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Pertukaran Karbon, Perubahan Iklim, dan Protokol Kyoto:  

Pertukaran karbon menyetarakan negara industri dengan negara berkembang seperti 

Indonesia  

 

Jakarta (22 Oktober 2002)—Sebuah laporan yang membahas pertukaran karbon 

mengungkapkan bahwa manfaat dari pertukaran emisi karbon dari negara industri  penghasil 

karbon dapat dinikmati oleh negara berkembang lebih dari sekedar perbaikan lingkungan hidup. 

Laporan tersebut disusun dalam rangka pembahasan perubahan iklim global yang tengah 

dilangsungkan di New Delhi minggu ini.  Pertemuan yang bertajuk Eight Session of the Conference 

of the Parties to the Climate Change Convention dalam rangka Protokol Kyoto. Laporan ini 

menekankan bahwa negara-negara miskin akan menjadi “pemain pendamping” dalam negosiasi 

pembahasan perubahan iklim. 

 

Salah satu masalah yang diidentifikasi dalam perubahan iklim adalah besarnya emisi karbon yang 

dihasilkan oleh negara industri.   Hutan yang telah terdegradasi/rusak di negara miskin dapat 

dikompensasikan dengan emisi yang  berasal dari negara industri atau negara maju.  

“Pengurangan” emisi karbon negara maju dilakukan dengan perimbangan penyerapan karbon oleh 

vegetasi di hutan negara berkembang, ini yang disebut pertukaran karbon.  Namun pertukaran 

karbon ini menjadi kontroversi karena adanya pandangan bahwa perdagangan antara negara 

industri dan para “peladang” pohon di negara berkembang dapat memiliki dampak negatif pada 

lingkungan hidup dan kehidupan sosial. 
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Laporan yang disusun oleh peneliti dari Centre for International Forestry Research (CIFOR) di Bogor 

yang tergabung bersama Future Harvest Centers of the Consultative Group on International 

Agricultural Research dengan  Forest Trend yang berkedudukan di Washington D.C. mempunyai 

pandangan yang berlawanan, dimana pertukaran karbon justru akan dapat mengentaskan 

kemiskinan di pedesaan serta memberikan solusi bisnis yang tidak mahal bagi industri.  

 

Laporan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian pada 20 proyek penghutanan dalam rangka proyek 

karbon yang dilakukan dua organisasi ilmu kehutanan dunia di atas. Satu pembaharuan dalam 

pendekatan laporan ini menyangkut peran komunitas dalam penghutanan kembali, khususnya 

menghadapi timbulnya pasar baru dalam pertukaran karbon. 

 

Pasar baru ini berpotensi untuk mengembalikan habitat seluas jutaan hektar pada kawasan hutan 

berpenghuni padat dan tanah pertanian. “ Ini artinya manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan 

hidup lokal bagi ratusan ribu, dan bahkan mungkin jutaan penduduk pedesaan di negara-negara 

berkembang,” ungkap David Kaimowitz, Direktur Jendral CIFOR.   “Sebagai contoh, di Indonesia, 

apabila masyarakat dan industri dapat bekerja sama untuk memulihkan jutaan hektar hutan yang 

rusak, mereka dapat menghasilkan uang dari penjualan kredit karbon sekaligus juga dapat 

membantu untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan.  Dengan mengurangi kemiskinan 

masyarakat pedesaan dan mengelola hutan secara benar, akan banyak keuntungan yang dapat 

diperoleh, seperti misalnya mengurangi konflik akibat terbatasnya sumber daya alam, mengurangi 

penebangan liar dan mengurangi penggunaan api untuk pembersihan lahan.   

 

“Laporan kami ini untuk pertama kalinya berhasil menunjukan bahwa kesepakatan antara industri 

dan komunitas penanam pohon mungkin menjadi salah satu cara yang murah bagi dunia usaha 

untuk ‘mengurangi’ emisi karbonnya,” ujar Sara Scherr, Analis Kebijakan Senior pada Forest Trend 

sekaligus salah satu penulis laporan terbaru ini. “Jika dunia usaha mau terjun ke kesepakatan 

seperti ini, maka kawasan miskin pedesaan akan mendapatkan dana dalam jumlah yang besar.” 

