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ABSTRAK

Hutan lindung memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan mahluk hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cadangan karbon kawasan hutan lindung Desa

Aikbual yang dikelola mayarakat dengan penerapan dan tanpa penerapan jasa lingkungan

karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data

dilaksanakan melalui observasi dan pengukuran lapang, serta wawancara.  Sampel yang

digunakan adalah petani termasuk lahan kelolanya, yang ditentukan secara purposive

sampling. Pembuatan plot contoh untuk pendugaan cadangan karbon dilakukan pada

kawasan yang memiliki ijin kelola dan penerapan jasa lingkungan maupun yang belum ada

ijin dan jasa lingkungan karbon.  Ukuran plot contoh mengacu pada Standard Nasional

Indonesia (SNI 7724:2011). Data tegakan dan tanah yang dikumpulkan dianalysis secara

deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa cadangan karbon atas permukaan di lokasi

Aikbual-A atau lokasi kawasan yang dikelola masyarakat dengan ijin Hutan Kemasyarakatan

(HKm) dan telah menerima jasa lingkungan karbon dari 2015-2017 adalah 72,46 ton C/ha.

Sedangkan untuk lokasi Stiling dan lokasi Aikbual-B yang belum memperoleh ijin kelola dan

jasa lingkungan karbon masing-masing 44,27 ton C/ha dan 151,44 ton C/ha. Pengelolaan

kawasan oleh masyarakat berpotensi mempertahankan dan meningkatkan cadangan karbon.

Ijin kelola dan insentif jasa lingkungan dapat menjadi intrumen untuk meningkatkan peran

serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Namun demikian, kesadaran masyarakat

pengelola tetap menjadi faktor dalam mempertahankan kelestarian kawasan hutan lindung.
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RINGKASAN

Pembayaran jasa lingkungan karbon melalui berbagai skema termasuk skema plan

vivo merupakan salah satu upaya peningkatan peran masyarakat dalam mempertahakan

kelestarian sumberdaya hutan. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui cadangan

karbon kawasan hutan lindung Desa Aikbual yang dikelola oleh mayarakat dengan penerapan

dan tanpa penerapan jasa lingkungan karbon skema plan vivo.  Metode penelitian yang

digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi,

pengukuran lapang, dan wawancara.  Sampel yang digunakan adalah petani termasuk lahan

kelolanya, yang ditentukan secara purposive sampling. Pembuatan plot contoh untuk

pendugaan cadangan karbon dilakukan pada kawasan yang sudah ada ijin kelola dan

penerapan jasa lingkungan karbon maupun yang belum ada ijin dan jasa lingkungan karbon.

Ukuran plot contoh mengacu pada Standard Nasional Indonesia (SNI 7724:2011), yaitu

20x20 m, 10x10 m, 5x5 m dan 2x2 m untuk pengukuran masing-masing data tegakan tingkat

pohon, taing pancang dan semai. Data yang dikumpulkan meliputi data jenis, diameter dan

tinggi tegakan, karbon tanah dan berat volume tanah. Analisis data dilakukan secara

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cadangan karbon atas permukaan lokasi

Aikbual-A atau lokasi kawasan yang dikelola masyarakat dengan skema Hutan

Kemasyarakatan dan telah menerima jasa lingkungan karbon dari 2015-2017, adalah sebesar

72,46 ton C/ha dengan rincian untuk tingkat pancang, tiang, pohon dan seresah termasuk

tumbuhan bawah tegakan berturut-turut adalah 6,23 ton C/ha, 3,05 ton C/ha, 61,42 ton C/ha

dan 1,76 ton C/ha. Cadangan karbon atas permukaan lokasi Stiling dan lokasi Aikbual-B yang

belum memperoleh ijin kelola dan jasa lingkungan karbon msing-masing 44,27 ton C/ha dan

151,44 ton C/ha. Hasil penelitian mengisyaratkan bahwa pengelolaan oleh masyarakat

berpotensi untuk mempertahankan kawasan hutan agar tetap berfungsi dalam

mempertahankan dan meningkatkan cadangan karbon. Ijin pengelolaan yang legal dan

insentif jasa lingkungan dapat menjadi salah satu intrumen untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Namun demikian, kesadaran masyarakat pengelola

tetap menjadi faktor penting dan penentu dalam mempertahankan kelestarian kawasan hutan

lindung.
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BAB I.  PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Hutan memiliki peran penting baik dari aspek ekologi seperti tata air dan perubahan

iklim maupun dari aspek ekonomi. Dari asepk ekologi, deforestasi dan degradasi kawasan

hutan dapat menyebabkan peningkatan debit total dan penurunan debit minimum aliran sungai

(Suryani et al 2005; Fujilestari, 2011). Deforestasi dan degradasi hutan juga sering

dihubungkan dengan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berperan penting dalam

pemanasan global dan perubahan iklim (Cramer et al 2004; Bush et al 2015, Lawrence et al

2015). Dari aspek ekonomi, kawasan hutan berperan penting sebagai sumber mata

pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan (Senoaji, 2009, Karyon et al 2016,

Misbahuzzaman, 2015).

Kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan pemukiman memiliki tekanan yang

lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan hutan yang relatif lebih jauh dari pemukimam.

Keadaain ini menimbulkan kehawatiran terjadinya degradasi hutan yang dapat menggangu

fungsi ekonomi dan ekologi dari kawasan hutan tersebut. Indarto et al (2012) menunjukkan

bahwa di daerah berkembang seperti Indonesia, kerusakan hutan dipicu oleh faktor ekonomi,

pertumbuhan penduduk, dan status lahan yang belum jelas. Namun demikian pelibatan

masyarakat sekitar hutan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan hutan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan juga meningkatkan peran masyarakat dalam

mempertahankan fungsi ekologi hutan (Bowler et al, 2010).

Ketertarikan masyarakat dalam mempertahankan kawasan hutan dari kerusakan sangat

tergantung pada manfaat yang akan diterima khususnya manfaat ekonomi (Mogaka et al

2001). Hal ini sangat beralasan bagi masyarakat dengan pendapatan relatif rendah. Peluang

yang dapat dikembangkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keterlibatannya dalam

pengelolaan kawasan lindung adalah melalui penanaman tanaman jenis tanaman serbaguna

(Multi purpose tree species) sampai batas tertentu. Peluang lainnya adalah melalui

pembayaran jasa lingkungan termasuk karbon (Orrego, 2005).

Desa Aikbual adalah satu desa yang memiliki kawasan hutan yang dikelola berbasis

masyarakat dan telah menerima pembayaran jasa lingkungan karbon skema plan vivo selama

3 tahun dari tahun 2015. Pembayaran jasa lingkungan karbon dengan skema tersebut di Desa

Aikbual merupakan yang pertama di provinsi Nusa Tenggara Barat dan satu dari tiga lokasi di

Indonesia. Dengan jumlah yang terbatas maka verifikasi peran penerapan jasa lingkungan

skema plan vivo dalam mitigasi perubahan iklim melalui data dan fakta ilmiah sangat
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diperlukan. Berbagai aspek dari penerapan jasa lingkungan karbon ini menarik untuk dikaji

dan hasil kajian dapat menjadi bahan pembelajaran untuk penerapan di daerah lainnya.

1.2. Tujuan Khusus

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penerapan jasa

lingkungan karbon skema plan vivo dalam pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat

terhadap cadangan karbon. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan

cadangan karbon kawasan hutan lindung Desa Aikbual yang dikelola oleh mayarakat dengan

penerapan dan tanpa penerapan jasa lingkungan karbon skema plan vivo.

1.3. Urgensi Penelitian

Penerapan jasa lingkungan melalui skema Plan vivo di Indonesia yang saat ini terbatas

pada tiga lokasi mengindikasikan bahwa banyak aspek yang perlu dikaji dan diteliti untuk

meningkatkan peran penerapan jasa lingkungan karbon skema plan vivo dalam mitigasi

perubahan iklim. Penelitian ini juga penting untuk menambah data dan fakta ilmiah dalam

rangka verifikasi peran penerapan jasa lingkungan karbon dalam peningkatan karbon untuk

mendukung mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian juga penting untuk menyediakan

bahan pembelajaran bahan pembelajaran bagi perbaikan penerapan jasa lingkungan di lokasi

penelitian dan referensi untuk penerapan di lokasi lain.

1.4. Temuan/Inovasi yang ditargetkan

Temuan yang diharapkan dari dari penelitian adalah tersedianya salah satu bahan

verifikasi untuk menilai peran penerapan jasa lingkungan karbon skema plan vivo dalam

penyerapan karbon. Selain itu juga tersedinya bahan pembelajaran bagi perbaikan penerapan

jasa lingkungan dilokasi penelitian dan referensi bagi penerapan jasa lingkungan karbon di

tempat lain.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Skema Plan Vivo

Plan vivo pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Inggris pada tahun 1994.

Plan vivo merupakan kerangka kerja untuk membantu masyarakat dalam mengelola

sumberdaya alam lebih berkelanjutan dari aspek iklim, kehidupan dan ekosistem. Dalam

Plan vivo sistem terdapat seperangkat alat, proses, panduan dan standar yang memungkinkan

masyarakat dari negara berkembang untuk dapat mengakses pembayaran jasa ekosistem.

Melalui pembayaran jasa ekosistem ini kemampuan masyarakat negara berkembang semakin

kuat untuk memproteksi memperbaiki ekosistem alam yang produktif yang menyediakan

berbagai keperluan mereka dan juga menyediakan barang publik global.

