ke-21 (COP21) Konvensi Kerangka 
Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Paris, Desember 2015, para pihak mencoba 
menyelesaikan kesepakatan baru perubahan iklim pasca-2020. Agar dapat efektif, 
kesepakatan ini harus mencakup komitmen penurunan emisi dari tiap negara dan 
persyaratan yang jelas dalam pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) emisi, untuk 
menjamin terpenuhinya komitmen tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan pelaporan emisi, Pemerintah Indonesia mengembangkan 
sistem perhitungan Karbon nasional indonesia (Indonesian National Carbon Accounting 
System/INCAS). INCAS dirancang sebagai sistem perhitungan GRK level Tier 3 yang 
menyediakan pendekatan sistematik dan konsisten secara nasional dalam memantau emisi 
dan serapan GRK sektor berbasis lahan. INCAS menghasilkan informasi secara rinci emisi 
dan serapan GRK historis, tahun berjalan dan proyeksi ke depan. Dengan tingkat kerincian 
ini memungkinkan kita untuk lebih memahami, mengelola dan pada akhirnya mampu 
menurunkan emisi GRK secara lebih terarah dan efektif.

Pada acara seminar publik di Jakarta, 27 Maret 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan mendukung INCAS menjadi sistem perhitungan GRK Indonesia untuk sektor 
berbasis lahan, termasuk aktivitas REDD+. Dokumen ini disiapkan untuk memenuhi 
komitmen Menteri pada seminar tersebut, yaitu menyelesaikan hasil nasional dari INCAS 
dan disampaikan pada COP21 di Paris. Sejalan dengan persyaratan UNFCCC, INCAS 
menyajikan data GRK yang konsisten secara nasional, dapat digunakan sebagai bagian dari 
inventarisasi GRK nasional dan juga masukan bagi pembaruan Tingkat Referensi Emisi 
Hutan atau Tingkat Referensi Hutan (FREL/FRL) Indonesia, serta Komitmen Kontribusi 
Nasional (INDC) yang efektif.

Dokumen ini menyajikan hasil perhitungan tingkat nasional pertama INCAS; perhitungan 
tahunan emisi dan serapan GRK historis dari hutan dan lahan gambut Indonesia selama 
periode 2001 hingga 2012. Hasil tersebut mencakup estimasi emisi bersih GRK tahunan 
dari aktivitas utama yang terjadi di lahan hutan (aktivitas REDD+): (i) deforestasi, (ii) 
degradasi hutan, (iii) pengelolaan hutan berkelanjutan, dan (iv) peningkatan stok karbon 
hutan. Emisi dari oksidasi biologis dan kebakaran pada lahan gambut yang terganggu 
juga tercakup. Perhitungan mencakup semua gas rumah kaca yang relevan dan semua 
sumber  karbon.

RINGKASAN EKSEKUTIf
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Metodologi yang digunakan mengikuti panduan Panel Perubahan Iklim Antar-Pemerintah 
(IPCC) yang mengkombinasikan metode Tier 3/Pendekatan 2 untuk lahan hutan dan Tier 2/
Pendekatan 2 untuk lahan gambut serta menggunakan data spesifik Indonesia dan data 
standar lainnya. Untuk lahan hutan, kejadian yang memicu terjadinya proses perubahan 
digunakan sebagai dasar dalam menghitung dampak gangguan terhadap kondisi hutan 
sebagai sumber emisi dan serapan GRK. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 
aliran karbon antar beragam sumber karbon di hutan dan menduga emisi bersih GRK yang 
dilepaskan ke atmosfer. Untuk lahan gambut, emisi dari oksidasi biologis dan kebakaran 
diduga berdasarkan faktor emisi spesifik Indonesia selain nilai standar IPCC untuk areal 
lahan gambut yang terkena dampak. Pendugaan emisi GRK gambut akan disempurnakan 
ke depan menggunakan metode Tier 3 seperti halnya pada komponen lahan hutan saat ini.

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi tahunan yang signifikan dalam emisi dan 
serapan GRK dari hutan dan lahan gambut di Indonesia; yang mencerminkan dampak 
pengelolaan lahan masa lalu, praktik pengelolaan yang berjalan dan fluktuasi kondisi 
cuaca, khususnya pada tahun-tahun kering dengan kejadian kebakaran yang lebih tinggi. 
Emisi bersih GRK yang dilaporkan mencakup semua jenis lahan, sumber karbon, gas 
terkait dan aktivitas di semua tingkatan.          

Tahun dengan catatan emisi GRK tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan total 1,5 Gt CO2-e, 
dan terendah terjadi pada tahun 2001 dengan total 0,8 Gt CO2-e. Secara umum, emisi dari 
oksidasi biologis lahan gambut merupakan sumber emisi terbesar. Tiga provinsi yang 
memiliki rata-rata emisi tertinggi adalah Riau, Kalimantan Tengah dan Papua.

Emisi dari komponen hutan dari aktivitas REDD+ (tidak termasuk emisi dari tanah/
gambut) didominasi oleh degradasi hutan. Tahun dengan emisi tertinggi akibat degradasi 
hutan tercatat di tahun 2006, sebanyak 0,53 Gt CO2-e emisi GRK dilepaskan ke atmosfer di 
Indonesia. Terdapat fluktuasi emisi GRK yag signifikan dari aktivitas REDD+ lainnya, hal 
ini sebagian karena definisi yang dibangun untuk tiap aktivitas.

Emisi bersih GRK dari lahan terdeforestasi mencapai titik tertinggi dengan nilai total 
288  juta t CO2-e pada tahun 2009 dan terendah 28 juta t CO2-e pada tahun 2001. Emisi bersih 
GRK dari lahan yang menjadi subjek pengelolaan hutan berkelanjutan berkisar antara 
1,4 juta t CO2-e pada tahun 2001 hingga 11,6 juta t CO2-e pada tahun 2009. Peningkatan 
stok karbon hutan menyerap sebesar 126 juta t CO2-e GRK selama periode tahun 2001 
hingga  2012. 
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Emisi tahunan lahan gambut (diperhitungkan dari oksidasi biologis dan kebakaran 
gambut) mencapai rata-rata sebesar 395 juta t CO2-e selama periode 2001-2012, dan 
mencapai puncaknya pada tahun 2006, sebesar 502 juta t CO2-e. Emisi tanah mineral (dari 
sumber karbon organik tanah) rata-rata sebesar 8 juta t CO2-e selama periode analisis, dan 
mencapai puncaknya pada tahun 2006, sebesar 17 juta t CO2-e.

INCAS menghasilkan perhitungan lebih rinci sehingga hasilnya diharapkan lebih 
bermanfaat dibanding pendekatan perhitungan GRK lain yang lebih sederhana (misalnya 
menggunakan metode Tier 1 atau 2). Selain hasil yang sudah dikemukakan di atas, emisi 
dan serapan GRK tahunan dapat dihasilkan berdasarkan tipe hutan, fungsi hutan, jenis 
tanah, penggunaan lahan selanjutnya dan sumber karbon. Lebih jauh lagi, dengan hasil 
dari INCAS ini, untuk pertama kalinya profil emisi GRK nasional Indonesia dapat dipilah 
kedalam elemen-elemen pembentuk perubahan stok karbon hutan; emisi non-CO2 dari 
pembakaran biomassa; emisi CO2 dan non-CO2 dari tanah mineral; oksidasi biologis, emisi 
n2O langsung, karbon organik terlarut (dissolved organic carbon) dan emisi CH4 dari lahan 
gambut terganggu; serta emisi CO2 dan non-CO2 dari kebakaran gambut. 

Hasil yang disajikan dalam dokumen ini merupakan perhitungan level nasional emisi dan 
serapan GRK tahunan terlengkap dari hutan dan lahan gambut yang pernah dilaporkan di 
Indonesia. Untuk pertama kalinya pula emisi dan serapan GRK dihasilkan dan disajikan 
untuk setiap aktivitas utama REDD+ di Indonesia. Tingkat kerincian ini menjadi informasi 
terpercaya untuk mendukung para pengambil kebijakan di Indonesia dalam membuat 
keputusan mengenai pengelolaan profil emisi GRK serta merancang aksi mitigasi yang 
sejalan dengan kebutuhan nasional lain, termasuk kegunaannya dalam merencanakan 
pemanfaatan lahan berkelanjutan.
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1.1 LATAR BELAKANG

Di seluruh dunia, negara-negara berupaya mencapai kesepakatan global baru untuk 
mengatasi dampak jangka panjang perubahan iklim. Pada akhir tahun 2015, dalam 
konferensi para-pihak (COP21) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) 
yang digelar di Paris, negara-negara mencoba mencari kesepakatan baru untuk mengurangi 
dampak perubahan iklim pasca tahun 2020. Agar kesepakatan tersebut efektif, harus 
mencakup persyaratan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) emisi dan serapan 
gas rumah kaca (GRK) tahunan yang dilakukan oleh setiap negara agar dunia yakin bahwa 
penurunan emisi tengah dilakukan. Indonesia memainkan peran penting dalam upaya 
mengatasi perubahan iklim global dan domestik.

Sektor hutan dan penggunaan lahan, termasuk pertanian (sektor berbasis lahan), telah 
dilaporkan menjadi sumber signifikan emisi GRK global. Sektor ini menjadi sumber 
utama emisi GRK di Indonesia, menyumbang lebih dari 60 persen total emisi GRK 
(Komunikasi Nasional Kedua Indonesia, 2010).  Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia 
sebagai salah satu pemilik hutan terbesar di dunia, ditambah dengan tingginya angka 
deforestasi, degradasi hutan dan luasnya lahan gambut yang terdegradasi. Pemerintah 
Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK hingga 26 persen dengan upaya sendiri 
dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual) pada tahun 2020, dan hingga 
41 persen dengan bantuan internasional. Sekitar 80 persen usulan penurunan emisi 
diharapkan tercapai melalui perubahan tata kelola hutan dan lahan gambut (Rencana Aksi 
Nasional Penurunan Emisi GRK, 2011). Upaya Indonesia diharapkan makin meningkat 
melalui akses pendanaan internasional dalam mendukung kebijakan, perencanaan dan 
aktivitas di lapangan untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta 
peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan, 
yang biasa dikenal sebagai REDD+. Meskipun demikian, dalam rangka mewujudkan 
pengelolaan yang lebih baik dan terutama dalam penurunan emisi, negara-negara perlu 
melakukan pemantauan emisi secara seksama.

PENDAHULUAN



2 | Inventarisasi Nasional Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca di Hutan dan Lahan Gambut Indonesia

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia (melalui Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan) mengembangkan sistem dan kerangka yang diperlukan dalam rangka 
pemantauan penurunan emisi GRK yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah 
Indonesia mengembangkan Sistem Perhitungan Karbon Nasional Indonesia (Indonesian 
National Carbon Accounting System/INCAS) sebagai kerangka nasional untuk perhitungan 
GRK sektor berbasis lahan. INCAS dirancang sebagai sistem perhitungan GRK level Tier 3 
dengan pendekatan yang sistematis dan konsisten secara nasional dalam memantau emisi 
dan serapan GRK, selain dirancang juga konsisten secara geografis dan rentang waktu. 
INCAS menggunakan metodologi berbasis model dalam estimasi emisi dan serapan GRK 
tahunan dari seluruh bentang lahan di wilayah Indonesia. INCAS juga dapat diterapkan 
dalam skala subnasional untuk menghitung GRK tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada acara seminar publik di Jakarta, 27 Maret 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan secara resmi mendukung kerangka kerja INCAS sebagai basis sistem MRV 
nasional untuk sektor berbasis lahan di Indonesia, termasuk aktivitas REDD+. Lebih lanjut, 
Menteri meminta hasil nasional pertama INCAS dapat diselesaikan sebelum laporan ke 
COP21 UNFCCC pada Desember 2015.

Dokumen ini menyajikan hasil tingkat nasional pertama INCAS (fase 1); perhitungan 
tahunan emisi dan serapan GRK historis dari hutan dan lahan gambut Indonesia periode 
2001 hingga 2012. Hasil ini mencakup estimasi emisi GRK bersih dari aktivitas utama yang 
terjadi di lahan hutan (aktivitas REDD+): (i) deforestasi, (ii) degradasi hutan, (iii) pengelolaan 
hutan berkelanjutan, dan (iv) peningkatan stok karbon hutan. Emisi dari oksidasi biologis 
dan kebakaran di lahan gambut terganggu juga tercakup dalam perhitungan ini. Dokumen 
ini juga menyajikan secara ringkas metodologi, input data, definisi, asumsi, hasil analisis, 
dan rencana penyempurnaan ke depan dalam pengembangan INCAS. Penjelasan metode 
yang digunakan secara rinci didokumentasikan dalam Metode Standar Pendugaan 
Emisi GRK dari Hutan dan Lahan Gambut (versi 2), dilampirkan dalam dokumen ini 
(Annex). Pada tahun-tahun mendatang, sektor berbasis lahan lain (seperti pertanian) akan 
dimasukkan dalam perhitungan GRK, sejalan dengan pengembangan perangkat, data 
dan proses yang diperbaharui untuk terus menyempurnakan kualitas sistem. Rencana 
pengembangan INCAS lebih lanjut menjadi sistem MRV nasional Indonesia untuk sektor 
berbasis lahan didokumentasikan dalam Peta Jalan INCAS (Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, 2015).
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Analisis yang disajikan dalam dokumen ini didasarkan pada metodologi dalam publikasi 
yang telah diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan 
Maret 2015, berjudul “INCAS – Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca 
dari Sektor Kehutanan di Indonesia (Versi 1)” (Krisnawati et al., 2015a) serta demonstrasi dan 
implementasinya untuk Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah “INCAS – Pendugaan 
Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah” 
(Krisnawati et al., 2015b). Beberapa penyempurnaan juga telah dilakukan sejalan dengan 
perluasan cakupan analisis ke semua provinsi di Indonesia, melalui akses sumber-sumber 
data baru dan kapasitas teknis yang meningkat.

