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MITIGASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI AGROFORESTRI :

SEBUAH PERSPEKTIF

Ary Widiyanto
Balai Penelitian Teknologi Agroforestry

Jl Raya Ciamis-Banjar Km 4, PO BOX 5 Ciamis 46201

ABSTRAK

Dampak negatif perubahan iklim sudah melanda seluruh dunia, termasuk
Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran gas buang yang terpapar di
atmosfer dan menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Sektor
kehutanan diharapkan dapat berperan besar dalam rangka pengurangan emisi
gas rumah kaca (GRK) ini dengan mengurangi emisi sebesar 14% atau 52% dari
total target pemerintah sebesar 26% dari Business as Usual (BAU) pada tahun
2020. Agroforestri sebagai salah satu model pengelolaan hutan terbukti mampu
berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam hal ini, agroforestri berfungsi
sebagai sumber penyerap karbon di udara, penyimpan cadangan karbon
sekaligus sebagai sumber energi dan bahan bakar alternatif untuk beberepa jenis
tanaman tertentu. Potensi serapan karbon agroforestri lebih tinggi dibandingkan
dengan hutan tanaman monokultur.

Kata kunci: perubahan iklim, mitigasi, agroforestri, karbon

I. PENDAHULUAN

Sekarang ini, dampak negatif perubahan iklim sudah menjadi salah satu

permasalahan utama di dunia. Hal ini terkait dengan pencemaran gas buang,

khususnya CO2, yang sulit terurai di atmosfir, sehingga menghalangi pemantulan

kembali sinar matahari yang mengakibatkan suhu bumi meningkat. Hal ini

mengakibatkan dampak yang meluas yang bisa kita lihat dan rasakan. Fenomena

banjir bandang di suatu daerah sementara kekeringan berkepanjangan di daerah

lain, mencairnya es di kutub, yang mengakibatkan beberapa pulau kecil di dunia

tenggelam, gagal panen akibat populasi dan perkembangbiakan hama yang tidak

terdendali, gangguan cuca ekstrim seperti badai salju maupun angin topan

merupakan beberapa diantaranya. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan

dampak yang lebih besar, bahkan para ahli memperkirakan, jika terjadi kenaikan
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suhu bumi di atas 2oC dapat menyebabkan banyak pulau di dunia akan tenggelam

akibat mencairnya es di kutub.

IPCC memprediksi pada tahun 2100 akan terjadi peningkatan suhu rata-

rata global meningkat 1.4 – 5.8 oC. Dilaporkan pula bahwa suhu bumi akan terus

meningkat walaupun seandainya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer

tidak akan bertambah lagi di tahun 2100, karena konsentrasi GRK, terutama

terdiri dari CO2, CH4 dan N2O di atmosfer sudah cukup besar dan masa

tinggalnya (life time) cukup lama, bahkan bisa sampai seratus tahun. Peningkatan

emisi diakibatkan oleh proses pembangunan dan industri berbahan bakar migas

(BBM) yang semakin meningkat dan kegiatan penggunaan lahan serta alih guna

lahan dan kehutanan (LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry yang

sekarang disebut sebagai AFOLU = Agriculture, Forestry and Land Use) .

Sumber emisi terbesar berasal dari sektor energi yaitu pembangkit listrik 24%,

industri 14%, transportasi 14%, konstruksi 8% dan sumber energi lain 5%, DAN

emisi dari sektor non energi yaitu perubahan lahan termasuk kehutanan 18%,

pertanian 14% dan limbah 3% (Stern 2007).

Dalam sudut pandang perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai

sink (penyerap/penyimpan karbon) maupun source (pengemisi karbon).

Deforestasi dan degradasi meningkatkan source, sedangkan aforestasi, reforestasi

dan kegiatan penanaman lainnya serta konservasi hutan meningkatkan sink.

Agroforestri, sebagai salah satu sistem, yang terdiri dari tumbuhan berkayu

(tanaman/pohon), juga ikut berperan dalam proses adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim ini. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan sudut pandang

penulis, tentang perananan dan dampak sistem agroforestri dalam mitigasi

perubahan iklim.

II. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah desk study dan

literatur review dari berbagai jurnal, prosiding, buku dan makalah yang terkait

dengan agroforestri dan perubahan iklim. Selanjutnya data sekunder tersebut

dianalisa dan ditulis dengan secara deskriptif.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEKTOR KEHUTANAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Guna menangani masalah pemanasan global yang memang telah terjadi,

maka arah penelitian pengelolaan sumberdaya lahan bergeser kepada upaya

ADAPTASI terhadap perubahan iklim global yang sinergi dengan upaya

MITIGASI GRK (Verchot et al., 2006 dalam Wibowo, 2008). Kegiatan adaptasi

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menekan dampak perubahan iklim baik