 

Dari hasil kajian ini para peneliti yang terlibat dalam penyusunan laporan ini berharap dapat 

melakukan perubahan pada pertemuan di New Delhi tersebut. Hal yang diharapkan adalah 

perubahan peraturan khususnya pada peran negara berkembang dalam kesepakatan pertukaran 

karbon ini. Negara-negara miskin diharapkan dapat menjadi “rekanan” dalam penyusunan 

kesepakatan.  

 

Pertemuan Eighth Session of the Conference of the Parties (COP8) to the Climate Change 

Convention akan berlangsung pada 23 Oktober hingga 1 Nopember. Protokol Kyoto yang dihasilkan 
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United Nations Treaty on Climate Changes mengikat negara-negara pesertanya untuk mengurangi 

emisi gas rumah-kaca dengan rata-rata 5.2 persen terhadap tingkat rata-rata pada tahun 1990. 

Diharapkan protokol ini akan diratifikasi segera. Negara yang terakhir mendukung ini adalah Jepang 

dan Rusia yang mereka umumkan saat United Nations World Summit on Sustainable Development 

di Johanessburg yang baru lalu. 

 

Pemberdayaan Desa 

Sejumlah 95 desa miskin di kawasan hutan Handia di Madya Pradesh, India secara bersamaan akan 

mendapatkan US$ 300ribu setiap tahun sebagai pembayaran atas pertukaran karbon untuk 

penghutanan lahan seluas 10.000 hektar. Hutan adat masyarakat yang sudah terdegradasi bisa 

kembali jika pertukaran ini berhasil. 

 

“Hutan yang baik dapat menguntungkan dalam berbagai cara,”demikian pandangan Sara Scherr 

peneliti Forest Trend. “ Dalam kondisi seperti itu mereka juga dapat turut melestarikan macan tutul 

dan monyet serta memperbaiki sumber air bersih mereka. Secara bersamaan, penduduk desa yang 

tidak memiliki lahan pertanian dapat berpenghasilan dari penjualan kayu bakar, kayu yang 

berkualitas tinggi, dan daun tendu yang digunakan untuk membungkus cerutu,” lanjut Scherr. 

 

“Upaya penanaman hutan oleh masyarakat  selama ini dianggap sebagai biaya tinggi dan suatu 

usaha yang penuh resiko,” tutur Joyotee Smith, penulis lain laporan yang sama. “Namun, laporan 

kami menunjukan bahwa proyek berbasis komunitas ini dapat menjual kredit karbon mereka pada 

harga pasar dunia yakni US$ 15 hingga US$ 20 per ton karbon yang terserap.” 

 

Hutan dapat mengurangi gas rumah-kaca di atmosfir melalui penyerapan karbon. Hanya saja 

banyak kalangan yang khawatir bahwa pertukaran ini akan menimbulkan kawasan luas tanaman 

monokultur dari jenis tumbuhan non-lokal pada lahan yang telah diklaim masyakarat setempat. 

Laporan  Forest Carbon and Local Livelihoods: Assessment and Policy Recommendations meyakini 

bahwa proyek penanaman hutan oleh komunitas bisa menyamai industri perkebunan pohon dalam 

manfaat karbon, bahkan dengan resiko yang lebih rendah. Sedangkan pihak dunia usaha 

diperkirakan akan cenderung memilih kredit karbon yang memiliki tanggung jawab sosial, selama 

harganya bersaing. “Semua kesempatan ini bisa sirna jika desa-desa yang memiliki upaya 

penanaman pohon tidak didukung secara nyata dalam peraturan internasional pertukaran karbon,” 

simpul Scherr. 