Selain mendukung persyaratan pelaporan emisi internasional dan domestik Indonesia, 
INCAS menyajikan informasi rinci untuk mendukung pengembangan arsitektur REDD+ 
Indonesia dan upaya lebih luas dalam menurunkan emisi. Misalnya, sebagai sistem 
nasional perhitungan GRK, INCAS dapat digunakan untuk mendukung upaya penetapan 
Tingkat Referensi Emisi Hutan atau Tingkat Referensi Hutan (Forest Reference Emissions 
Level atau Forest Reference Level) yang konsisten secara nasional, serta usulan Komitmen 
Kontribusi nasional (Intended Nationally Determined Contribution) kepada UNFCCC.

1.2 TUjUAN

Tujuan utama dokumen ini adalah untuk menyajikan hasil tingkat nasional pertama 
INCAS yang berisi perhitungan tahunan emisi dan serapan GRK historis dari hutan dan 
lahan gambut Indonesia selama periode 2001 hingga 2012. Dokumen ini juga memberikan 
panduan dalam penghitungan emisi bersih GRK dari hutan dan lahan gambut; 
mendemonstrasikan implementasi kerangka kerja INCAS dalam menghasilkan estimasi 
emisi bersih GRK nasional pada aktivitas-aktivitas utama yang terjadi di hutan dan lahan 
gambut (konsisten antara tingkat nasional dan subnasional); serta memberikan uraian yang 
jelas, transparan, akurat, lengkap dan konsisten sehingga memungkinkan para pemangku 
kepentingan untuk memahami prosesnya.
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KARAKTERISTIK 
UTAMA INCAS

INCAS menyajikan profil emisi GRK tahunan secara komprehensif, konsisten secara 
nasional untuk sektor berbasis lahan di Indonesia. Profil ini termasuk informasi mengenai 
lokasi dan waktu terjadinya emisi bersih GRK, selain itu juga aktivitas yang menyebabkan 
pelepasan emisi GRK atau penyerapan karbon dari atmosfer. INCAS juga menyajikan 
emisi dan serapan GRK berdasarkan lokasi (provinsi), tipe hutan, jenis tanah, fungsi hutan, 
penggunaan lahan berikutnya, dsb. Sistem ini dapat menghasilkan inventarisasi GRK 
historis, mengembangkan skenario proyeksi emisi ke depan dan memenuhi persyaratan 
pemantauan emisi yang sedang berjalan.

Data GRK rinci yang dihasilkan INCAS dapat menjadi informasi yang terpercaya dalam 
mendukung persyaratan pelaporan emisi GRK Indonesia. Data ini juga memberikan 
informasi yang baik kepada pengambil keputusan dalam merancang, menerapkan dan 
memantau efektivitas program dan kebijakan dalam mengurangi emisi bersih GRK dari 
sektor berbasis lahan. Misalnya, dengan tingkat kerincian informasi ini memungkinkan 
kebijakan dan kegiatan dapat diarahkan dalam rangka penurunan emisi dari aktivitas 
yang intensif di lahan dengan stok karbon tinggi dengan penggunaan lahan berikutnya 
yang rendah, sehingga mampu membuka peluang pengurangan emisi yang efisien dan 
efektif. Informasi ini juga memungkinkan nilai sumber daya karbon hutan Indonesia 
dibandingkan dengan aktivitas pemanfaatan lahan yang ada, misalnya penebangan, 
pertanian dan pertambangan.

Pendekatan INCAS memiliki fleksibilitas lebih besar daripada pendekatan perhitungan 
GRK lain (seperti dengan metode Tier 1 atau Tier 21), yang dapat menyajikan informasi 
bernilai dalam upaya Indonesia mengelola sumber daya karbon hutan dan perubahan 
iklim sesuai dengan kebutuhan nasional.

1  Metode Tier 1 dan Tier 2 menduga emisi GRK dengan pendekatan sederhana dengan hanya mengalikan luas hutan yang 
mengalami perubahan dengan faktor emisi. Metode Tier 1 menggunakan nilai standar global. Metode Tier 2 menggunakan 
nilai spesifik Negara/nasional. Metode Tier 3 lebih rinci dengan menggunakan pemodelan untuk mensimulasikan aliran 
karbon terkait dengan proses perubahan dan dampak kejadian dalam pengelolaan hutan, sehingga data yang dihasilkan 
lebih rinci. Pembahasan lebih lanjut mengenai Tier terdapat dalam dokumen IPCC (2003).
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Secara garis besar beberapa kelebihan spesifik pendekatan INCAS diuraikan sebagai 
berikut.

2.1 TACCC

Pendekatan INCAS mematuhi prinsip transparency (transparansi), accuracy (akurasi), 
consistency (konsistensi), completeness (kelengkapan) dan comparability (komparabilitas/
dapat diperbandingkan) (TACCC), sesuai dengan persyaratan UNFCCC.

• Transparansi – dokumentasi yang jelas dan tersedia mengenai konsep, metodologi, 
input data dan hasil INCAS. 

• Akurasi – INCAS menggunakan informasi yang rinci (yaitu tipe hutan, fungsi hutan, 
jenis tanah, kejadian gangguan, dll) serta dampak dan waktu kejadian gangguan 
untuk meningkatkan akurasi estimasi emisi dan serapan GRK yang dihasilkan, dengan 
menggunakan data terbaik yang tersedia. 

• Konsistensi – INCAS menggunakan metode dan kumpulan data yang konsisten 
untuk seluruh tahun, seperti data penginderaan jauh antar-citra untuk membuat data 
perubahan tutupan hutan nasional yang konsisten sepanjang tahun. 

• Kelengkapan – Kerangka kerja INCAS mencakup semua lahan, sumber karbon, gas 
terkait dan aktivitas di semua tingkatan.

• Komparabilitas – Metode dan pelaporan INCAS dirancang untuk memenuhi 
persyaratan pelaporan internasional (khususnya REDD+ dan UNFCCC) serta dapat 
diperbandingkan dengan laporan dari pihak lain.

2.2 PREdIKSI KE dEPAN

Pendekatan INCAS memungkinkan kondisi hutan, emisi dan serapan GRK dipantau dan 
dilaporkan pada setiap periode waktu (tahunan atau periode waktu yang lebih lama) 
baik secara historis, tahun berjalan, atau proyeksi ke depan, selain juga dalam berbagai 
rentang geografis. Pendekatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai perangkat pendukung 
keputusan, dimana skenario pengelolaan lahan potensial dapat dijalankan dalam sistem 
ini untuk menentukan dampaknya terhadap aset karbon. Hal ini memungkinkan nilai 
sumber daya karbon diperhitungkan dalam keputusan perencanaan penggunaan lahan.

2.3 fLEKSIBILITAS

Pendekatan berbasis model INCAS memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam 
menghasilkan estimasi emisi dan serapan GRK. Sebagai kerangka kerja yang sudah 
terbangun, kombinasi kejadian dapat dengan mudah dimodifikasi dan dijalankan ulang 
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melalui INCAS untuk mencerminkan perbedaan kondisi dan asumsi. Hal ini mencakup 
analisa berbagai skenario rencana penggunaan lahan dan pengelolaan karbon hutan 
untuk menunjukkan kemungkinan dampaknya terhadap aset karbon akibat perbedaan 
penggunaan lahan dan keputusan pengelolaan.

2.4 ANAlISIS SKENARIo 

Dalam menyusun target kebijakan dan program pengurangan emisi secara efektif, 
INCAS dapat digunakan untuk menganalisa skenario pengelolaan lahan dan pilihan 
kebijakan. Pendekatan INCAS menggunakan model dan cara perhitungan karbon yang 
memungkinkan berbagai iterasi sistem dilakukan secara efisien dan mengurangi potensi 
kesalahan perhitungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil dan 
mengurangi biaya proses.

2.5 PELAPORAN

Hasil INCAS dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pelaporan internasional, 
nasional atau subnasional, misalnya untuk inventarisasi GRK nasional atau subnasional, 
FREL/FRL, komunikasi nasional, aktivitas REDD+, laporan domestik, dsb. Hasil 
perhitungan dapat disajikan secara terpisah antara emisi dan serapan. Dapat pula disajikan 
menurut tipe hutan, jenis tanah, fungsi hutan, perubahan penggunaan lahan, dsb. Sistem 
ini dapat menghasilkan inventarisasi historis GRK, menyusun proyeksi skenario emisi ke 
depan serta memenuhi persyaratan pemantauan emisi tahun berjalan.

2.6 PENyEMPURNAAN TERUS-MENERUS

Teknologi dan data terus berkembang, mendorong penyempurnaan estimasi emisi dan 
serapan GRK. Kerangka kerja INCAS dirancang untuk memudahkan penggabungan data 
baru dan menjalankan ulang seluruh rangkaian waktu dalam menjamin konsistensi antara 
estimasi emisi historis dan prediksi serta mengikuti aturan kebijakan baru. Inventarisasi 
GRK nasional saat ini merupakan hasil pengembangan INCAS fase 1, dengan fokus pada 
sektor kehutanan (termasuk lahan gambut). Di tahun-tahun mendatang akan diikuti 
dengan pengembangan fase 2, yang akan mencakup sektor pertanian, serta pengembangan 
fase 3 dengan mencakup link ke perhitungan GRK subnasional.

2.7 VERIfIKASI

Transparansi dibangun dalam sistem pemodelan dan pelaporan untuk memberikan adanya 
pengendalian mutu (QC) dan jaminan mutu (QA), serta verifikasi hasil secara eksternal. 
Dokumen ini menyajikan secara transparan ringkasan metodologi, input data, definisi, 
asumsi, hasil dan keterbatasan dalam analisis. Sistem ini akan tersedia bagi penelaah 
independen untuk dapat memverifikasi hasil yang dilaporkan.
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2.8 KETIdAKPASTIAN

Ketidakpastian diminimalisir selama tahap persiapan dan analisis data dengan 
menggunakan sumber data dan metode analisis yang konsisten secara geografis dan 
waktu. Data terbaik yang tersedia digunakan, dengan mencatat semua sumber dan 
keterbatasannya. Kerangka kerja INCAS memungkinkan analisis ketidakpastian dilakukan 
untuk parameter tertentu apabila data memungkinkan.

2.9 AKTIVITAS REDD+ 

Untuk menunjukkan efektivitas implementasi aktivitas REDD+ diperlukan pemantauan 
dampak kejadian tertentu, atau kombinasi kejadian dalam rangkaian waktu, baik hutan 
maupun lahan gambut serta kaitannya dengan emisi dan serapan GRK. Pendekatan INCAS 
memungkinkan pemantauan tersebut.

2.10 PENGEMBANGAN fREL 

Kerangka kerja UNFCCC Warsawa untuk REDD+ (Des. 13/CP.19) menyatakan bahwa 
negara-negara harus menjamin konsistensi antara pendekatan yang digunakan dalam 
menghitung inventarisasi historis GRK dan pelaporan tahunan, dengan pendekatan 
yang digunakan untuk menghasilkan baseline emisi, termasuk FREL. Pendekatan INCAS 
dirancang konsisten secara geografis maupun waktu serta secara spesifik dirancang untuk 
mendukung penyusunan inventarisasi GRK, pengembangan baseline emisi serta untuk 
memantau kemajuan tahunan yang sedang berjalan terhadap baseline tersebut di seluruh 
Indonesia; menggunakan metodologi yang konsisten sehingga setiap perubahan yang 
terpantau dapat dicatat sebagai perubahan nyata terhadap emisi bersih GRK dari hasil 
kegiatan seperti REDD+.
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INCAS dirancang sebagai sistem perhitungan GRK Level Tier 3 yang menggunakan 
pendekatan sistematis dan konsisten secara nasional dalam memantau emisi bersih 
GRK. Sistem ini menggunakan metodologi berbasis-model dalam pendugaan emisi dan 
serapan GRK tahunan dari bentang lahan di wilayah Indonesia. Sistem ini didasarkan 
pada proses dipicu-kejadian yang memperhitungkan pertumbuhan alami, peralihan dan 
proses dekomposisi serta dampak gangguan yang terjadi terhadap kondisi hutan dimana 
sumber emisi dan serapan GRK dihasilkan. Pendekatan ini melacak aliran karbon antar 
berbagai sumber karbon di hutan dan pada akhirnya menduga emisi bersih GRK yang 
dilepaskan ke atmosfer. Kombinasi beberapa kejadian dapat dimodifikasi dan dijalankan 
ulang melalui sistem ini untuk mencerminkan berbagai kejadian, definisi dan keputusan 
dalam pengelolaan hutan. 

Untuk lahan gambut, pendekatan yang serupa (berdasarkan kejadian) juga digunakan; 
walaupun masih dipandang sebagai metodologi Tier 2. Emisi dari oksidasi biologis dan 
kebakaran pada lahan gambut terganggu diduga berdasarkan data areal yang sama 
dengan data yang digunakan untuk melihat perubahan biomassa hutan, diterapkan 
pada faktor emisi spesifik Indonesia dan juga nilai standar IPCC seperti tercantum dalam 
Suplemen Panduan Inventarisasi GRK Lahan Basah IPCC 2006 (IPCC, 2014), yang sebagian 
besar nilainya diperoleh dari hasil penelitian di Indonesia. Apabila keterbatasan data dan 
kapasitas pemrosesan telah disempurnakan, INCAS merencanakan untuk mengkuantifikasi 
emisi gambut menggunakan metode Tier 3 serupa dengan komponen lahan hutan saat ini.

Bagian berikut menguraikan definisi yang digunakan untuk analisis, masukan data dan 
prosedur umum untuk memperoleh nilai dugaan emisi dan serapan GRK yang disajikan 
dalam dokumen ini.