Plan Vivo memiliki peserta utama yaitu produsen dan koordinator proyek. Produsen

memiliki peran dan tanggung jawab dalam (a) menulis Plan Vivo mereka sendiri dengan

dukungan dari tim teknis (Sukarela), (b) memasuki perjanjian penjualan dengan koordinator

proyek (sukarela), (c) melaksanakan kegiatan yang diidentifikasi dalam Plan Vivo mereka dan

(d) melaksanakan manajemen kegiatan sesuai dengan Plan Vivo mereka dan saran yang

diberikan oleh teknisi. Sementara itu, koordinator Proyek atau manajer proyek keseluruhan

adalah organisasi non-pemerintah berbasis masyarakat dan sebaiknya berpengalaman dalam

bekerjasama dengan kelompok sasaran (Plan Vivo Standard, 2013).

Pembayaran jasa lingkungan melalui skema plan vivo hanya dimungkinkan setelah

masyarakat memperoleh sertifikat plan vivo.  Sertifikat plan vivo menggambarkan

sequestration 1 ton CO2 dalam waktu yang lama ditambah dengan keuntungan penghidupan

dan ekosistem tambahan termasuk konservasi biodiversitas melalui perluasan dan penguatan

daerah proteksi dan spesies asli, pengurangan kemiskinan dan penghidupan yang

berkesinambungan melalui pertanian berkenjutan dan usaha mikro, restorasi dan ekositem

yang terdegradasi, adaptasi dari ekosistem alam dan yang dikelola terhadap perubahan iklim

(perlindungan DAS, stabilisasi tanah, peraturan iklim mikro regional), peningkatan resilience

terhadap perubahan iklim dan ketergantungan yang berkurang pada bantuan melalui

pengembangan kapasitas, transfer ilmu pengetahuian dan keahlian serta pembangunan

masyarakat.

Sertifikasi untuk perdagangan karbon melalui plan vivo menggunakan Plan Vivo

Standard. Skema sertifikasi ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan skema sertifikasi

perdangangan karbon yang lain seperti VCS (Voluntary Carbon Standard) dan CCB Standard

(Climate Change dan Biodiversity). Plan Vivo Standard adalah suatu sistem yang
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berkelanjutan untuk proyek-proyek yang menggunakan lahan untuk tujuan meningkatkan

mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan di negara berkembang dengan

menghubungkan mereka kepada perdagangan karbon. Plan Vivo Standard merupakan suatu

kerangka kerja untuk mengelola proyek-proyek berbasis masyarakat penggunaan lahan

dimana masyarakat menerima pembayaran untuk jasa pelayanan ekosistem. Mereka membuat

rencana pengelolaan lahan berkelanjutan dengan menggabungkan penggunaan lahan yang ada

dengan tambahan kegiatan proyek yang memenuhi syarat (Plan Vivo Standard, 2013);

aforestasi dan reforestasi (bukan perkebunan komersial) Agroforestry Restorasi Hutan

Pencegahan deforestasi dan konservasi hutan.

Salah satu contoh penerapan skema Plan vivo di Indonesia adalah seperti yang

dilakukan di di DAS Renggung Lombok Tengah.  Kegiatan yang dilakukan dalam Plan vivo

adalah dengan menambah jumlah pohon sampai 400 pohon/ha atau persyaratan minimum

untuk plan vivo.  Kondisi awal atau kondisi tahun 2009 lokasi plan vivo di hulu DAS

Renggung Kabupaten Lombok Tengah memiliki tutupan vegetasi pohon sebanyak 110

pohon/ha dengan cadangan karbon sebesar 77,63 ton C/ha/tahun dan memiliki nilai

produktivitas lahan sebagai sumber penghasilan petani sebesar 4.363.716/ Ha/tahun. Oleh

karena itu dalam  implementasi program plan vivo pada kawasan hutan di hulu DAS

Renggung dilakukan kegiatan penanaman pohon sebanyak 290 pohon/Ha untuk memenuhi

tutupan pohon menjadi 400 pohon/ha (Ismail, 2015):

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Plan vivo memiliki persyaratan yang

memperhatikan penutupan lahan dengan tidak melupakan keuntungan ekonomi diantaranya

melalui pemilihan jenis tanaman yang diusahakan.

2.2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan suatu konsep pengelolaan

hutan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan perundangan yang berlaku. Pengelolaan

hutan bersama masyarakat salah satunya diatur dalam peraturan pemerintah No 6 tahun 2007

jo peraturan pemerintah no 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan serta

Pemanfaatan Hutan. PHBM yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah hutan desa,

hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan kemitraan. Rahmina (2012) memberikan penjelasan

rinci tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Pengelolaan hutan bersama masyarkat memiliki ciri penting seperti masyarakat

memiliki akses yang legal dan pasti terhadap sumberdaya hutan. Masyarakat pengelola hutan

memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola sumberdaya hutan. Dengan
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demikian melalui PHBM ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pendapatan untuk

peningkatan kesejahteraanya Rahmina (2012).