secara antisipatif maupun reaktif. Sedangkan kegiatan mitigasi dilakukan sebagai

salah satu upaya menurunkan efek gas rumah kaca sehingga dapat memperlambat

laju pemanasan global. Salah satu sektor yang diharapkan dapat mengurangi emisi

karbon adalah sektor kehutanan melalui program pengurangan emisi dari

penggundulan dan degradasi hutan atau Reducing Emmision from Deforestation

and Forest Degradation (REDD) dan REDD+ (memasukan unsur konservasi,

sustainable forest management dan sink enhancement). REDD merupakan

mekanisme internasional yang bersifat sukarela (voluntary) yang dimaksudkan

memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 26%

melalui pembiayaan sendiri atau 41% jika mendapat bantuan pendanaan. Dari

jumlah sebanyak 26% atau setara 0,767 Giga ton itu, 14% atau setara 0,392 giga

ton diharapkan bisa disumbang oleh sektor kehutanan.

Sebagai tindak lanjut, perlu segera dilakukan proses penyiapan sistem

inventarisasi GRK dari semua sektor sebagai alat ukur pencapaian kegiatan

mitigasi nasional dalam menanggulangi pemanasan global. Selanjutnya,perlu

dilakukan sebuah mekanisme yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi, atau

Measurable, Reportable and Verifiable (MRV). Mekanisme ini antara lain

meliputi mekanisme keuangan, transfer teknologi, tata laksana MRV dan capacity

building.

Kegiatan-kegitan yang akan dilakukan untuk menurunkan emisi di sektor

kehutanan antara lain Wibowo, et al (2010) :

1. Pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan
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2. Pengelolaan lahan gambut secara lestari pada kawasan hutan dan non

kawasan hutan

3. Pembangunan proyek penyerapan carbon di sektor kehutanan dan

pertanian

4. Mendorong efisiensi energi, pengembangan sumber energi alternatif dan

terbarukan

5. Pengurangan limbah padat dan cair

6. Menuju moda transportasi rendah emisi

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sehubungan dengan target

penurunan 14% dari sektor kehutanan yang terkait dengan mitigasi perubahan

iklim pada prinsipnya dapat dibedakan kedalam tiga kategori utama yaitu

peningkatan serapan karbon (upaya penanaman), konservasi karbon hutan

(mempertahankan cadangan karbon yang ada pada hutan dari kehilangan akibat

deforestasi, degradasi dan akibat praktek manajemen lainnya) dan pemanfaatan

biomasa sebagai pengganti bahan bakar fosil.

B. PERANAN AGROFORESTRI DALAM MITIGASI PERUBAHAN

IKLIM

Agroforestri merupakan model pengelolaan hutan yang bertujuan untuk

mendapatkan hasil hutan, hasil pertanian/peternakan/perikanan sehingga

masyarakat dapat menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek, menengah dan

jangka panjang. Prinsip dalam agroforestry adalah keseimbangan lingkungan,

ekonomi dan sosial. Apabila dilihat dari prinsip-prinsip di atas dan berbagai

pendekatan yang dapat mencegah dan mengurangi perubahan iklim model

agroforestry dapat memitigasi dan mengadapatasi perubahan iklim dengan alasan-

alasan sebagai berikut: a). Pencampuran jenis pohon penghasil kayu, buah dan

lain-lain, merupakan salah satu model tanaman campuran; b). Pencampuran jenis

yang didasarkan pada sifat toleransi (kanopi dan undestory); c). Pencampuran

perbedaan umur; d). Pencampuran berdasarkan perbedaan waktu pemanenan; e).

Penggabungan nilai ekonomi, sosial dan budaya sehingga perubahan vegetasi

dapat berjalan seiring dengan perubahan sosial dan budaya secara berangsur yang
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dapat disesuaikan dengan perubahan iklim dan f). Dapat digunakan sebagai model

untuk memfasilitasi perubahan kelompok vegetasi menjadi kelompok yang baru

(adaptasi), seperti teori perubahan vegetasi melalui perladangan berpindah yang

teratur (Malmsheimer dkk, 2008 dalam Butarbutar, 2009)

Agroforestri dapat dikembangkan pada berbagai kondisi lahan, baik

daerah basah maupun kering. Pada lahan basah biasa direkomendasikan model

agrosilvopasture (kayu-tanaman pertanian) atau agrosilvofishery (kayu-pertanian-

perikanan). Sedangkan pada lahan kering banyak digunakan model

agrisilviculture atau agrosilvopasture. Pada sisi yang lain hutan sulit untuk

dipertahankan keberadaannya karena tekanan kebutuhan manusia (misalnya

kebutuhan panen kayu, membangun lahan pertanian, pemukiman, industri,

pertambangan dan lain-lain).