3.1 DEfINISI yANG DIGUNAKAN UNTUK ANALISIS

Analisis yang diuraikan dalam dokumen ini didasarkan pada serangkaian definisi yang 
disepakati, merujuk pada definisi internasional dan nasional, memanfaatkan data dan 

METODOLOGI
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asumsi terbaik yang tersedia. Beberapa definisi dikembangkan oleh tim INCAS (melalui 
diskusi dan konsultasi dengan para pakar terkait) sebelum ada keputusan kebijakan yang 
jelas. Setiap upaya dilakukan untuk menjamin masukan seakurat mungkin serta semua 
keterbatasan dan ketidakpastian secara jelas dinyatakan untuk menjamin tranparansi. 
Definisi dan asumsi kunci yang digunakan untuk memperoleh hasil, diuraikan di bawah ini.

3.1.1 Hutan

Yang dimaksud dengan hutan dalam dokumen ini merujuk pada definisi hutan Indonesia, 
seperti dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehutanan P.14/2004 terkait Aforestasi 
dan Reforestasi dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (A/R CDM). Dalam 
Keputusan tersebut, dinyatakan bahwa hutan adalah lahan dengan luas minimum 0,25 
hektar dan memiliki pohon dengan tutupan tajuk sedikitnya 30 persen mampu mencapai 
ketinggian minimum 5 meter pada akhir masa pertumbuhan. Definisi ini disusun untuk 
memenuhi persyaratan skema mitigasi perubahan iklim di bawah CDM dan relevan untuk 
diterapkan di sini. Definisi ini digunakan karena tidak ada ukuran kuantitatif luasan 
minimum hutan menurut Undang-Undang Kehutanan Indonesia.

Definisi hutan yang berbeda (menggunakan nilai batasan standar yang berbeda) dapat 
digunakan dalam INCAS. Misalnya, definisi menurut Organisasi Pangan dan Pertanian 
Dunia (FAO) pada Penilaian Sumber Daya Hutan Global (FAO, 2010); Standar Nasional 
Indonesia (SNI) 8033 mengenai metode penghitungan perubahan tutupan hutan 
berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual (Badan Standarisasi 
Nasional, 2014); atau definisi lainnya (misalnya Romijn et al., 2013; Margono et al., 2014) 
yang menggunakan nilai standar minimum lebih besar dari 0,25 hektar. Perubahan definisi 
hutan akan menghasilkan perbedaan hasil, tetapi metodenya akan tetap konsisten, tidak 
tergantung pada definisi yang digunakan.

Hutan mencakup hutan alam dan hutan tanaman, sesuai dengan klasifikasi hutan menurut 
peta tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (lihat Tabel 1). Hutan 
alam dikelompokkan menjadi enam kelas menurut tipe dan kondisinya, yaitu hutan lahan 
kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, 
hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder.

3.1.2 lahan Non-Hutan

Lahan non-hutan yang dirujuk dalam dokumen ini meliputi lahan pertanian dan lahan 
lainnya termasuk pemukiman, padang rumput dan lahan basah sesuai dengan definisi 
kelas tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Klasifikasi lebih 
lengkap lahan non-hutan dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Kelas tutupan lahan menurut peta tutupan lahan KLHK dan hubungannya dengan 
kategori IPCC

No Kelas tutupan lahan Kategori IPCC

Lahan Hutan

1. Hutan lahan kering primer Lahan Hutan

2. Hutan lahan kering sekunder Lahan Hutan

3. Hutan mangrove primer Lahan Hutan

4. Hutan mangrove sekunder Lahan Hutan

5. Hutan rawa primer Lahan Hutan

6. Hutan rawa sekunder Lahan Hutan

7. Hutan tanaman Lahan Hutan

Lahan Non-Hutan

8. Perkebunan Lahan pertanian

9. Pertanian lahan kering Lahan pertanian

10. Pertanian lahan kering campuran Lahan pertanian

11. Semak/belukar Padang rumput

12. Semak/belukar rawa Padang rumput

13. Savana/rerumputan Padang rumput

14. sawah Lahan pertanian

15. Rawa terbuka Lahan Basah

16. Kolam ikan/akuakultur Lahan Basah

17. Wilayah transmigrasi Pemukiman

 18. Wilayah pemukiman Pemukiman

19. Pelabuhan/bandara Lahan Lain

20. areal tambang Lahan Lain

21. Lahan terbuka Lahan Lain

22. Perairan terbuka Lahan Basah

23. Awan dan tidak ada data Tidak ada data
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3.1.3 lahan gambut

Lahan gambut yang dirujuk dalam dokumen ini didefinisikan sebagai lahan dengan 
tanah organik dan tercakup dalam peta gambut Kementerian Pertanian2. Lahan gambut 
merupakan areal dengan akumulasi material organik terdekomposisi sebagian, memiliki 
kandungan debu setara atau kurang dari 35%, kandungan karbon organik (berdasarkan 
berat) sedikitnya 12% dan kedalaman gambut dengan lapisan kaya karbon setara atau 
lebih dari 50 cm (Wahyunto dkk., 2004; Agus dkk., 2011). Definisi kedalaman gambut 50 cm 
juga digunakan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 7925 mengenai pemetaan lahan 
gambut (Badan Standarisasi Nasional, 2013). Kedalaman gambut 50 cm digunakan di sini 
sebagai ukuran kuantitatif untuk mendefinisikan luas gambut.

Dalam analisis ini, emisi lahan gambut dihitung dari luas lahan gambut terdegradasi, baik 
akibat kebakaran atau oksidasi biologis yang diasumsikan terjadi.

3.1.4 deforestasi

Deforestasi didefinisikan di sini sebagai konversi lahan berhutan menjadi lahan non-
hutan, sesuai dengan definisi dibawah Keputusan Dec.11/CP.7 (UNFCCC, 2001) dan 
dokumen panduan IPCC (IPCC, 2003; 2006). Peraturan Menteri Kehutanan No. 30/2009 
juga menyatakan bahwa deforestasi didefinisikan sebagai perubahan permanen lahan 
berhutan menjadi lahan non-hutan akibat aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan definisi 
FAO (2001) bawah deforestasi adalah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain atau 
penurunan jangka panjang tutupan tajuk pohon. Dalam hal ini, deforestasi merupakan 
hilangnya tutupan hutan permanen atau transformasi hutan menjadi penggunaan lahan 
lain. Kehilangan tersebut hanya dapat disebabkan dan dilakukan oleh faktor manusia atau 
gangguan alam. Konversi ini mencakup perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian, 
padang rumput, pemukiman, lahan basah dan lahan lain.

Untuk inventarisasi GRK, perhitungan deforestasi merupakan jumlah emisi dan serapan 
GRK tahunan hasil dari kejadian terkait deforestasi di lahan hutan selama periode waktu 
analisa dan pelaporan. Emisi bersih dari penggunaan lahan setelah terjadinya gangguan 
dimasukkan apabila diketahui (misalnya pembangunan perkebunan di lahan hutan bekas 
tebangan dimasukkan dalam perhitungan deforestasi). Apabila tidak tersedia data yang 
lebih rinci mengenai penggunaan lahan setelah itu pada lahan pertanian non-industri 
(lahan pertanian), maka penggunaan lahan setelah terjadinya deforestasi diasumsikan 
sebagai tanaman pertanian tahunan dimana serapan dan kehilangan biomassa tahunan 
setara, sehingga menghasilkan emisi bersih tahunan nol pada tahun setelah deforestasi. 
Perhitungan juga memasukkan emisi dari pembusukan bahan organik mati akibat 

2 Semua lahan yang tidak mengandung tanah organik dikelompokkan sebagai tanah mineral.
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kejadian deforestasi, sehingga menghasilkan emisi selama beberapa tahun setelah kejadian 
deforestasi. Hal ini juga mencakup emisi yang terus berlangsung dari kejadian deforestasi 
yag terjadi sebelum tahun 2000.

3.1.5 degradasi Hutan

Baik di Panduan Pelaksanaan IPCC (IPCC, 2003) maupun Panduan IPCC (IPCC, 2006) tidak 
mengidentifikasi degradasi hutan secara tertulis. Walaupun demikian, menurut metode 
dan panduan (MGD) dari Inisiatif Observasi Hutan Global (Global Forest Observation 
Initiative/GFOI) (2013), emisi bersih GRK terkait dengan degradasi hutan dapat diestimasi 
untuk menghitung dampak emisi dan serapan GRK akibat aktivitas manusia pada lahan 
yang tetap sebagai lahan hutan.

Dalam terminologi umum, degradasi hutan menunjukkan penurunan kapasitas hutan 
dalam menghasilkan jasa lingkungan seperti simpanan karbon dan produk kayu akibat 
aktivitas manusia atau gangguan alami (Thompson dkk., 2013). Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 30/2009 mendefinisikan degradasi hutan sebagai penurunan kuantitas 
tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu akibat aktivitas manusia.

Dalam analisis ini, degradasi hutan didefinisikan sebagai konversi lahan hutan primer 
menjadi hutan sekunder (misalnya akibat kebakaran yang ditimbulkan manusia, atau 
penebangan atau pembukaan lahan diikuti oleh regenerasi alami yang menciptakan 
areal hutan tidak bertegakan sementara3); penebangan selektif yang berlangsung dengan 
menggunakan teknik konvensional di hutan sekunder4; konversi lahan hutan alam menjadi 
hutan tanaman, atau ketika gangguan hutan terdeteksi di sebuah areal namun lahan tetap 
memenuhi standar minimum lahan hutan (lahan hutan tetap menjadi lahan hutan). Untuk 
inventarisasi GRK, perhitungan degradasi hutan merupakan jumlah emisi dan serapan 
GRK tahunan akibat kejadian-kejadian tersebut. Perhitungan juga memasukkan emisi dari 
pembusukan bahan organik mati akibat kejadian degradasi hutan, sehingga menghasilkan 
emisi selama beberapa tahun setelah kejadian degradasi hutan. Hal ini juga mencakup emisi 
yang terus berlangsung akibat kejadian degradasi hutan yang terjadi sebelum tahun  2000.

3.1.6 Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Seperti halnya dengan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan 
aktivitas yang juga tidak diidentifikasi secara tertulis dalam Panduan Pelaksanaan IPCC 

3 Hutan tidak bertegakan sementara adalah lahan yang memenuhi definisi hutan ketika hutan pada akhir masa 
pertumbuhan, tetapi akibat kejadian gangguan tidak memiliki hutan pada titik waktu tertentu. Lahan ini diharapkan dapat 
tumbuh dan memenuhi definisi hutan di masa depan.
4 Penebangan selektif dengan teknik konvensional yang berlangsung di hutan sekunder termasuk dalam Degradasi Hutan 
karena dampaknya terhadap stok karbon yang lebih besar. Penebangan selektif dengan teknik penebangan berdampak 
rendah (RIL) termasuk dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
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(IPCC, 2003) atau dalam Panduan IPCC (IPCC, 2006) tetapi dapat diestimasi berdasarkan 
dampak emisi dan serapan GRK yang terjadi akibat intervensi manusia pada lahan hutan 
yang tetap sebagai lahan hutan (GFOI, 2013).

Pengelolaan hutan berkelanjutan didefinisikan sebagai aktivitas yang terjadi di areal 
hutan dimana tidak ada kehilangan tutupan hutan permanen yang dideteksi dari citra 
penginderaan jauh tetapi data konsesi menunjukkan terjadinya kegiatan pemanenan 
dengan teknik Penebangan Berdampak Rendah (RIL)5, selain penebangan dan penanaman 
kembali di hutan tanaman.

Untuk inventarisasi GRK, perhitungan pengelolaan hutan berkelanjutan menunjukkan 
jumlah emisi dan serapan GRK tiap tahun dari hasil pelaksanaan pengelolaan berjalan 
yang menggunakan teknik RIL pada lahan yang dikelompokkan sebagai hutan sekunder 
pada awal periode pelaporan (yaitu lahan hutan tetap sebagai lahan hutan). Hasil yang 
ada menunjukkan perubahan stok karbon di lokasi kejadian sebagai hasil dari serangkaian 
kejadian dalam pengelolaan hutan di hutan alam yang dikelola dengan siklus penebangan 
jangka panjang berdasarkan perencanaan dan metode pengelolaan dengan dampak bersih 
minimal pada stok karbon di lokasi dalam jangka panjang (yaitu emisi dan serapan setara 
dalam waktu terpisah). Penebangan dan penanaman berjalan pada hutan tanaman industri 
juga termasuk dalam kategori ini.

3.1.7 Peningkatan Stok Karbon Hutan

Peningkatan stok karbon hutan didefinisikan dalam dokumen ini sebagai pembangunan 
lahan tanaman baru yang menyebabkan konversi lahan non-hutan menjadi lahan hutan. 
Peningkatan stok karbon dapat juga terjadi pada hutan yang ada.

Untuk inventarisasi GRK, peningkatan stok karbon hutan menunjukkan jumlah emisi dan 
serapan GRK tiap tahun yang merupakan hasil dari penanaman kembali di lahan non-
hutan (yaitu konversi lahan non-hutan menjadi lahan hutan) dan pengelolaan berikutnya 
pada hutan-hutan tersebut. Aktivitas penanaman di areal untuk meningkatkan stok karbon 
hutan termasuk dalam kategori ini.

3.1.8 Peran Konservasi

Tidak ada definisi yang disepakati mengenai peran Konservasi dalam konteks aktivitas 
REDD+. Panduan Pelaksanaan IPCC (2003) atau Panduan IPCC (2006) atau MGD GFOI 
(2013) tidak mendefinisikan peran konservasi secara tertulis. Peran konservasi dipandang 
sebagai aktivitas untuk menjaga dan melindungi hutan serta jasa lingkungannya. Dalam 

5 RIL adalah teknik penebangan yang meminimalkan dampak lingkungan pada hutan dan tanah serta menjamin 
keberlanjutan produktivitas hutan di masa depan (Dykstra 2008).



14 | Inventarisasi Nasional Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca di Hutan dan Lahan Gambut Indonesia

konteks ini, konservasi bertujuan untuk memelihara stok karbon hutan. Peran konservasi 
sebagai aktivitas REDD+ tidak dimasukkan dalam analisis ini karena kurangnya data 
mengenai aktivitas tersebut di lahan hutan.