Pelibatan masyarakat dalam pengeololaan dapat menjadi salah satu upaya dalam

mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya insentif ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan

hutan, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam mitigasi perubahan iklim

melaui reforestasi maupun pencegahan degradasi hutan. Penanaman pohon (aforestasi) dapat

meningkatkan serapan karbon, sementara pencegahan degradasi hutan dapat mempertahankan

cadangan karbon hutan dan menurunkan emisi karbon ke atmosfer. Solomon et al (2017)

menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat memiliki potensi tinggi untuk

penyerapan dan peningkatan cadangan karbon. Amornsanguansin (2015) menunjukkan bahwa

hutan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam penyerapan CO2 dari atmosfer. Selain

itu mata pencaharian dan keuntungan lingkungan yang bertambah kepada masyarakat lokal

memungkinkan hutan kemansyarakatan mencapai tujuan dari pengembangan berkelanjutan

dan penguranagn emisi.

Selain insentif pengelolaan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan

kayu, masyarakat pengelola kawasan juga berpeluang untuk memperoleh pembayaran jasa

lingkungan karbon. Dalam impelemtasi program REDD+, masyarakat harus menjadi bagian

integral mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pemantauan. Masyarakat juga perlu

dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi REDD+. Boissière et al (2017)

yang melakukan investigasi fisibiliti dari partisipasi masyarakat dalam pengukuran,

pelaporan, dan verifikasi dalam program REDD+ menyimpulkan bahwa masyarakat dan aktor

lokal lainnya dapat memegang peran penting dalam pengukuran, pelaporan dan verifikasi

dalam rangka REDD+, meskipun perlu perhatian pada kebutuhan dan keuntungan yang

mereka peroleh, operasional pelaksanaan, testing lapangan secara penuh. Fisher ( 2012) yang

melakukan penelitian di Uganda menunjukkan hasil analysis bahwa pembayaran jasa

lingkungan menjadi motivasi utama untuk keterlibatan dalam pengelolaan hutan, meskipun

ada juga daerah dengan mayarakat yang lebih termotivasi oleh estetika dan nilai keberadaan

pohon.

2.3. Karbon Tersimpan dan Pengelolaan Hutan

Pemanasan global yang telah menjadi isu penting dunia disebabkan oleh adanya gas

rumah kaca di atmosfer. Dengan demikian upaya mengendalikan pemanasan global adalah

melalui pengurangan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer dan meningkatkan penyerapan

gas rumah kaca dari atmosfer.
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Hutan memiliki peran penting sebagai penyimpan karbon. Hutan alami dengan

keanekaragaman spesies yang tinggi dan seresah yang melimpah merupakan penyimpan

karbon yang baik (Hairiah dan Rahayu (2007). Indonesia dengan luas daratan 1.3 % dari luas

daratan dunia, memiliki hutan dengan luas sekitar 3.1% dari luas hutan dunia. Hutan seluas

ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mengendalikan iklim dunia melalui penyerapan

karbon. Jika menggunakan acuan angka kandungan Hughton (1993) dalam Sorel (2007)

dengan hutan basah 250 ton/ha, maka jumlah karbon tersimpan dalam hutan di Indonesia

sekitar 15,05 milyar ton karbon (0.50 x  120,4 juta hektar x 250 ton/ha) atau atau sekitar 4,6

% dari karbon tersimpan pada bagian pohon dan tumbuhan hutan dunia.

Karbon tersimpan berbeda untuk berbagai tipe hutan. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perubahan Iklim Iklim dan Kebijakan Kementerian Kehutanan (Masripatin et

al., 2010) telah mereview hasil penelitian cadangan karbon pada berbagai tipe hutan di

Indonesia.  Cadangan karbon pada berbagai kelas penutupan lahan di hutan alam berkisar

antara 7,5 -264,7 ton C/ha. Cadangan karbon hutan lindung adalah 211,86 ton C/ha (Noor’an

2007 dalam Masripatin et al., 2010), hutan alam dataran rendah 230,10-264,7 t C/ha

(Samsoeddin, et al 2009 dalam Masripatin et al., 2010), hutan alam primer dataran tinggi dan

hutan sekunder dataran rendah, masing-masing 103,16 dan 113,2 t C/ha (Dharmawan, 2010

dalam Masripatin et al., 2010).

Hasil penelitian Rusolono (2006) tentang model pendugaan persediaan karbon pada

tegakan agroforestri didapatkan bahwa tegakan agroforestri dalam komposisi pohon yang

dominan, seperti pada kebun campuran atau kombinasi pohon penaung (kopi-sengon)

memiliki kemampuan penyimpan persediaan karbon bagian atas permukaan tanah hingga 70

ton C/ha dalam waktu yang relatif lama yaitu lebih dari 10 tahun. Hasil penelitian Sorel

(2007) menunjukkan bahwa potensi mitigasi untuk model-model agroforestri yang

menggabungkan pohon karet dengan coklat atau gambir yaitu 113 tC/ha dan 110 tC/ha.