 

Kendala lain adalah pihak negara industri hanya dapat melakukan kesepakatan dengan negara 

berpenghasilan rendah untuk jumlah terbatas dari keseluruhan kewajiban karbon mereka. Walau 
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demikian nilainya masih menggiurkan karena mencapai US$ 300juta per tahun. Ini semua dapat 

mengalir langsung dari pihak swasta pada penduduk termiskin di bumi ini. Menurut hasil kajian 

dalam laporan ini pangsa investasi ini sebanding dengan bantuan asing per tahun untuk 

pengembangan kehutanan pada komunitas miskin. 

 

Sedangkan potensi manfaat bagi lingkungan yang dapat terjadi melalui kesepakatan ini sangat 

besar. Menurut para peneliti ini ada 126 juta hektar lahan dengan nilai budidaya rendah serta 

padang penggembalaan. Mengubah sebagian kawasan ini menjadi kawasan agroforestry (wanatani) 

yang baik dapat menyerap lima hingga 50 ton karbon per hektar per tahun. Rehabilitasi hutan iklim 

kering di India dapat melipatkan penyerapan dari 27 hingga 55 ton karbon per tahun untuk setiap 

hektarnya.  

 

Contoh lain diambil dari upaya proyek The Nature Conservancy yang menggunakan pembiayaan 

karbon untuk medanai penghutanan habitat kritis dari Hutan Atlantik yang khas Brazil. Ini 

menghasilkan penyerapan 60 ton karbon per tahun per hektar pada lahan yang berhasil diubah 

kembali. Proses selanjutnya upaya ini akan mengamankan pasokan air dan mendatangkan 

penghasilan melalui ekowisata. 

 

“Masalah yang timbul dari hutan untuk karbon ini adalah saat pohon ditanam hanya untuk 

penyerapan karbonnya,” ungkap Scherr. Jika ada kegunaan ekonomis pada lahan yang dihutankan 

kembali, seperti untuk menghasilkan kayu bakar, karet, buah-buahan dan tanaman pangan, maka 

biaya penyerapan karbon akan menjadi rendah. “Komunitas desa dapat menggunakan penghasilan 

dari karbon ini untuk membiayai investasi penanaman pohon yang berkelanjutan yang sekaligus 

menghasilkan manfaat non-karbon,” tambah Scherr. 

 

Perlunya Perubahan Aturan 

Para penyusun laporan juga memperingatkan  bahwa proyek hutan karbon berbasis komunitas 

tidak akan tumbuh tanpa adanya tindakan proaktif untuk mengubah peraturan Clean Development 

Mechanism dari Protokol Kyoto. Sekaligus diingatkan juga akan pendekatan yang selama ini 

dilakukan oleh negara berkembang serta para perancang proyek. Hasil yang menjadi perhatian 

para peneliti ini terdiri dari empat bagian. 

 

Pertama adalah membuat agar semua kegiatan proyek kehutanan dan agroforestry (wanatani) 

yang bermanfaat  bagi komunitas lokal tercakup dalam Clean Development Mechanism – CDM 

(selama dapat memenuhi persyaratan ketat atau memiliki manfaat karbon). Sebagai contoh, pada 
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draft peraturan rehabilitasi hutan tidak tercakup sebagai salah satu aktifitas yang diakui walau 

manfaat sosialnya sangat besar dan potensi penyerapan karbon pun signifikan. 

 

Kedua mengurangi resiko bagi komunitas lokal. Peraturan ini seharusnya mensyaratkan penilaian 

dampak sosial dari proyek guna meyakini seberapa jauh komunitas lokal mendapat manfaat atau 

mudarat. Pemerintah harus dapat melindungi dan menyusun aturan baku hak pemanfaatan lahan 

bagi komunitas. Jika tidak maka kesepakatan karbon akan dihambat oleh konflik yang akan 

meningkatkan resiko finansial bagi investor. 