Untuk inventarisasi GRK ke depan, perhitungan peran konservasi dapat mencerminkan 
jumlah emisi GRK tahunan yang dihindari melalui implementasi (atau penegakan) praktik 
pengelolaan di hutan konservasi atau hutan lindung. Hal ini termasuk pula tindakan 
untuk menghindari penebangan liar atau perambahan pada hutan konservasi atau hutan 
lindung. Kerangka INCAS juga dirancang untuk mengukur dampak aktivitas tersebut. 
Analisis lebih jauh jenis aktivitas konservasi dan dampaknya pada emisi GRK dapat 
dimasukkan dalam rencana penyempurnaan.

Definisi aktivitas REDD+ seperti diuraikan di atas serta proses data spasial yang digunakan 
dalam mendefinisikan aktivitas tersebut dalam analisis dirangkum dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Definisi aktivitas REDD+ dan panduan yang digunakan untuk pemrosesan data spasial dalam mendefinisikan aktivitas tersebut.

Aktivitas 
REDD+ Kategori Pelaporan UNfCCC Kerangka Kerja INCAS – aturan pemrosesan data spasial

Deforestasi Konversi Lahan Hutan menjadi Lahan 
pertanian
Konversi Lahan Hutan menjadi Padang 
Rumput
Konversi Lahan Hutan menjadi Pemukiman
Konversi Lahan Hutan menjadi Lahan Basah
Konversi Lahan Hutan menjadi Lahan Lain

Apabila terjadi kehilangan tutupan hutan pada kelas lahan hutan primer dan sekunder, 
dan tidak ada tambahan tutupan hutan yang terdeteksi pada piksel (areal) yang sama 
pada tahun-tahun berikutnya selama periode simulasi (yaitu lahan tetap sebagai non-
hutan). Hal ini menunjukkan adanya ‘kehilangan permanen’ lahan hutan.
Kategori ‘dikonversi’ UNFCCC ditentukan berdasarkan kelas tutupan lahan.

degradasi 
hutan

Lahan Hutan tetap sebagai Lahan Hutan 1) Kelas tutupan hutan berubah dari hutan primer menjadi hutan sekunder atau hutan 
alam berubah menjadi hutan tanaman tetapi tidak terdapat kehilangan tutupan hutan 
yang terdeteksi. 
2) Kehilangan tutupan hutan terdeteksi pada hutan primer atau sekunder dan 
kemudian tambahan tutupan hutan terdeteksi pada piksel (areal) yang sama, pada 
tahun-tahun berikutnya selama periode simulasi. Hal ini menunjukkan lahan hutan 
‘tanpa tegakan sementara’.
3) Kehilangan tutupan hutan tidak terdeteksi dalam kelas tutupan lahan hutan primer 
atau sekunder tetapi data konsesi menunjukkan terjadinya penebangan selektif dengan 
teknik penebangan konvensional.
4) Kehilangan tutupan hutan tidak terdeteksi dalam kelas tutupan lahan hutan primer 
atau sekunder tetapi data kebakaran menunjukkan terjadinya kebakaran. Hal ini 
menunjukkan kejadian ‘kebakaran dengan intensitas sedang’.

pengelolaan 
hutan 
berkelanjutan

Lahan Hutan tetap Lahan Hutan Kehilangan tutupan hutan tidak terdeteksi dalam kelas tutupan hutan primer atau 
sekunder tetapi data konsesi menunjukkan terjadi penebangan selektif dengan teknik 
Penebangan Berdampak Rendah.

Peningkatan 
stok karbon 
hutan

Konversi Lahan Pertanian menjadi Lahan 
Hutan
Konversi Padang Rumput menjadi Lahan 
Hutan
Konversi Pemukiman menjadi Lahan Hutan
Konversi Lahan Basah menjadi Lahan Hutan
Konversi Lahan Lain menjadi Lahan Hutan

Kelas tutupan lahan hutan tanaman terjadi di mana tidak terjadi di tahun-tahun 
sebelumnya atau ketika penanaman kembali atau tambahan tutupan hutan terdeteksi 
di lahan non-hutan.
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3.2 INPUT dATA 

Data spasial dan non-spasial digunakan untuk menganalisa emisi dan serapan GRK dari 
hutan dan lahan gambut di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, yang 
diuraikan pada Tabel 3 di bawah ini. Semua data diperiksa sebelum diproses untuk analisa, 
sebagai bagian dari proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu, sebagaimana 
didokumentasikan dalam Metode Standar INCAS dalam Annex.

Tabel 3. Data yang digunakan untuk inventarisasi GRK tingkat nasional INCAS (Fase 1)

Data jenis (spasial/
nonspasial) Deskripsi Sumber

Petak Inventarisasi 
Hutan Nasional (NFI) Non-spasial Biomassa di Atas Permukaan 

Tanah (DBH ≥ 5cm) 

Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 
(KLHK)

Petak Ukur Permanen 
(pup) Non-spasial Biomassa di Atas Permukaan 

Tanah (DBH ≥ 10cm) KLHK

Petak Penelitian 
Silvikultur di Hutan 
Dipterokarpa Campuran 
dataran rendah 
Kalimantan timur 
(streK)

Non-spasial

Biomassa di Atas Permukaan 
Tanah (DBH ≥ 10cm) dengan 
penerapan teknik silvikultur (RIL, 
penebangan konvensional)

KLHK

Petak pemantauan 
vegetasi Non-spasial

Biomassa di Atas Permukaan 
Tanah (semua tahapan 
pertumbuhan)

Proyek/kegiatan 
terkait di bawah 
KLHK

Petak penelitian 
penilaian karbon hutan Non-spasial

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

Kegiatan 
penelitian di 
bawah KLHK 
dan lembaga 
penelitian 
lainnya

Informasi yang tersedia 
dari publikasi Non-spasial Beragam (digunakan untuk 

mengisi kesenjangan informasi)

Makalah 
dan laporan 
penelitian

Sertifikasi RIL 
(Penebangan Berdampak 
rendah) 

Non-spasial
Daftar Konsesi yang 
mendapatkan sertifikasi TFF RIL 
standard®

TFF (Yayasan 
Hutan Tropis)

Kelas Tutupan Lahan Spasial

Hutan lahan kering primer dan 
sekunder, hutan rawa primer 
dan sekunder, hutan mangrove 
primer dan sekunder, hutan 
tanaman (dan semua jenis kelas 
tutupan lahan)

KLHK
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Data jenis (spasial/
nonspasial) Deskripsi Sumber

Luas dan perubahan 
Hutan Spasial

Data hutan/non-hutan 
tahunan yang didapat dari 
data Landsat, serta kejadian 
kehilangan dan penambahan 
hutan yang diperoleh dengan 
membandingkan luas hutan tiap 
tahun 

Lembaga 
penerbangan 
dan Antariksa 
nasional 
(Lapan) 

Areal Terbakar Spasial Areal yang terbakar tiap tahun inCas (KLHK)

Jenis Tanah Spasial Organik (gambut) Kementerian 
pertanian

Kelas tanah ipCC Spasial Kelas tanah mineral ipCCC
peta digital 
tanah dunia 
(FAO)

Fungsi Hutan Spasial Hutan produksi, hutan lindung 
atau hutan konservasi KLHK

pengusahaan Hutan Spasial Areal konsesi hutan KLHK

Perkebunan Spasial Areal perkebunan sawit, karet 
dan komoditas lain KLHK

Uraian lebih rinci tiap data dalam Tabel di atas dapat ditemukan dalam Metode Standar 
INCAS pada Annex.

3.3 PROSEDUR

INCAS menggunakan proses terpicu-kejadian dalam menghitung dampak progresif 
gangguan hutan terhadap kondisi hutan dimana emisi dan serapan GRK dihasilkan. Hal 
ini memungkinkan GRK diestimasi berdasarkan perubahan bersih kondisi hutan dan 
sifat kejadian gangguan yang menyebabkan hutan berubah (misalnya, berapa banyak 
biomassa keluar dari lokasi dibandingkan berapa banyak yang tetap di lokasi dalam proses 
pembusukan atau kebakaran dsb.). Pendekatan ini melacak aliran karbon antar berbagai 
sumber karbon dalam bentang lahan dan akhirnya mengestimasi emisi bersih GRK yang 
dilepaskan ke atmosfer.

Untuk lahan gambut, pendekatan terpicu-kejadian serupa juga digunakan. Emisi total 
GRK tiap tahun diestimasi dengan mengalikan luas areal yang terdampak drainase dan/
atau kebakaran dengan faktor emisi spesifik. Emisi dari oksidasi biologis dan kebakaran 
gambut diestimasi berdasarkan data areal yang sama dengan perubahan biomassa hutan 
yang terjadi. Faktor emisi berbeda digunakan untuk oksidasi biologis, emisi langsung N2o 
dan CH4 dari pengeringan tanah organik, dan kebakaran gambut.
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3.3.1 Perhitungan Perubahan luas

Areal di mana kondisi hutan atau gambut berubah merupakan input penting dalam proses 
analisis INCAS. Areal tersebut dihitung berdasarkan serangkaian data spasial dengan 
metodologi berbeda masing-masing untuk lahan hutan, gambut dan tanah mineral. Bagian 
ini memuat secara ringkas perbedaan pendekatan terhadap lahan hutan, gambut dan tanah 
mineral.

3.3.1.1 Lahan Hutan

Areal lahan hutan yang mengalami perubahan selama periode 2001 hingga 2012 
diidentifikasi setiap tahun, pertama-tama dengan menentukan seluruh kemungkinan 
kondisi hutan dan tindakan-tindakan pengelolaan, kemudian ditempatkan sesuai dengan 
rejim pengelolaan, sebelum kemudian dialokasikan secara spasial rejim pengelolaan 
tersebut untuk melihat perubahan hutan yang terjadi. Proses tersebut digambarkan dalam 
gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Ringkasan perhitungan luas hutan yang mengalami perubahan (sumber data diuraikan 
di Tabel 3)

Areal Perubahan 
Hutan Tahunan

Areal suatu Rejim 
Pengelolaan 

Areal Tahunan

Deforestasi

Degradasi Hutan

Pengelolaan Hutan 
Berkelanjutan

Peningkatan Stok 
Karbon Hutan

Perkebunan

Tutupan Hutan Tahunan

Tutupan Lahan

Areal Terbakar Tahunan

Fungsi Hutan

Konsesi hutan

Konsesi kebun

Jenis Tanah

Areal Perubahan Hutan 
Berdasarkan Tipe Hutan

Areal berdasarkan 
Penggunaan Lahan, 
Rejim Pengelolaan 

dan Jenis Tanah
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Setiap areal yang terpantau mengalami perubahan dialokasikan pada rejim pengelolaan 
tertentu. Agar dapat dialokasikan pada sebuah rejim pengelolaan, areal tersebut harus 
memenuhi definisi batas minimum hutan 0,25 ha, seperti dijelaskan pada bagian (3.1.1). 
Karena analisis dilakukan pada data areal yang mengalami perubahan (aktivitas), dan 
bukan data luasan hutan, ambang batas areal diterapkan pada agregat semua tahun 
terjadi perubahan. Hal ini memungkinkan perhitungan perubahan luas tahunan kurang 
dari 0,25 ha, dengan tetap menjamin bahwa perubahan areal tersebut memenuhi definisi 
hutan. Penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan dan rejim yang dihasilkan 
dijelaskan dalam Annex, Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan serta Metode 
Standar – Alokasi Spasial Rejim. 

Tabel 4 menggambarkan areal perubahan tahunan yang terdeteksi, dikelompokkan 
berdasarkan aktivitas REDD+ selama periode analisis 2001 hingga 2012. Begitu perubahan 
terdeteksi, semua perubahan selanjutnya pada stok karbon dan emisi GRK dimodelkan 
untuk lahan tersebut selama periode simulasi. Tabel tersebut tidak memasukkan areal 
terdeforestasi sebelum tahun 2000 (diasumsikan sebagai lahan terdeforestasi), yang 
menyumbang emisi berjalan dari sumber bahan organik mati dan karbon tanah, dan areal 
hutan sekunder lahan gambut yang mengalami pengeringan (diasumsikan sebagai hutan 
sekunder yang mengalami pengeringan), yang menyumbang emisi tahun berjalan dari 
oksidasi biologis dan kebakaran gambut.
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Tabel 4. Areal tahunan setiap aktivitas REDD+ yang dianalisis di Indonesia selama periode 2001 
hingga 2012

Tahun6 
deforestasi7 

(ha)
Degradasi 
hutan (ha)

Peningkatan stok 
karbon8 (ha)

Pengelolaan 
hutan 

berkelanjutan 
(ha)

Total9 
(ha)

2001   58.643 1.060.372     123.848      20.775   1.263.637 

2002 238.458 1.851.791     137.666      22.242   2.250.157 

2003   374.438   1.510.628     121.614      23.856   2.030.537 

2004 343.762 1.869.198     101.756      24.248   2.338.964 

2005 364.144 1.682.844      92.190      28.106   2.167.285 

2006  495.432 2.332.893      92.075      31.154   2.951.553 

2007 467.043 1.372.924      99.606      87.842   2.027.415 

2008 518.383 1.368.761     100.385      85.487   2.073.015 

2009 512.816 1.814.412     115.927      84.000   2.527.155 

2010 424.360 854.823     142.404      79.724   1.501.311 

2011  334.313 1.144.958      77.093      78.927   1.635.292 

2012 215.731  1.177.797      35.595      77.905   1.507.028 

3.3.1.2 Lahan gambut

Luas lahan gambut yang terdampak pengeringan diestimasi dengan menggunakan 
data spasial yang sama dengan data yang digunakan untuk analisis lahan hutan seperti 
diuraikan dalam bagian (3.3.1.1). Luas hutan alam tahunan yang dibuka di lahan gambut 

6 Menunjukkan tahun terjadinya perubahan luas hutan dari tahun sebelumnya. Misalnya, luas pada tahun 2001 
menunjukkan perubahan luas hutan dari 2000 ke 2001.
7 Luas tahunan areal hutan alam yang dikonversi menjadi non-hutan selama periode 2001-2012. Luas ini berbeda dengan 
luas lahan terdefoestasi yang dianalisis, yang mencakup semua lahan yang mengakibatkan emisi akibat aktivitas deforestasi 
(yaitu mencakup emisi dari sumber bahan organik mati dan karbon tanah).
8 Tidak tersedia data kelas umur. Oleh karena itu, hutan tanaman dianalisis sebagai hutan normal dengan luas areal 
penanaman dan pemanenan sama setiap tahun.
9 Angka total merupakan hasil pembulatan.
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selama periode tersebut ditentukan berdasarkan luas areal deforestasi yang terjadi di tanah 
gambut. Luas areal yang tidak mengalami perubahan dalam pengelolaan lahan selama 
periode tersebut dinyatakan sebagai areal yang tetap sepanjang tahun. Hal ini mencakup 
areal lahan gambut terdeforestasi sebelum tahun 2000 dan areal hutan alam sekunder di 
lahan gambut yang diasumsikan telah mengalami pengeringan.