Keberhasilan pengelolaan  hutan salah satunya dapat dilihat dari aspek karbon

tersimpan. Monitoring dan evaluasi karbon tersimpan secara berkala akan memberikan

informasi dinamikan karbon tersimpan dari waktu ke waktu.

2.4. Studi Pendahuluan

Studi berkaitan dengan evaluasi pola pengelolaan lahan agroforestri di DAS Babak

dan DAS Renggung Lombok Tengah dari hulu sampai hilir telah dilaksanakan oleh lembaga

Transform pada tahun 2012 (Lembaga Transform, 2012).  Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa sistem agroforestri diterapkan dengan teknik dan pola yang beragam.
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Sistem agroforestri dominan kopi, sistem kebun campuran dan sistem alley cropping banyak

ditemukan di bagian hulu DAS. Sementara sistem agroforestri di bagian tengah dan hilir

umumnya berupa sistem agroforestri sederhana dengan kombinasi tanaman yang di dominasi

oleh tanaman pangan dan tembakau dengan tanaman tahunan berupa kelapa, jati, turi, mahoni

serta sengon di sekitar pematang. Praktik agroforestri yang berbeda antara satu daerah

dengan daerah yang lain berhubungan dengan teknik budidaya dan juga dengan kondisi sosial

budaya setempat.

Pusat penelitian sumberdaya air dan agroklimat Universitas Mataram kerjsama dengan

Lembaga Fauna Flora International (FFI) pada tahun 2013-2014 melakukan pengukuran

respon hidrologis pada sistem agroforestri dan sistem pertanian dan sistem hutan (Idris, et al,

2014).  Hasil penelitian menunjukkan respon hidrologis yang berbeda pada ketiga sistem

lahan tersebut. Meskipun demikian, hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan pengaruh

komposisi jenis dan proporsi tanaman kayu hutan dan tanaman serbaguna seperti buah-buahan

terhadap karakteristik dan respon hidrologi.

Selanjutnya studi tentang penerapan Plan vivo di hutan kemasyarakat Aikbual

Lombok Tengah di hulu DAS Renggung pada tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa

masyarakat pengelola lahan hutan menginginkan proporsi yang lebih banyak untuk tanaman

serbaguna dari jenis buah-buahan dibandingkan dengan dari jenis tanaman kayu hutan

(Ismail, 2015).  Hal ini mengindikasikan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi perhatian

utama dalam pengelolaan kawasan hutan.
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BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan tempat

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan di hulu DAS Renggung, dalam wilayah

Desa Aikbual dan Desa Stiling, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.  Penelitian

dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Nopember 2018. Gambar 3.1. menunjukkan

lokasi penelitian

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

3.2. Alat dan bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi GPS, meteran, timbangan,

clinometers, seperangkat alat pengambilan sampel tanah seperti ring sampel, cangkul, tas

plastik.  Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan untuk analysis laboratium.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode deskriptif dengan survei. Pengumpulan

data dilaksanakan melalui observasi dan pengukuran lapang, dan melalui wawancara dengan

panduan daftar isian.
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3.3.1. Penentuan populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat petani pengelola termasuk lahan

kelola dalam kawasan hutan lindung di Desa Aik bual dan Desa Stiling. Masyarakat yang

mengelola kawasan hutan lindung di Desa Aikbual sebagian tergabung dalam Kelompok Tani

HKm Aikbual telah memiliki ijin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dan

saat ini juga menerapkan jasa lingkungan karbon skema Plan vivo. Sementara sebagian yang

lain meskipun belum memiliki ijin IUPHKm tetapi secara fakta juga melakukan aktivitas

pengelolaan dalam kawasan hutan.  Dalam penelitian populasi dikelompok ke dalam dua

kelompok sebagai berikut:

a.  Kelompok petani serta lahan yang dikelola dengan ijin HKM dan menerapkan skema jasa

lingkungan Plan vivo

b.  Kelompok petani serta lahan yang dikelola tanpa menerapkan skema jasa lingkungan Plan

vivo

3.3.2. Penentuan sampel untuk lokasi pengukuran karbon

Penelitian difokuskan pada kajian cadanagan karbon pada kawasan hutan yang

dikelola melalui penerapan jasa lingkungan karbon skema plan vivo dan yang dikelola tanpa

penerapan jasa lingkungan karbon. Sampel yang digunakan adalah petani dan atau lahan

yang dikelola dengan jasa lingkungan karbon skema plan vivo dan tanpa skema jasa

lingkungan karbon. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan

mempertimbangkan keterlibatan dalam jasa lingkungan karbon.