 

Ketiga mengurangi biaya pengelolaan proyek komunitas. Perusahaan swasta dan LSM dapat 

menjadi perantara untuk menggabungkan pengimbang karbon yang dihasilkan beragam petani 

atau komunitas dan menjualnya secara gabungan kepada pihak pembeli (industri pengemisi 

karbon). Contohnya di Meksiko, suatu organisasi lingkungan hidup lokal membantu 

mengorganisasikan 400 petani sekala kecil dan 20 komunitas untuk penanaman pohon  disekitar 

lahan pertanian sebagi penyerap karbon. LSM tersebut bertindak sebagai perantara dan berhasil 

menjual kredit karbon sebesar 17 ribu ton karbon seharga US$ 10 dan $ 12  per ton pada 

International Federation of Automobiles bagi  para petani tersebut. Seharusnya CDM 

memungkinkan seluruh proyek hutan berbasis komunitas ini dapat dilangsungkan dengan proses 

yang cepat serta berbiaya rendah. 

 

Keempat mengurangi resiko dan biaya investor. Laporan baru ini mencatat adanya pemain baru 

dalam pertukaran karbo yang dapat menyederhanakan kesepakatan dan membuat 

pengorganisasian dan pemasaran proyek penanaman pohon berbasis komunitas dengan biaya yang 

lebih rendah. Sebagai contoh, para pembeli dari kalangan industri dapat berbelanja perimbangan 

karbon pada kelompok dengan portofolio proyek sehingga menebarkan resiko pada beberapa objek. 

Face Foundation, suatu organisasi nirlaba yang independen berhasil mengembangkan lima 

portofolio proyek di lima negara yang mencakup 135ribu hektar yang menyerap 21 juta ton karbon. 

 

Sumber: 

Forest Trend, organisasi nirlaba berkedudukan di Washington D.C. (http://www/forest-trade.org) 

yang mengadvokasi pendekatan ekonomi pasar pada konservasi hutan di luar kawasan yang 

dilindungi, dengan melampaui fokus pada produk kayu ke ragam produk yang lebih luas serta pula 

jasa bidang lingkungan hidup. 

 

Centre for International Forestry Research (CIFOR) (http://www.cifor.cgiar.org) merupakan 

organisasi internasional bidang penelitian hutan yang terkemuka berpusat di Indonesia yang 
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dibentuk untuk menanggulangi perhatian pada perubahan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi 

akibat hilangnya dan terdegradasinya hutan. 

 

Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) merupakan suatu aliansi 

strategis antara 58 anggota dan 16 Future Harvest Centre yang memanfaatkan ilmu pengetahuan 

terkini dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan kelaparan dan 

kemiskinan, memperbaiki gizi dan kesehatan, dan melindungi lingkungan hidup. Guna 

mendapatkan informasi tambahan kunjungi: 

http://www.cgiar.org/ 

 
*** 

 

Future Harvest (http://www.futureharvest.org) is a foundation that builds awareness of global 
public issues related to food security, health, poverty, and the environment.  Future Harvest 
promotes agricultural research through offices and partnerships extending across the world.  Future 
Harvest is an initiative of 16 food and environmental research centers supported by the 
Consultative Group on International Agricultural Research.   

 
Forest Trends, a Washington, D.C.-based nonprofit organization, (http://www.forest-trends.org) 
advocates market-based approaches to conserving forests outside of protected areas, by moving 
beyond an exclusive focus on lumber and fiber to a broader range of products and environmental 
services.    
 
Headquartered in Indonesia, the Center for International Forestry Research (CIFOR) 
(http://www.cifor.cgiar.org) is a leading international forestry research organization established in 
response to global concerns about the social, environmental, and economic consequences of forest 
loss and degradation.   
 
The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) is a strategic alliance of 58 
members and 16 Future Harvest Centers that mobilizes cutting-edge science to promote 
sustainable development by reducing hunger and poverty, improving human nutrition and health, 
and protecting the environment. For more information visit: http://www.cgiar.org/. 
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