Area lahan gambut terbakar selama periode 2001 hingga 2012 diduga berdasarkan areal 
terbakar tahunan menggunakan data titik panas MODIS yang dikoreksi menggunakan 
data titik api Landsat dan LiDar sesuai metode Ballhorn dkk. (2014). Estimasi areal terbakar 
tahunan terkoreksi digunakan untuk mendapatkan frekuensi kebakaran dan luas areal 
yang terbakar setiap kalinya (1 hingga 10) selama periode antara 2000 dan 2012. Kebakaran 
pertama diasumsikan terjadi pada tahun pembukaan hutan ketika kegiatan pembukaan 
dan kebakaran terjadi di areal yang sama. Kebakaran kedua dan ketiga/berikutnya 
ditentukan dari susunan data yang sama dengan melacak areal terbakar tahunan di 
lahan non-hutan selama periode analisis. Diasumsikan bahwa kebakaran dalam hutan 
yang tidak mengakibatkan perubahan (lahan hutan tetap sebagai lahan hutan) tidak akan 
memicu kebakaran tanah gambut. Penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan 
untuk mendapatkan luas kebakaran lahan gambut terdapat dalam Annex Metode  
Standar – Alokasi Spasial Rejim. 

Tabel 5 menyajikan luas kumulatif lahan gambut yang terdampak akibat pengeringan 
(mengalami oksidasi biologis) dan area terdampak kebakaran tahunan selama periode 
2001 hingga 2012.

3.3.1.3 Tanah Mineral

Luas tanah mineral diestimasi dengan menggunakan data spasial yang sama dengan yang 
digunakan dalam analisis lahan hutan seperti diuraikan pada bagian (3.3.1.1). Total luas 
tanah mineral penyumbang emisi dihitung dengan menentukan luas perubahan hutan 
yang terpantau tetapi tidak terjadi di lahan gambut atau tanah organik.

3.3.2 Perhitungan Emisi dan Serapan gRK

Kerangka INCAS digunakan untuk menduga emisi dan serapan GRK dari hutan dan lahan 
gambut secara nasional di Indonesia. Keseluruhan pendekatan termasuk mengidentifikasi 
perubahan di hutan dan lahan gambut, menghimpun data biofisik dan kejadian dalam 
pengelolaan, mengintegrasikan data untuk menghitung stok dan aliran karbon serta 
menyatukan hasilnya untuk pelaporan emisi dan serapan GRK sesuai dengan format 
yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut dari metode ini dipaparkan dalam bagian ini dan 
digambarkan dalam Tabel 6.
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Tabel 5. Luas kumulatif lahan gambut tahunan yang terdampak oksidasi biologis dan kebakaran di 
Indonesia selama periode 2001 hingga 2012

Tahun10
Luas lahan gambut 

yang mengalami 
oksidasi biologis11 (ha)

Luas lahan gambut terbakar menurut tipe kebakaran (ha)

Kebakaran 
Pertama Kebakaran Kedua

Kebakaran 
Ketiga dan 
selanjutnya

2001    8.788.942           69 109.569 - 

2002    9.027.177        9.544 558.328 45.431 

2003    9.255.687        2.452 174.069 72.525 

2004    9.540.238        6.768 252.339 151.882 

2005    9.890.367       16.720 168.521 158.664 

2006   10.414.498       22.462 441.674 332.452 

2007   10.677.356        3.625 43.080 66.613 

2008   10.952.204        7.882 39.179 80.587 

2009   11.361.302       17.664 166.760 299.092 

2010   11.563.432        2.008 20.783 66.490 

2011   11.821.646        5.455 95.383 230.646 

2012   12.083.405          947 89.032 262.522 

10 Menunjukkan tahun terjadinya perubahan luas lahan gambut dari tahun sebelumnya. Misalnya, luas tahun 2001 
menunjukkan perubahan di areal lahan gambut dari 2000 hingga 2001.
11 Luas ini menunjukkan luas kumulatif lahan gambut terdampak oksidasi biologis tahunan termasuk luas lahan gambut 
rusak di tahun sebelumnya (termasuk lahan terdeforestasi sebelum 2001), yang terus menyumbang terhadap emisi berjalan 
dari oksidasi biologis gambut.
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Tabel 6. Ringkasan metode estimasi emisi yang digunakan dalam inventarisasi GRK INCAS 
(Fase 1). 

Sumber dan Serapan Gas Rumah 
Kaca

CO2 CH4 N2O NOx, CO 

Metode Ef Metode Ef Metode Ef Metode Ef

A. Lahan Hutan

1. Lahan hutan tetap Lahan hutan

Hutan alam yang dikelola 
(SMF)

T3 m

Hutan alam yang dikelola 
(degradasi Hutan)

T3 m

Pembakaran biomassa12 ie13 t2 d t2 d t2 d

Emisi dari tanah organik kering t2 Cs t1 d t1 d

Kebakaran gambut T1/T2 D/CS t1 Cs ne t1 Cs

2. Konversi lahan menjadi lahan 
Hutan

Peningkatan stok karboh hutan T3 m

B. Lahan Pertanian

1. Lahan pertanian tetap lahan 
pertanian

ne

2. Konversi menjadi lahan pertanian 
(Deforestasi)

Perkebunan sawit T3 m

Perkebunan karet T3 m

Perkebunan lain t1 d

Pembakaran biomassa ie t2 d t2 d t2 d

Emisi dari tanah organik kering t2 Cs t1 d t1 d

Kebakaran gambut T1/T2 D/CS t1 Cs ne t1 Cs

emisi dari tanah mineral t1 d t1 d

C. Padang Rumput

1. Padang Rumput tetap padang 
rumput

ne

2. Konversi lahan menjadi padang 
rumput

ie

12 Pembakaran biomasa berarti terbakarnya biomassa di atas permukaan tanah dan bahan organik mati di lokasi.
13 Emisi CO2 dari pembakaran biomassa dimasukkan dalam perhitungan SMF, degradasi hutan dan deforestasi dengan 
menggunakan metode T3. 
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Sumber dan Serapan Gas Rumah 
Kaca

CO2 CH4 N2O NOx, CO 

Metode Ef Metode Ef Metode Ef Metode Ef

D. Lahan Basah

1. Lahan basah tetap lahan basah ne

2. Konversi lahan menjadi lahan 
basah

ne

E. Pemukiman

1. Pemukiman tetap pemukiman ne

2. Konversi lahan menjadi 
pemukiman

ie

F. Lahan Lain

1. Lahan lain tetap lahan lain ne

2. Konversi lahan menjadi lahan lain

pertambangan ie

EF = faktor emisi, CS = nilai spesifik negara, D = nilai default IPCC, M = Model14, NA = tidak dapat diterapkan, NE= 

tidak diestimasi, NO = tidak terjadi, IE = dicakup di tempat lain, T1 = Tier 1, T2 = Tier 2 dan T3 = Tier 3

Metodologi ini mencakup kombinasi metode Tier3/Pendekatan 215 dan metode Tier 2/
Pendekatan 2 dengan menggunakan gabungan data spesifik Indonesia dan nilai default 
lainnya. metode default Tier 1 hanya digunakan apabila data spesifik Indonesia tidak 
tersedia; untuk ini diperlukan penyempurnaan di masa datang tetapi dimasukkan dalam 
perhitungan GRK di sini sebagai langkah awal untuk menunjukkan estimasi emisi GRK 
yang lengkap.

Hingga data penggunaan lahan yang lebih spesifik tersedia, lahan Hutan yang dikonversi 
menjadi Padang Rumput, Lahan Basah, Pemukiman dan Lahan Lain diestimasi seakan-
akan pertumbuhan bersih dari penggunaan lahan berikutnya bernilai nol. Dampak GRK 
dengan asumsi ini dapat diabaikan.

14 Model digunakan (tidak menggunakan nilai faktor emisi tunggal) untuk mensimulasikan dinamika hutan seperti proses 
pertumbuhan, peralihan dan dekomposisi serta dampak kejadian pengelolaan terhadap stok dan aliran karbon.
15 Pembahasan mengenai Tier dan pendekatan bisa dilihat pada IPCC 2003. Penjelasan rinci mengenai metode yang 
digunakan dalam dokumen ini, bisa dilihat pada Metode Standar – Integrasi Data dan Pelaporan dalam annex.



Inventarisasi Nasional Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca di Hutan dan Lahan Gambut Indonesia | 25

Emisi dan serapan GRK diestimasi tiap tahun berdasarkan gas dan sumber berikut ini:

• Emisi dan serapan CO2 dari perubahan stok karbon, 

• Emisi non-CO2 dari kebakaran permukaan

• emisi Co2 dan n2o dari tanah mineral16, 

• Oksidasi biologis gambut yang mengalami pengeringan, kebakaran gambut dan emisi 
langsung dari pengeringan tanah organik.

3.3.2.1 Pendugaan Emisi dan Serapan GRK dari Hutan

3.3.2.1.1 Emisi dan Serapan Co2 dari Perubahan Stok Karbon 

Emisi dan serapan GRK dari perubahan stok karbon di hutan alam, hutan tanaman dan 
perkebunan (misalnya sawit, karet) diduga dengan menggunakan metode Tier 3 yang 
secara dominan menggunakan data Indonesia dan jika diperlukan dapat ditambahkan 
dengan data dari negara lain17 yang memiliki kondisi lingkungan sama.

Perubahan sumber karbon dan estimasi emisi untuk inventarisasi GRK dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan keseimbangan massa dan penyebab kejadian dalam perubahan 
stok karbon di setiap sumber karbon dan aliran karbon antar sumber dikuantifikasi, dan 
dari hal tersebut, diperoleh emisi dan serapan GRK untuk periode 2001 hingga 2012. 
Pendekatan ini diterapkan untuk sumber-sumber karbon berikut ini: 

• Biomassa di atas permukaan tanah

• Biomassa di bawah permukaan tanah

• Bahan organik mati (kayu mati, serasah)

• Emisi karbon dari kebakaran.

Pendekatan analisis untuk setiap sumber karbon mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Tentukan kondisi awal (lihat Metode Standar – Kondisi Awal dalam annex)

2. Hitung perubahan alami dari kondisi awal melalui pertumbuhan, peralihan dan 
pembusukan di tiap sumber karbon, dan waktu perubahannya (lihat Metode Standar – 
Pertumbuhan dan Peralihan Hutan dalam annex)

16 Tidak termasuk penggunaan pupuk karena data penggunaan pupuk tidak tersedia.
17 Lihat Metode Standar INCAS dan basis data dalam Annex untuk sumber data non-Indonesia. 



26 | Inventarisasi Nasional Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca di Hutan dan Lahan Gambut Indonesia

3. Hitung dampak dan waktu kejadian pengelolaan (misalnya penebangan, penanaman, 
kebakaran) pada stok karbon dan kombinasikan hal tersebut pada rejim pengelolaan 
yang berdampak pada setiap kondisi awal (yaitu tipe dan waktu kejadian pengelolaan) 
(lihat Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan dalam annex)

4. Tentukan luas dan waktu untuk diterapkan pada setiap rejim pengelolaan (lihat Metode 
Standar – Alokasi Spasial Rejim dalam annex)

5. Integrasikan cara dan konversi hasil dalam format laporan yang diperlukan (lihat 
Metode Standar – Integrasi Data dan Pelaporan dalam annex).

Pendekatan INCAS yang digunakan untuk menduga emisi dan serapan GRK dari hutan 
dalam inventarisasi GRK nasional seperti dipaparkan di bawah ini. Pendekatan keseluruhan 
mencakup identifikasi perubahan tahunan hutan dan lahan gambut, menghimpun data 
biofisik dan kejadian pengelolaan, integrasi data untuk menghitung stok dan aliran karbon 
serta menggabungkan hasilnya menjadi laporan emisi dan serapan GRK dalam format 
yang diperlukan, seperti diilustrasikan dalam Gambar 2.

3.3.2.1.2 Emisi Non-Co2 dari Kebakaran Permukaan 

Emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa oleh kebakaran permukaan18 dihitung 
berdasarkan jumlah karbon yang dilepaskan sebagai bagian dari rejim deforestasi, 
degradasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan, dikalikan dengan faktor emisi 
standar dan rasio nitrogen: karbon dari IPCC (2003). Emisi yang dihitung adalah methane 
(CH4), karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (N2o) dan nox. Emisi dilaporkan dalam 
satuan ton untuk setiap gas dan juga ton CO2-ekuivalen untuk emisi CH4 dan n2o. 
Informasi yang lebih rinci tersedia dalam Metode Standar dalam Annex.