3.3.3. Pembuatan plot contoh dan pengumpulan data

Plot ukur atau plot contoh dibuat pada lahan petani yang terpilih sebagai sampel. Plot

contoh untuk pendugaan cadangan karbon baik karbon atas permukaan maupun karbon tanah

mengacu pada Standard Nasional Indonesia (SNI 7724:2011) (BSN, 2011) sebagai berikut:

tingkat pohon diukur pada plot 20x20 m, tingkat tiang pada plot 10x10 m, tingkat pancang

pada plot 5x5 m dan tingkat semai termasuk biomass bawah tegakan dan seresah  pada plot

2x2 m.  Sampel tanah untuk analysis laboratorium diambil pada 3 titik pada plot ukuran

20x20 m secara diagonal, yang dikompositkan. Sebaran plot contoh dapat dilihat pada

Gambar 3.1.
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3.3.4.  Analysis karbon tersimpan

Karbon atas dan pada permukaan tanah ditentukan dengan mengukur biomass pohon,

tiang, pancang, tumbuhan bawah tegakan dan seresah dan nekromass. Pendugaan biomass

pohon, tiang dan pancang dilakukan dengan menggunakan persamaan alometrik (Hairiah dan

Rahayu, 2007; Krisnawati, 2012). Sedangkan karbon dalam tanah (karbon tanah) ditentukan

dengan menganalysis kandungan karbon tanah di laboratorium. Perhitungan karbon tersimpan

dari komponen atas permukaan, pada permukaan dan dalam tanah dilakukan mengikuti

prosedur pengukuran karbon (SNI 7724:2011) (BSN, 2011).

3.3.5. Analysis data

Analysis rata cadangan karbon lahan yang dikelola dengan penerapan jasa lingkungan

skema plan vivo dan tanpa penerapan jasa lingkungan karbon skema plan vivo dilakukan

secara deskriptif.
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Cadangan karbon atas permukaan tanah

Cadangan karbon atas permukaan di lokasi penelitian dengan 36 plot contoh  untuk

tingkat pancang, tiang, pohon, dan seresah termasuk tumbuhan bawah tegakan adalah

berturut-turut 6,69 ton C/ha, 3,46 ton C/ha, 77,38 ton C/ha dan 1,86 ton C/ha.  Cadangan

karbon atas permukaan rata-rata sebesar 89,39 ton C/ha.

Dalam pembahasan ini lokasi penelitian dipilah dalam tiga kelompok yaitu lokasi

Aikbual-A, Lokasi Stiling dan Lokasi Aikbual-B, msing masing dengan 12 plot contoh.

Lokasi Aikbual-A merupakan kawasan hutan yang dikelola masyarakat dengan skema Hutan

Kemasyarakatan (HKm) dan telah memperoleh pembayaran jasa lingkungan karbon selam

tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.  Lokasi Stiling berada sebelah

lokasi Aikbual-A yang juag dikelola masyarakat tetapi belum mendapat ijin resmi dari

pemerintah.  Lokasi Aikbual-B berada di sebelah timur Aikbual-A juga belum mendapat ini

resmi dari pemerintah. Tabel 4.1. menunjukkan rata-rata cadangan atas permukaan tanah

untuk tingkat pancang, tiang dan pohon, untuk masing-masing lokasi tersebut.

Tabel 4.1. Cadangan karbon atas permukaan untuk ketiga lokasi penelitian

Parameter Ton C/ha

Pancang Tiang Pohon
Tumbuhan bawah
Tegakan dan Seresah

Rata-rata  Lokasi Stiling 9,38 3,51 29,74 1,64
Rata-rata Lokasi Aikbual-A 6,23 3,05 61,42 1,76
Rata-rata Lokasi Aikbual-B 4,45 3,84 140,97 2,18

Standar deviasi  Lokasi Stiling 7,06 2,68 23,98 0,61
Standar deviasi  Lokasi Aikbual-A 5,32 3,25 57,14 0,83
Standar deviasi  Lokasi Aikbual-B 4,70 3,82 94,40 1,35

Standar error  Lokasi Stiling 2,037 0,774 6,923 0,177
Standar error  Lokasi Aikbual-A 1,537 0,939 16,494 0,240
Standar error  Lokasi Aikbual-B 1,356 1,102 27,251 0,389
Keterangan : diolah dari data 12 plot untuk masing-masing lokasi

Cadangan karbon atas permukaan lokasi Aikbual-A atau lokasi kawasan yang dikelola

masyarakat dengan skema Hutan Kemasyarakatan dan telah menerima jasa lingkungan

karbon dalam tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 masing-msing untuk

tingkat pancang, tiang, pohon dan seresah termasuk tumbuhan bawah tegakan adalah 6,23 ton
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C/ha, 3,05 ton C/ha, 61,42 ton C/ha dan 1,76 ton C/ha.  Gambaran umum cadangan karbon

atas permukaan untuk 12 plot contoh pada lokasi ini disajikan pada Gambar 4.1 dan Gambar

4.4.