3.3.2.2 Estimasi Emisi GRK dari Tanah

Kerangka kerja INCAS memisahkan estimasi emisi GRK dari tanah organik dan mineral. 
Emisi GRK dari tanah organik (gambut) dianalisa menggunakan metode Tier 2 dengan 
data spesifik Indonesia. Emisi GRK tanah mineral dihitung menggunakan metode Tier 1 
dengan nilai standar IPCC. Ketika data dan kapasitas pemrosesan meningkat sejalan 
dengan waktu, pendugaan emisi GRK tanah dapat diduga dengan menggunakan metode 
Tier 3. Bagian ini memaparkan secara ringkas dua pendekatan INCAS yang terpisah dalam 
menghitung emisi tanah organik dan tanah mineral.

18 Kebakaran permukaan dapat membakar biomassa di atas permukaan tanah dan bahan organik mati.
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3.3.2.2.1 Tanah gambut/organik – oksidasi Biologis dan Kebakaran

Emisi GRK tahunan lahan gambut diduga berdasarkan sumber dan gas dengan 
menggunakan metode yang dipaparkan dalam Gambar 3: 

• Oksidasi biologis19 dari pengeringan gambut: CO2-C, CO2-e

• Kebakaran gambut20: CO2-C, CO2, Co, CH4

• Emisi langsung dari pengeringan tanah organik: N2o, CH4

Total emisi GRK tahunan diduga dengan mengalikan luas areal terdampak pengeringan 
dan/atau kebakaran berdasarkan faktor emisi yang spesifik. Emisi dari oksidasi biologis 
dan kebakaran diestimasi berdasarkan data areal yang sama digunakan untuk perubahan 
biomassa hutan. Faktor emisi terpisah digunakan untuk oksidasi biologis, emisi langsung 
n2o dan CH4 dari pengeringan tanah organik dan kebakaran gambut. Faktor emisi dari 
pengeringan tanah organik diadopsi dari hasil penelitian di Indonesia yang dicakup dalam 
Panduan IPCC (2013). Faktor emisi dari kebakaran gambut diadopsi dari hasil penelitian di 
Indonesia yagn dilaporkan oleh Page dkk. (2014) yang menggunakan informasi kedalaman 
kebakaran pada kebakaran pertama dan berikutnya, bobot isi (bulk density) dan kandungan 
karbon gambut, yang diadaptasi untuk memenuhi persyaratan pelaporan internasional 
sesuai pendekatan yang dipaparkan dalam IPCC 2013. Faktor emisi ini dipandang lebih 
representatif pada kondisi kebakaran normal dibanding dengan faktor emisi yang ada 
dalam IPCC 2013 (Hooijer dkk., 2014).

Perangkat berbasis-Excel digunakan untuk menduga emisi GRK yang dihasilkan dari 
kejadian pengelolaan lahan, selain emisi langsung N2o, doC dan CH4 dari pengeringan 
tanah organik. Rejim pengelolaan dikembangkan berdasarkan analisis spasial perubahan 
jenis tutupan lahan dan luas yang dialokasikan seperti ditunjukkan dalam Tabel 5. Faktor 
emisi yang dipaparkan di atas diterapkan berdasarkan tipe kejadian dan kelas tutupan 
lahan gambut berikutnya.

Emisi kebakaran gambut diasumsikan sebagai tambahan emisi oksidasi biologis yang 
dihitung untuk gambut yang mengalami pengeringan. Kajian lebih lanjut mengenai 
faktor emisi tersebut harus dilakukan sebagai bagian penyempurnaan INCAS yang terus-
menerus dengan menggabungkan hasil-hasil penelitian emisi GRK gambut yang masih 
terus berlanjut.

19 Nilai standar IPCC 2013 menggunakan angka FE yang terpisah antara CO2, Karbon Organik Terlarut (DOC) dan CH4.
20 Kebakaran gambut membakar tanah organik. Catatan: Faktor emisi kebakaran untuk N2o dan nox tidak ada dalam 
Tier 1 IPCC karena keterbatasan data emisi N2o dan nox dari kebakaran tanah organik.
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Gambar 3. Ikhtisar pendekatan estimasi emisi GRK gambut INCAS.
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Pendekatan untuk menduga emisi GRK gambut konsisten dengan pendekatan yang 
digunakan untuk menghitung emisi dan serapan GRK biomassa dan bahan organik mati 
yang telah diuraikan sebelumnya. Kedua pendekatan ini berbasis pada kejadian, dimana 
emisi diakibatkan oleh kejadian dalam pengelolaan lahan. Rincian lebih jauh mengenai 
pendekatan dan faktor emisi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari 
pengeringan dan kebakaran di lahan gambut Indonesia dapat ditemukan dalam Metode 
Standar – Emisi GRK Lahan Gambut (annex).

3.3.2.2.2 Tanah Mineral – Karbon dan Emisi N2O 

Emisi tahunan karbon dan N2o dari tanah mineral terganggu dihitung dengan 
menggunakan metode Tier 1 seperti dijelaskan dalam IPCC (2003). Emisi diestimasi dengan 
mengalikan luas hutan di atas tanah mineral dan faktor emisi yang sesuai. Pendekatan ini 
akan disempurnakan apabila informasi tanah yang lebih rinci dan model tanah tersedia. 
emisi n2O dari pemberian pupuk tidak tercakup dalam analisis di sini karena belum 
tersedianya data pemberian pupuk yang rinci.

Pendekatan umum yang digunakan dalam estimasi emisi GRK tahunan dari tanah 
mineral digambarkan dalam Gambar 4. Penjelasan lebih rinci mengenai metode ini dapat 
ditemukan dalam Metode Standar – Integrasi Data dan Pelaporan (lihat annex).
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Gambar 4. Pendekatan sederhana estimasi emisi GRK dari sumber karbon organik tanah pada tanah mineral 
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Bab ini menyajikan secara singkat hasil estimasi emisi dan serapan GRK tahunan 
nasional Indonesia selama periode 2001 hingga 2012 dari setiap aktivitas atau kejadian 
yang menyebabkan perubahan hutan baik di lahan mineral maupun lahan gambut, serta 
emisi total dari hutan dan lahan gambut di Indonesia. Hasil disajikan sebagai nilai bersih 
GRK yang dapat dipisahkan ke dalam nilai emisi dan serapan. Nilai positif menunjukkan 
emisi GRK; nilai negatif menunjukkan serapan GRK. Estimasi emisi bersih GRK tahunan 
berdasarkan provinsi di Indonesia; berdasarkan kategori penggunaan lahan UNFCCC – 
Lahan Hutan; dan berdasarkan kategori penggunaan lahan UNFCCC – Lahan Pertanian 
selama periode 2001 dan 2012 disajikan masing-masing dalam Lampiran 1, 2 dan 3. 

Gambar 5 menyajikan total estimasi emisi bersih GRK tahunan di Indonesia selama periode 
2001 - 2012. Hasilnya ditampilkan sebagai emisi CO2-ekuivalen untuk semua GRK utama 
dan semua sumber, mencakup emisi dan serapan dari perubahan stok karbon (biomassa 
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Gambar 5. Estimasi total emisi bersih GRK tahunan di Indonesia selama periode 2001 - 2012 dari 
semua sumber
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di atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah, kayu mati dan 
emisi dari kebakaran hutan), serta emisi tanah mineral, kebakaran gambut dan oksidasi 
biologis gambut.

Hasil dalam Gambar 5 menunjukkan variasi emisi dan serapan GRK tahunan yang 
signifikan dari hutan dan lahan gambut secara keseluruhan di Indonesia; mencerminkan 
dampak dari pengelolaan lahan masa lalu, praktik yang sedang berjalan dan fluktuasi 
kondisi cuaca, khususnya pada tahun-tahun kering ketika terjadi kebakaran yang lebih 
tinggi. Emisi GRK terbesar terjadi pada tahun 2006 dengan total emisi 1,5 Gt CO2-e, dan 
terendah pada tahun 2001 dengan total emisi 0,8 Gt CO2-e. Emisi GRK yang tinggi pada 
tahun 2006 sangat dipengaruhi oleh tingginya kejadian kebakaran di tahun tersebut, yang 
menyebabkan hilangnya karbon yang besar dari sumber biomassa dan luasnya areal 
gambut terbakar. Oksidasi biologis lahan gambut merupakan sumber emisi terbesar, 
dengan menyumbang 37 persen dari total emisi bersih GRK selama periode tersebut.

Total emisi bersih GRK tahunan dihitung untuk tiap provinsi di Indonesia, dan hasilnya 
ditampilkan dalam Lampiran 1. Tiga provinsi dengan total emisi tertinggi selama periode 
2001 - 2012 adalah Riau, Kalimantan Tengah dan Papua, dengan emisi rata-rata tahunan 
di atas 140 mt Co2-e tahun-1. Sesuai dugaan, provinsi dengan luas hutan terendah, DKI 
Jakarta, DI Yogyakarta dan Banten memiliki emisi sangat rendah, dengan rata-rata kurang 
dari 1 mt Co2-e tahun-1.

Pendekatan INCAS dapat memberikan hasil yang lebih rinci; disajikan menurut lokasi 
(provinsi), tipe hutan, jenis tanah, fungsi hutan, penggunaan lahan berikutnya, serta GRK 
terkait atau sumber karbon. Hasil serupa dapat ditampilkan berdasarkan aktivitas REDD+ 
atau berdasarkan kategori penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan UNFCCC 
(lihat Lampiran 2 dan 3). Bagian di bawah ini menampilkan ringkasan hasil-hasil utama 
yang tercakup dalam analisis, yang dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu emisi dari 
komponen hutan (sub-bab 4.1) dan emisi dari komponen tanah (sub-bab 4.2).

4.1 EMISI DARI KOMPONEN HUTAN

Gambar 6 menunjukkan estimasi emisi dan serapan GRK tahunan untuk tiap aktivitas 
REDD+ di Indonesia selama periode 2001 - 2012. Hasilnya disajikan sebagai emisi CO2-e 
untuk semua GRK utama, meliputi sumber karbon dari komponen hutan (yaitu biomassa 
di atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah dan kayu mati, 
namun tidak termasuk bagian tanah). Emisi dari kebakaran hutan juga termasuk dalam 
perhitungan ini. Hasil yang diperoleh mencerminkan definisi aktivitas REDD+ yang 
diadopsi untuk inventarisasi GRK dalam analisis ini, perubahan tutupan hutan yang 
teridentifikasi dan aktivitas pengelolaan hutan yang dapat dipantau antara 2000 dan 2012, 
selain perubahan penggunaan lahan sebelumnya yang masih terus menyumbang emisi 
GRK pada tahun-tahun berjalan.
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Sebaran emisi GRK tiap aktivitas REDD+ (sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 
6) mencerminkan definisi yang digunakan dalam analisis. Perbedaan definisi akan 
menghasilkan perbedaan sebaran emisi GRK antar aktivitas REDD+ tersebut.

Hasil dalam Gambar 6 menunjukkan bahwa degradasi hutan tampaknya menjadi sumber 
emisi GRK yang signifikan dari aktivitas REDD+ selain deforestasi, dengan emisi rata-rata 
tahunan masing-masing sebesar 367 Mt CO2-e tahun-1 dan 265 Mt CO2-e tahun-1. emisi grK 
tertinggi dari degradasi hutan tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan total emisi GRK 
dilepaskan ke atmosfer sebesar 580 Mt CO2-e. Terdapat fluktuasi substansial antara emisi 
GRK dari aktivitas REDD+ lain, sebagian mencerminkan definisi yang digunakan untuk 
tiap aktivitas.

Emisi bersih GRK dari lahan terdeforestasi mencapai titik tertinggi sebesar 330 Mt CO2-e 
pada tahun 2009 dan terendah sebesar 164 Mt CO2-e pada tahun 2001. Emisi bersih GRK 
dari lahan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan (SMF) berkisar mulai dari 1,4 Mt CO2-e 
pada tahun 2001 hingga 11,6 Mt CO2-e pada tahun 2009. Peningkatan stok karbon hutan 
mampu menyerap total emisi GRK sebesar 126 Mt CO2-e selama periode 2001 - 2012.

Emisi dari deforestasi terutama disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan terkait 
konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan (95%); kebakaran dengan intensitas besar 
juga menyebabkan kejadian deforestasi yang menyumbang 5% emisi GRK dari deforestasi 

-200

0

200

400

600

800

1000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Ju
ta  

Tahun 

Deforestasi Peningkatan Stok Karbon HutanDegradasi Hutan SMF

Em
is

i  
(tC

O
2-e

q)

Gambar 6. Estimasi emisi bersih GRK tahunan di Indonesia selama periode 2001 hingga 2012 dari 
aktivitas REDD+
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(Gambar 7-kiri). Emisi GRK yang terus berlangsung dari lahan terdeforestasi, yang perlu 
dilaporkan dalam kategori perubahan penggunaan lahan selama 20 tahun setelah aktivitas 
perubahan penggunaan lahan awal (IPCC, 2006), juga sangat mempengaruhi emisi dari 
deforestasi. Hal ini menyebabkan makin luasnya lahan yang berkontribusi terhadap emisi 
GRK dari deforestasi daripada areal yang terdeforestasi tahunan seperti ditunjukkan 
dalam Tabel 3.

Emisi yang tinggi dari degradasi hutan tampaknya disebabkan oleh penebangan 
konvensional (62%) dan kebakaran (38%) (Gambar 7-kanan). Degradasi hutan seringkali 
menimbulkan hutan terfragmentasi yang lebih rentan terhadap degradasi lanjut. Walaupun 
pertumbuhan kembali akan memiliki dampak timbal balik yang signifikan, perubahan 
struktur hutan dan komposisi jenis akibat penebangan konvensional maupun kebakaran 
dapat menimbulkan kehilangan jangka panjang karbon dari sumber biomassa dan material 
organik mati serta meningkatnya emisi GRK non-CO2 dari kebakaran.
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Gambar 7. Kejadian penyebab emisi dari deforestasi (kiri) dan degradasi hutan (kanan)

Kejadian deforestasi terutama terjadi di hutan produksi, khususnya hutan produksi yang 
dapat dikonversi, dan lahan hutan yang dialokasikan untuk penggunaan lain, dikenal 
sebagai APL (areal penggunaan lain), yang masing-masing menyumbang 44% dan 43% 
emisi GRK dari kejadian deforestasi (Gambar 8-kiri). Deforestasi juga terdeteksi di hutan 
konservasi dan hutan lindung (13%), yang terutama disebabkan akibat pembukaan 
lahan dalam bentuk aktivitas penebangan liar dan perambahan. Degradasi hutan, sesuai 
dugaan, terjadi terutama di hutan produksi (66%) (Gambar 8-kanan) akibat penebangan 
konvensional dan kebakaran. Degradasi hutan juga terdeteksi di hutan konservasi dan 
hutan lindung (20%) serta APL* (15%), yang keduanya disebabkan oleh penebangan liar 
dan kebakaran.
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4.2 EMISI DARI TANAH

4.2.1 Emisi dari gambut (tanah organik)

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 5 sebelumnya, umumnya emisi GRK dari oksidasi 
biologis lahan gambut merupakan sumber emisi terbesar. Gambar 9 menunjukkan estimasi 
emisi GRK tahunan dari oksidasi biologis di Indonesia selama periode 2001 - 2012. Angka 
ini mencakup emisi langsung N2O, karbon organik terlarut (DOC) dan CH4 dari lahan 
gambut terganggu. Emisi GRK dari lahan gambut terganggu meningkat secara perlahan 
dari sekitar 307 Mt CO2-e pada tahun 2001 hingga sekitar 335 Mt CO2-e pada tahun 2012. 
Tingginya emisi GRK lahan gambut dihasilkan dari luasnya lahan gambut yang rusak dan 
pengeringan berlanjut sebelum tahun periode analisis, sehingga membuat areal ini sangat 
rentan oksidasi. Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Papua menyumbang lebih dari 
60% dari total emisi GRK lahan gambut terganggu di Indonesia.

Selain oksidasi biologis gambut, kebakaran gambut juga berkontribusi pada total emisi 
GRK dari hutan dan lahan gambut di Indonesia (Gambar 5). Gambar 10 menampilkan 
estimasi emisi tahunan GRK dari kebakaran hutan di Indonesia selama periode 2001 hingga 
2012. Angka ini mencakup emisi CO2 dan emisi non-CO2 (CH4) kebakaran gambut. Emisi 
GRK tahunan dari kebakaran hutan, secara substansial bervariasi selama periode 2001 
hingga 2012 (Gambar 10). Kejadian kebakaran gambut tertinggi ditemukan pada tahun 
2002 dan 2006, menghasilkan emisi masing-masing sebesar 180 Mt CO2-e dan 183 Mt CO2-e; 
sementara kejadian kebakaran terendah ditemukan pada tahun 2010 dengan emisi sebesar 
15 mt Co2-e. Peningkatan emisi yang tinggi dari kebakaran gambut yang terjadi pada tahun 
2006 dan kemudian berulang pada tahun 2009, berkontribusi besar pada melambungnya 
total emisi lahan gambut di tahun-tahun tersebut. Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera 
Selatan adalah tiga provinsi di Indonesia dengan kejadian kebakaran gambut tertinggi 
sepanjang tahun dalam periode analisis, dan menyumbang lebih dari 70% total emisi GRK 
dari kebakaran gambut di Indonesia.
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Gambar 8. Kejadian deforestasi (kiri) dan degradasi hutan (kanan) berdasarkan fungsi hutan
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Gambar 9.Estimasi total emisi GRK tahunan dari oksidasi biologis gambut di Indonesia selama 
periode 2001 hingga 2012. 

Gambar 10. Estimasi emisi GRK tahunan dari kebakaran gambut di Indonesia selam periode 2001 
hingga 2012
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4.2.2 Emisi dari tanah mineral

Gambar 11 menunjukkan total emisi GRK tahunan dalam ton CO2-e yang dihasilkan 
dari sumber karbon organik tanah di tanah mineral yang mengalami perubahan dari 
hutan menjadi non-hutan. Angka ini mencakup emisi CO2 dan emisi non-CO2 (n2o) dari 
tanah mineral. Emisi dari tanah mineral meningkat bertahap dari 45 Mt CO2-e pada 2001 
menjadi 59 Mt CO2-e pada 2010. Peningkatan emisi ini sebagai akibat dari meningkatnya 
luas kumulatif yang terdampak karena semakin banyak areal di tanah mineral terbuka 
akibat deforestasi. Emisi yang disajikan di sini termasuk emisi dari areal terdeforestasi 
selama periode simulasi, serta areal terdeforestasi sebelum tahun 2000. Area terdampak 
meningkat tiap tahun, dengan emisi konstan terjadi tiap tahun menyusul adanya kejadian 
di lahan hutan (yaitu meningkatnya emisi sebagai fungsi meningkatnya areal kumulatif 
yang terdampak).
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Gambar 11.Estimasi emisi GRK tahunan dari tanah mineral di Indonesia selama periode 2001 
hingga 2012.
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PEMBAHASAN

Hasil INCAS yang disajikan dalam dokumen ini menyediakan perhitungan emisi dan 
serapan GRK tahunan dari hutan dan lahan gambut di Indonesia yang paling komprehensif 
hingga saat ini. Ini juga pertama kalinya hasil perhitungan emisi bersih GRK nasional 
dihasilkan dan ditampilkan untuk tiap aktivitas REDD+ utama di Indonesia. Tingkat 
kerincian ini menjadi informasi terpercaya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam 
membuat keputusan yang baik mengenai pengelolaan emisi dan merancang aksi mitigasi 
yang dapat memenuhi kebutuhan nasional, termasuk tujuan perencanaan penggunaan 
lahan. Hal ini merupakan kemajuan yang substansial dibandingkan dengan penggunaan 
pendekatan sederhana (seperti perkalian data aktivitas dengan faktor emisi), yang memiliki 
keterbatasan yang signifikan bagi aplikasi praktis pemantauan REDD+.

Tingkat yang rinci yang tersedia dari inventarisasi GRK ini memungkinkan untuk memenuhi 
berbagai persyaratan pelaporan. Misalnya, untuk pertama kalinya dimungkinkan 
menguraikan profil emisi nasional deforestasi menjadi elemen pembentuk perubahan 
stok karbon hutan, emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa, emisi CO2 dan non-CO2 
dari tanah mineral, oksidasi biologis, emisi langsung N2o, doC dan CH4 dari gambut 
terganggu, serta emisi Co2 dan non-CO2 dari kebakaran gambut. Hal ini memungkinkan 
pelaporan semua GRK yang diperlukan dalam Komunikasi Nasional maupun Biennial 
Update Report UNFCCC. Selain itu juga mendorong upaya penurunan emisi dapat 
diarahkan untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.

Pendekatan INCAS juga memungkinkan analisis yang lebih rinci dari sumber-sumber 
emisi GRK dari hutan dan lahan gambut di Indonesia. Emisi dan serapan dapat diuraikan 
berdasarkan provinsi, kategori penggunaan lahan UNFCCC, tipe hutan, fungsi hutan, 
jenis tanah dan aktivitas REDD+. Tingkat kerincian ini menjadi basis yang kuat dalam 
menetapkan Tingkat Referensi Emisi Hutan atau Tingkat Referensi Hutan Indonesia 
dengan cara yang memungkinkan untuk menilai performa REDD+ di masa depan, selain 
juga menyediakan informasi rinci yang diperlukan untuk mendukung upaya penurunan 
emisi agar mencapai hasil yang efektif dan efisien.
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Kapabilitas yang dibangun dalam kerangka kerja INCAS memungkinkan untuk input data 
yang dinamis, seperti ditunjukkan dalam dokumen ini, memungkinkan estimasi emisi 
dan serapan GRK dengan tingkat kepastian lebih tinggi. Semua ini memberikan peluang 
bagi Indonesia untuk menerapkan sistem yang transparan, akurat, lengkap, konsisten 
dan dapat diperbandingkan untuk digunakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten 
hingga  proyek.

Fleksibilitas kerangka kerja INCAS secara efektif memungkinkan data dari berbagai 
tingkat kerincian dikombinasikan kedalam inventarisasi GRK. Apabila data makin 
sempurna, sistem ini dapat digunakan untuk memperbarui input data, dan memungkinkan 
inventarisasi dijalankan kembali untuk menghasilkan estimasi emisi dan serapan GRK 
yang lebih sempurna.

Hasil rinci tingkat provinsi dari inventarisasi nasional ini telah digabungkan dalam 
basis data hasil yang mudah dicari, hingga memungkinkan para pemangku kepentingan 
membuat analisa mendalam mengenai tren emisi dan serapan, serta data penyebabnya. 
Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keterbatasan atau kesenjangan data serta 
memandu pengumpulan data lebih lanjut dan prioritas penelitian.

Analisis lebih jauh terhadap hasil yang disajikan dalam dokumen ini direkomendasikan 
untuk dapat membantu para pembuat kebijakan Indonesia memahami tren historis emisi 
GRK dan sumber-sumbernya. Hal ini akan memberi manfaat lebih besar jika dikombinasikan 
dengan analisis perubahan penggunaan lahan dan kebijakan pengelolaan lahan di tingkat 
nasional dan provinsi mulai dari 1990 sampai sekarang. Kombinasi historis pengaturan 
kebijakan dan emisi dan serapan gas rumah kaca historis akan menjadi basis kuat dalam 
menilai dampak dan efektivitas kebijakan pembangunan dan implementasinya.
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Penyempurnaan secara terus-menerus merupakan prinsip dasar pendekatan INCAS. 
Kerangka dan metode standar INCAS telah dicobakan di Provinsi Percontohan REDD+ 
Kalimantan Tengah, dengan metode dan hasil dipublikasikan pada Februari 2015 (Krisnawati 
dkk., 2015a; 2015b). Publikasi tersebut mengidentifikasi peluang penyempurnaan data dan 
metode untuk mengurangi ketidakpastian estimasi emisi dan serapan GRK hutan dan 
lahan gambut di indonesia.

Berlatar belakang pemikiran tersebut, Pemerintah memilih basis analisis tingkat nasional 
INCAS dengan metode yang sama digunakan untuk perhitungan percontohan di 
Kalimantan Tengah, dengan berbagai penyempurnaan bila memungkinkan. Keterbatasan 
dan peluang penyempurnaan didokumentasikan secara progresif sejalan dengan masukan 
data yang telah dihimpun, dan kuantifikasi emisi dan serapan GRK dilakukan sekaligus 
melengkapi proses penjaminan mutu. Metode dan sumber data yang dilaporkan dalam 
dokumen ini pada tingkat nasional merupakan peningkatan penyempurnaan dari Provinsi 
percontohan.

Pengembangan lebih lanjut INCAS dirancang dan didokumentasikan dalam empat tahun 
Peta Jalan INCAS (KLHK, 2015) dengan tujuan untuk memasukkan semua aktivitas sektor 
berbasis lahan dan terus mengurangi ketidakpastian estimasi emisi dan serapan GRK 
dalam inventarisasi nasional mendatang.

Kerangka kerja sistem ini cukup fleksibel untuk memasukkan penyempurnaan-
penyempurnaan tersebut tanpa perubahan yang signifikan. Secara garis besar rencana 
penyempurnaan yang direkomendasikan dipaparkan di bawah ini.

• Data yang diintegrasikan perlu diperluas. Indonesia memiliki banyak data yang dapat 
digunakan untuk terus menyempurnakan estimasi emisi dan serapan GRK. Semua 
potensi sumber data yang tersedia perlu dikaji untuk mengidentifikasi data tambahan 
yang dapat digunakan untuk menyempurnakan emisi dan serapan GRK. Setelah 
dikaji, data ditransformasikan dalam format yang sesuai dengan kerangka kerja 
INCAS, misalnya seperti ditunjukkan dalam Metode Standar – Kondisi Awal dan Metode 
Standar – Pertumbuhan dan Peralihan Hutan (annex). 

RENCANA 
PENyEMPURNAAN
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• Atribusi dan pemetaan tipe hutan perlu disempurnakan. Analisis spasial perubahan 
tutupan hutan tahunan yang rinci dari LAPAN (2014) dikombinasikan dengan data 
spasial mengenai tipe hutan dan praktik pengelolaan lahan yang tersedia di KLHK 
sangat membantu menyempurnakan identifikasi kejadian perubahan hutan. Hal 
ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan kolaborasi yang lebih luas antara proses 
pemetaan tutupan hutan dan proses analisis spasial.

• Rentang waktu perubahan tutupan hutan perlu diperluas. Hasilnya akan lebih baik 
bila kita memahami lebih rinci kejadian pengelolaan lahan sebelum tahun 2000, 
karena ini akan mempengaruhi estimasi biomassa dan bahan organik mati dari hutan, 
serta tingkat degradasi gambut selama periode 2001 - 2012. Ini dapat dicapai dengan 
memperluas analisis perubahan tutupan lahan tahunan, setidaknya mulai tahun 
1990, dan mengekstraksi informasi lebih rinci dari catatan pengelolaan lahan historis 
(misalnya, data yang tersedia saat ini untuk 1990-an terbatas pada dua titik waktu saja, 
1990 dan 1996, tetapi data dengan interval waktu yang lebih panjang ini tidak dapat 
menangkap perubahan tutupan lahan tahunan antara kedua tahun tersebut). Saat ini 
LAPAN melakukan analisis perubahan tutupan hutan tahun 2013 dan 2014.

• Program kerja INCAS perlu diinternalisasikan ke dalam aktivitas harian lembaga 
pemerintah yang terkait dengan pengelolaan lahan. Institusionalisasi dan alokasi 
sumber daya untuk program kerja INCAS akan memperluas basis pengetahuan dan 
data yang menjadi dasar analisis ini. Hal ini memungkinkan estimasi emisi dan serapan 
GRK karena perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi penggunaan lahan 
lain lebih akurat. Misalnya, informasi lebih rinci mengenai bagaimana lahan dikelola 
setelah deforestasi akan meningkatkan kepastian mengenai angka deforestasi, karena 
sekali terdeforestasi, emisi dan serapan dari perubahan penggunaan lahan dimasukkan 
dalam perhitungan, dan dapat secara signifikan menyumbang emisi tahunan berjalan, 
khususnya di lahan gambut. Dengan memasukkan data pengelolaan lahan pertanian 
akan secara signifikan menyempurnakan estimasi emisi.