Cadangan karbon lokasi Aikbual-A atau yang dikelola dengan skema HKm lebih

tinggi dibandingkan dengan lokasi Stiling yang belum mendapat ijin HKm. Rata-rata

cadangan karbon lokasi Stiling untuk tingkat pancang, tiang dan pohon masing-masing 9,38

ton C/ha, 3,51 ton C/ha dan 29,74 ton C/ha. Gambaran umum tentang cadangan karbon atas

permukaan masing-msing plot untuk lokasi Stiling dapat dilihat pada Gambar 4.2. dan 4.5.

Keadaan awal kawasan hutan lokasi Aikbual-A dan lokasi Stiling relatif sama namun dalam

perjalanan lokasi Aikbual-A mengusukan ijin HKm, sementara lokasi Stiling belum

mengusulkan ijin. Jika diperbandingkan maka cadangan karbon untuk kedua lokasi ini

berbeda khususnya pada tingkat pohon.  Cadangan karbon tingkat pohon pada lokasi Aikbual-

A sebesar 2 kali cadangan karbon lokasi stiling. Hal ini menujukkan ada indikasi

pengurangan jumlah tegakan tingkat pohon (diameter > 20 cm) bahwa pada beberapa tahun

terakhir terjadi penebangan secara tidak sah.

Gambar 4.1. Cadangan karbon tingkat pancang, tiang dan pohon lokasi Aikbual-A

Gambar 4.2. Cadangan karbon tingkat pancang, tiang dan pohon lokasi Stiling
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Gambar 4.3. Cadangan karbon tingkat pancang, tiang dan pohon lokasi Aikbual-B

Fakta yang berbeda terlihat pada lokasi Aikbual-B yang terletak di sebelah timur

lokasi Aikbual-A.  Lokasi Aikbual-B juga belum mendapat ijin pengelolaan HKm, akan tetapi

cadangan karbon lokasi ini lebih tinggi dari lokasi Aikbual-A yang sudah mendapat ijin HKm.

Cadangan karbon lokasi Aikbual-B untuk tingkat pancang, tiang dan pohon rata-rata 4,45 ton

C/ha, 3,84 ton C/ha dan 140 ton C/ha.  Dari data ini jelas bahwa cadangan karbon atas

permukaan lokasi Aikbual-B untuk tingkat pohon 2 kali cadangan karbon pada lokasi

Aikbual-A.

Keadaan cadangan karbon lokasi Aikbual-B yang lebih tinggi dari Aikbual-A

menunjukkan bahwa meskipun lokasi Aibual-B belum mendapat ijin HKm atau kemitraan,

pengelolaan oleh masyarakat dilakukan kemungkinan dengan tanpa melakukan pengurangan

jumlah pohon atau pengurangan pohon dalam jumlah lebih rendah dibandingkan dengan

lokasi Aibual-A dan jauh lebih rendah dibandingkan lokasi Stiling.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari fakta ini bahwa pengelolaan oleh masyarakat

berpotensi untuk mempertahankan cadangan karbon dalam kawasan hutan sehingga fungsi

kawasan berkelanjutan. Solomon et al. (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh

masyarakat mempunyai potensi yang tinggi dalam penyerapan dan cadangan karbon, sehingga

usaha konservasi yang dilakukan masyarakat perlu terus dipromosikan. Ijin pengelolaan yang

legal dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan peran serta msyarakat dalam

pengelolaan kawasan.  Terlepas dari hal tersebut masyarakat telah beraktivitas dalam kawasan

hutan dengan atau tanpa izin resmi dari pemerintah. Dengan demikian, perilaku dan kesadaran

masyarakat pengelola dalam melakukan perlindungan kawasan hutan lebih penting

dibandingkan dengan sekedar legalitas pengelolaan.
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Gambar 4.4. Cadangan karbon tumbuhan bawah tegakan dan seresah lokasi Aikbual-A

Gambar 4.5. Cadangan karbon tumbuhan bawah tegakan dan seresah lokasi Stiling

Gambar 4.6. Cadangan karbon tumbuhan bawah tegakan dan seresah lokasi Stiling
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4.2.  Karbon Tanah

Rata-rata karbon tanah untuk lokasi Aikbual-A, lokasi Stiling dan Lokasi Aikbual-B

berturut-turut 4,72%, 4,64% dan 4,43% untuk lapisan 0-5 cm dan 2,93%, 3,313% dan 2,73%

untuk lapisan 5-10 cm (Table 4.2.). Gambaran umum untuk karbon tanah pada ketiga lokasi

tersebut disajikan pada Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan gambar 4.9.

Tabel 4.2.  Karbon tanah pada lapisan 0-5 cm dan 5-10 cm untuk tiga lokasi penelitian

Parameter C tanah (%)
0-5 cm 5-10 cm

Rata-rata Lokasi Stiling 4.64 3.13
Rata-rata Lokasi Aikbual-A 4.72 2.93
Rata-rata Lokasi Aikbual-B 4.43 2.73

Standar deviasi  Lokasi Stiling 0.93 0.68
Standar deviasi  Lokasi Aikbual-A 0.84 0.73
Standar deviasi  Lokasi Aikbual-B 0.90 0.68

Standar error  Lokasi Stiling 0.27 0.20
Standar error  Lokasi Aikbual-A 0.24 0.21
Standar error  Lokasi Aikbual-B 0.26 0.20

Keterangan : diolah dari data 12 plot untuk masing-masing lokasi

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa kadar karbon tanah untuk ketiga lokasi tidak

telalu jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan komposisi struktur vegetasi

akibat aktivitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan belum memberikan perbedaan

pada kadar karbon tananam. Keadaan ini menjadi perhatian untuk jangka panjang mengingat

karbon tanah juga penting dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Russel et al. (2007)

menunjukkan bahwa kadar karbon pada lapisan atas 0-15 cm berbeda nyata antar spesies

tanaman. Ndlovu et al. (2013) juga melaporkan hasil yang sama yaitu perbedaan karbon tanah

akibat perbedaan spesies. Liu et al (2017) menunjukkan bahwa jenis, komposisi spesies dan

umur tegakan juga berpengaruh nyata pada cadangan karbon dan nitrogen tanah.

Chen et al (2018) menunjukkan bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi

cadangan karbon tanah baik secara langsung dan tidak langsung. Aktivitas manusia dapat

menyebabkan perubahan pada keragaman spesies, produktivitas atas permukaan dan biomass

bawah permukaan yang pada akhirnya mempengaruhi cadangan karbon tanah. Lal (2005)

menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas dari cadangan karbon tanah ditentukan oleh
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interaksi antara iklim, tanah, spesies pohon dan pengelolaan, komposisi kimia dari seresah

yang dihasilkan dari spesies pohon dominan.

Karbon tanah pada masing-masing lapisan seperti disajikan pada Gambar 3

menunjukkan bahwa ada kecenderungan kadar bahan organic tanah berkurang dengan

bertambahnya kedalaman. Rahman et al. (2012) melaporkan bahwa kadar kabron tanah pada

hutan tanaman maupun lahan deforestasi menurun dengan bertambahnya kedalaman tanah

sampai 30 cm. Hasil serupa ditunjukkan oleh Liu et al. (2017) bahwa karbon tanah pada

lapisan 0-10 cm lebih tinggi dari 10-20 cm dan 20-30cm. Karbon tanah berasal dari

pelapukan seresah dari permukaan tanah sehingga dapat dipahami jika karbon tanah

terakumulasi lebih tinggi pada lapisan atas daripada lapisan yang lebih dalam. Kadar karbon

pada lapisan yang lebih dalam berasal dari pelapukan akar tanaman yang laju suplainya lebih

rendah daripada pelapukan sersah pada permukaan.

Gambar 4.7. Karbon tanah lokasi Aikbual-A

Gambar 4.8. Karbon tanah lokasi Stiling
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Gambar 4.9. Karbon tanah lokasi Aikbual-B
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

`

5.1. Kesimpulan

Cadangan karbon atas permukaan lokasi Aikbual-A atau lokasi kawasan yang dikelola

masyarakat dengan skema HKm dan telah menerima jasa lingkungan karbon dari 2015-2017

adalah adalah 72,46 ton C/.ha, dengan rincian masing-msing untuk tingkat pancang, tiang,

pohon dan seresah termasuk tumbuhan bawah tegakan adalah 6,23 ton C/ha, 3,05 ton C/ha,

61,42 ton C/ha dan 1,76 ton C/ha. Sementara untuk lokasi Stiling dan lokasi Aikbual-B yang

belum memperoleh ijin kelola dan jasa lingkungan karbon masing-masing 44,27 ton C/ha dan

151,44 ton C/ha. Pengelolaan oleh masyarakat berpotensi untuk mempertahankan dan

meningkatkan cadangan karbon kawasan hutan lindung. Lgealitas kawasan kelola dan

insentif jasa lingkungan karbon dapat menjadi intrumen penting untuk meningkatkan peran

serta msyarakat dalam pengelolaan kawasan. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam

mempertahakan kelestarian kawasan hutan lindung tetap menjadi faktor penting yang

menentukan keberhasilan.

5.2. Saran

Penelitian dilakukan dengan sampel relatif terbatas yaitu masing-masing 12 plot

contoh untuk setiap kelompok pengelolaan.  Verfikasi dengan sampel yang lebih banyak

diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih sesuai dengan keadaan lapangan.
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