• Peta kebakaran perlu disempurnakan. Analisis luas areal terbakar untuk inventarisasi 
GRK nasional yang dilaporkan dalam dokumen ini bergantung pada model hubungan 
yang dikembangkan dari penelitian kebakaran gambut di Kalimantan Tengah. Analisis 
tambahan harus dilakukan di wilayah lain di Indonesia untuk meningkatkan akurasi 
data spasial historis areal kebakaran dan intensitas kebakaran.

• Pendugaan emisi yang lebih baik untuk gambut perlu disempurnakan. Masih ada 
perbedaan diantara para pakar gambut mengenai faktor emisi yang paling tepat 
digunakan. Analisis lebih dalam mengenai hubungan antara kejadian pengelolaan 
lahan dan emisi lahan gambut yang spesifik akan berkontribusi dalam menghasilkan 
estimasi emisi lahan gambut pada tingkat yang sama, seperti yang saat ini dilakukan 
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dengan estimasi emisi dan serapan biomassa hutan. Data lebih rinci mengenai tingkat 
emisi biologis gambut dalam lima tahun pertama setelah pengeringan diperlukan 
untuk meningkatkan akurasi estimasi mengenai dampak kegiatan tersebut terhadap 
emisi GRK. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai emisi 
historis dalam menyusun FREL/FRL yang realistis, serta memperkirakan dampak 
emisi potensial dari pengeringan lahan gambut di masa datang.

• Peta gambut yang telah disempurnakan harus digunakan. Diketahui ada 
ketidakakuratan dan beberapa areal gambut dalam peta gambut saat ini tidak 
memiliki informasi kedalaman gambut. Pemetaan luas dan kedalaman gambut harus 
digabungkan apabila data tersebut sudah tersedia.

• Perlu pemahaman yang lebih baik mengenai emisi dari drainase kanal di lahan 
gambut, yang tidak tercakup dalam analisis ini. Faktor emisi IPCC 2013 untuk emisi 
dari drainase kanal tropis masih berdasarkan sejumlah penelitian yang terbatas. 
Penyempurnaan data mengenai emisi dari drainase kanal, lokasi dan luas permukaan 
akibat drainase kanal diperlukan agar emisi akibat drainase kanal dapat dimasukkan 
dalam perhitungan untuk seluruh Indonesia. 

• Proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu (QA/QC) perlu lebih diformalkan. 
QA/QC yang komprehensif di semua tahapan proses analisis, termasuk input data 
dan hasil harus diformalkan untuk menjamin konsistensi proses di seluruh wilayah. 
Validasi untuk setiap komponen analisis atau model baru harus dilakukan.

• INCAS perlu melakukan transisi dengan menggunakan pemodelan spasial penuh. 
Kerangka kerja INCAS dirancang untuk memanfaatkan integrasi spasial penuh antara 
pemetaan perubahan tutupan lahan, kondisi biofisik dan pemodelan emisi GRK. 
INCAS perlu mengeksplorasi peluang keterlibatan dalam upaya-upaya internasional 
untuk mengelola dan mengintegrasikan kumpulan data besar yang diperlukan untuk 
pemodelan spasial penuh secara efisien.

Kapabilitas yang terbangun dalam tim INCAS dan rencana kolaborasi dengan negara-
negara lain memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam 
pengembangan dan pengujian generasi berikutnya dari perangkat Tier 3 untuk inventarisasi 
GRK nasional. Hal ni akan menempatkan Indonesia terdepan dalam upaya memantau dan 
melaporkan emisi dan serapan GRK dari sektor berbasis lahan secara lebih akurat.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Estimasi total emisi bersih GRK tahunan berdasarkan provinsi di Indonesia selama periode 2001 hingga 2012

No Provinsi
EMISI ToTAl (juta t Co2-eq) Total  

(2001- 
2012)

Rata-rata 
(2001-
2012)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL (Indonesia) 768,43  1.291,39 1.115,36  1.212,80 1.128,57  1.465,96 1.025,72 1.037,88  1.219,34 868,24 925,42  862,13  12.921,25 1.076,77 

1 riau 117,50  162,91  168,33  179,53  249,63  226,85  153,85 173,03  186,46 143,06 144,96  147,75  2.053,85  171,15 

2 KaLimantan tengaH 102,90  218,43  158,67  183,03  150,13  277,54  165,15 130,82  176,53  97,22 114,78  121,73  1.896,93  158,08 

3 papua 119,20  145,93  137,95  161,00  142,23  154,31  157,64 158,49  164,09 124,98 120,27  114,61  1.700,69  141,72 

4 KaLimantan Barat  50,72  101,47  75,55  90,31  78,11  130,32  90,87 102,32  153,95  89,47 106,83  98,91  1.168,86  97,40 

5 papua Barat  56,58  74,01  71,14  59,90  56,90  57,97  55,11  55,50  55,92  55,89  48,70  44,33  691,95  57,66 

6 KaLimantan timur  57,56  78,94  78,58  68,95  57,47  66,23  47,58  44,05  58,01  36,47  42,39  39,84  676,06  56,34 

7 JAMBI  32,58  46,84  52,53  59,98  46,97  64,71  58,16  60,98  58,51  32,14  42,30  40,32  596,02  49,67 

8 sumatera seLatan  28,61  61,40  31,20  46,74  24,74  85,53  30,51  25,36  39,61  30,58  50,34  50,76  505,37  42,11 

9 suLaWesi tengaH  27,33  49,65  39,82  38,24  32,79  40,99  26,96  28,30  32,14  36,17  36,31  20,72  409,43  34,12 

10 KaLimantan utara  24,56  39,12  48,17  36,27  32,93  31,06  25,06  24,63  28,90  20,77  22,20  20,85  354,52  29,54 

11 suLaWesi tenggara  8,08  22,32  15,85  49,42  48,88  59,32  23,53  19,23  18,65  10,67  13,85  8,02  297,81  24,82 

12 ntt  8,21  33,41  18,77  23,44  18,11  26,58  18,29  21,65  30,14  41,36  34,37  18,99  293,32  24,44 

13 KaLimantan seLatan  25,06  42,34  34,60  28,90  23,13  31,75  16,75  14,61  23,00  13,61  16,89  12,82  283,47  23,62 

14 sumatera utara  17,60  20,92  20,74  24,44  26,89  28,35  21,25  26,99  31,21  18,69  18,97  16,01  272,04  22,67 

15 JAWA TIMUR  4,90  24,21  23,56  20,53  17,72  24,23  26,51  27,80  30,08  9,86  11,39  11,39  232,18  19,35 

16 aCeH  13,84  17,83  16,11  16,36  16,02  18,44  15,85  24,39  26,95  16,56  17,44  15,16  214,94  17,91 

17 sumatera Barat  10,32  14,48  17,20  17,69  17,83  27,38  15,55  20,67  17,82  10,40  11,23  11,81  192,38  16,03 
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No Provinsi
EMISI ToTAl (juta t Co2-eq) Total  

(2001- 
2012)

Rata-rata 
(2001-
2012)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18 maLuKu utara  9,06  16,97  11,35  19,00  18,68  21,25  11,15  11,82  13,73  17,60  13,12  11,74  175,46  14,62 

19 suLaWesi seLatan  11,51  25,43  19,33  16,04  12,26  12,95  10,88  13,20  12,04  8,79  7,07  5,51  155,02  12,92 

20 suLaWesi Barat  7,50  20,29  16,87  15,36  11,14  11,57  9,84  9,42  11,33  7,14  8,50  5,57  134,52  11,21 

21 maLuKu  4,89  12,57  7,59  7,91  6,36  9,87  7,55  8,65  11,49  11,58  9,61  9,10  107,18  8,93 

22 ntB  4,55  11,59  8,43  7,97  5,64  5,56  7,03  7,63  8,38  5,97  5,78  11,18  89,71  7,48 

23 JAWA TENGAH  2,84  9,88  8,79  7,74  5,46  10,31  6,27  6,04  5,13  4,86  5,75  3,43  76,50  6,37 

24 BengKuLu  5,32  6,74  7,68  7,32  5,46  6,43  5,39  6,07  6,09  5,54  6,40  3,79  72,22  6,02 

25 gorontaLo  5,80  10,71  8,26  5,10  5,17  5,68  3,98  3,47  3,55  2,27  1,94  1,90  57,84  4,82 

26 BangKa BeLitung  2,32  4,58  4,27  4,91  3,39  7,17  3,74  5,13  6,43  2,47  3,22  4,81  52,44  4,37 

27 suLaWesi utara  3,67  7,02  4,61  5,50  5,34  5,94  3,49  2,84  2,59  2,17  1,84  1,78  46,79  3,90 

28 Lampung  2,37  5,45  3,41  3,60  2,07  7,89  2,90  2,35  3,18  4,17  5,16  3,82  46,36  3,86 

29 JAWA BARAT  1,23  3,33  3,94  5,40  4,88  6,90  2,17  0,67  1,23  6,27  2,38  3,61  42,01  3,50 

30 KepuLauan riau  1,26  1,29  1,31  1,67  1,94  1,86  2,04  1,32  1,96  1,21  0,93  1,30  18,09  1,51 

31 BaLi  0,30  0,34  0,22  0,29  0,28  0,35  0,25  0,18  0,23  0,16  0,23  0,38  3,21  0,27 

32 Banten  0,15  0,46  0,40  0,15  (0,07)  0,59  0,39  0,26  0,01  0,05  0,18  0,21  2,79  0,23 

33 di yogyaKarta  0,10  0,51  0,12  0,09  0,08  0,08  0,03  0,01  0,03  0,08  0,12  0,02  1,29  0,11 

34 DKI JAKARTA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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21 Dalam Tier 1, diasumsikan bahwa apabila hutan tetap hutan, stok karbon dalam bahan organik tanah tidak berubah, walaupun terjadi perubahan pengelolaan hutan, jenis, dan rejim 
gangguan. Dengan kata lain, stok karbon dalam tanah mineral tetap konstan selama lahan tetap hutan (IPCC, 2003).

Lampiran 2. Total emisi bersih GRK menurut kategori penggunaan lahan UNFCCC – Lahan Hutan

KATEGORI SUMBER DAN SERAPAN GAS RUMAH KACA

Kategori 
Penggunaan 

Lahan

Perubahan 
Stok Karbon/

Emisi /
Serapan 

bersih CO2 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A. Lahan 
hutan total 

Luas (ha)  1.204.994  2.011.699  1.656.099  1.995.202  1.803.141  2.456.122  1.560.372  1.554.632  2.014.339  1.076.951  1.300.978  1.291.297 

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
biomassa 
(ribu t C)

(51.561) (96.497) (71.394) (86.854) (67.945) (100.159) (40.855) (35.121) (55.729.926) 1.253 (14.038) (15.302)

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
bahan organik 
mati (ribu t C)

(7.165) (39.109) (37.374) (41.244) (41.982) (47.006) (45.932) (45.807) (50.370) (50.870) (49.124) (48.046)

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
tanah mineral 
(ribu t C)21

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
tanah organik 
(ribu t C)

(40.831) (41.111) (41.363) (42.077) (42.930) (43.596) (44.023) (44.603) (45.388) (45.972) (46.770) (47.381)

Emisi/serapan 
bersih (ribu t 
Co2)

 365.043  647.961  550.481  623.977  560.476 699.461  479.636  460.276  555.455  350.494  403.083  406.008 
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KATEGORI SUMBER DAN SERAPAN GAS RUMAH KACA

Kategori 
Penggunaan 

Lahan

Perubahan 
Stok Karbon/

Emisi /
Serapan 

bersih CO2 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Lahan 
Hutan tetap 
lahan hutan

Luas (ha)  1.081.146  1.874.033  1.534.485  1.893.446  1.710.951  2.364.047  1.460.766  1.454.248  1.898.412  934.547  1.223.885  1.255.701 

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
biomassa 
(ribu t C)

(52.017) (97.355) (72.631) (88.474) (69.970) (102.626) (43.834) (38.630) (59.793) (3.512) (19.240) (20.794)

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
bahan organik 
mati (ribu t C)

(7.149) (39.086) (37.345) (41.221) (41.953) (46.980) (45.893) (45.755) (50.317) (50.820) (49.103) (48.054)

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
tanah mineral 
(ribu t C)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
tanah organik 
(ribu t C)

(40.831) (41.111) (41.363) (42.077) (42.930) (43.596) (44.023) (44.603) (45.388) (45.972) (46.770) (47.381)

Emisi/serapan 
bersih (ribu t 
Co2)

 366.659  651.022  554.910  629.832  567.797  708.408  490.417  472.952  570.160  367.782  422.081  426.175 
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KATEGORI SUMBER DAN SERAPAN GAS RUMAH KACA

Kategori 
Penggunaan 

Lahan

Perubahan 
Stok Karbon/

Emisi /
Serapan 

bersih CO2 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2. Konversi 
lahan menjadi 
lahan hutan

Luas (ha)  123.848  137.666  121.614  101.756  92.190  92.075  99.606  100.385  115.927  142.404  77.093  35.595 

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
biomassa 
(ribu t C)

 457  858  1.237  1.619  2.025  2.466  2.979  3.509  4.063  4.765  5.202  5.492

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
bahan organik 
mati (ribu t C)

(16) (3) (29) (22) (29) (26) (38) (52) (53) (50) (21)  8

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
tanah mineral 
(ribu t C)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

perubahan 
bersih stok 
karbon dalam 
tanah organik 
(ribu t C)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Emisi/serapan 
bersih (ribu t 
Co2)

 (1.615)  (3.062)  (4.430)  (5.855)  (7.321)  (8.947)  (10.781)  (12.675)  (14.706)  (17.288)  (18.998)  (20.167)
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