Jika kita memperhatikan berbagai pola pertanian yang dilakukan oleh

petani, terdapat kecenderungan bahwa petani lebih memilih pola pertanian

monokultur dan memilih jenis komoditas yang lebih menguntungkan dari aspek

ekonomi dan waktu pengusahaan. Hal ini berarti kecenderungannya pada usaha

tanaman umur pendek (perennial crops) agar lebih cepat dipanen untuk mengatasi

berbagai kebutuhan harian keluarga. Secara umum rata-rata biomasa tanaman

umur pendek sangat rendah yaitu dibawah 10 kg tiap individu tanaman. Hal ini

berarti sepanjang umur tanaman tersebut, kebutuhan konsumsi CO2 diperkirakan

hanya sebesar 104 – 105 molekul CO2 (Kozlowski and Pallardy, 1995). Di lain

pihak praktek agroforestri biasanya mengunakan 50 – 70 % tanaman keras

(tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan dan tanaman hutan). Tanaman

keras secara umum memiliki biomasa tanaman diatas 50 kg tiap individu

tanaman, yang berarti kebutuhan konsumsi CO2 jauh berada diatas 5 x

105 molekul. Hasil ini memperlihatkan bahwa model pertanian agroforestry

memiliki sumbangan yang paling besar dalam absorbsi CO2 dari atmosfer bumi,

jika pola ini diaplikasi secara tepat dan menejemen yang berkualitas.

Agroforestri merupakan salah satu sistem penggunaan lahan terdiri dari

campuran pepohonan, semak dengan atau tanpa tanaman semusim dan ternak

dalam satu bidang lahan yang sama. Agroforestri memberikan tawaran yang
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cukup menjanjikan untuk mitigasi akumulasi GRK di atmosfer (IPCC, 2000). Gas

CO2 sebagai salah satu penyusun GRK terbesar di udara diserap pohon dan

tumbuhan bawah untuk fotosintesis, dan ditimbunnya sebagai C-organik dalam

tubuh tanaman (biomasa) dan tanah untuk waktu yang lama, mencapai 30-50

tahun. Selama tidak ada pembakaran di lahan, emisi CO2 ke atmosfer dapat

ditekan. Jumlah C yang tersimpan di lahan secara teknis disebut “cadangan C”

atau “penyimpanan C”.

Jumlah C yang tersimpan dalam tubuh tanaman hidup (biomasa) pada

suatu lahan adalah menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfer yang diserap

oleh tanaman (C-sequestration). Sedangkan jumlah C yang masih tersimpan

dalam bagian tumbuhan yang telah mati (nekromasa) secara tidak langsung

menggambarkan C yang disimpan dalam sistem untuk beberapa waktu lamanya,

artinya CO2 tidak dilepaskan ke udara lewat pembakaran. Beberapa hasil

pengukuran C tersimpan pada berbagai sistem penggunaan lahan (SPL) oleh tim

peneliti Alternatives to Slash and Burn (ASB phase 1 dan 2) di Jambi (Tomich et

al., 1998) dalam Hairiah et al (2008), adalah sebagai berikut:

1. Hutan alami menyimpan C tertinggi sekitar 497 ton ha-1 dibandingkan

sistem penggunaan lahan (SPL) lainnya. Lahan ubikayu monokultur

menyimpan C terendah (sekitar 49 ton ha-1).

2. Gangguan hutan alami menyebabkan hutan kehilangan C sekitar 250 ton

ha-1,

3. dimana kehilangan C terbesar terjadi karena hilangnya pohon, sedang

kehilangan C yang tersimpan dalam tanah relatif kecil.

4. Bila hutan sekunder terus dikonversi ke sistem ubikayu monokultur, maka

kehilangan C di atas permukaan tanah bertambah menjadi 300-350 ton C

ha-1.

5. Tingkat kehilangan C dapat diperkecil bila hutan dikonversi menjadi

sistem agroforestri berbasis karet. Karbon tersimpan di bagian atas tanah

sekitar 290 ton C ha-1, dan bila dikonversi menjadi HTI sengon maka C

yang tersimpan sekitar 370 ton C ha-1.
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6. Penyimpanan C rata-rata per siklus tanam bervariasi tergantung umur

tanaman .Semakin banyak dan semakin lama C tersimpan dalam biomasa

pohon semakin baik.

7. Lahan hutan yang telah terganggu, lahan agroforestri multistrata

(bermacam jenis pohon) dan agroforestri sederhana (tumpangsari pohon

dan tanaman pangan) menimbun C dalam biomasa rata-rata sekitar 2.5 ton

ha-1 th-1. Sedang penimbunan C dalam lahan pertanian semusim ubi

kayu- rumput-rumputan dapat diabaikan, karena kebanyakan C hilang oleh

adanya pembakaran.

8. Besarnya penyimpanan C dalam suatu lahan dipengaruhi oleh tingkat

kesuburan tanahnya. Penyisipan pohon leguminose dalam sistem

agroforestri, akan memperbaiki kesuburan tanah sehingga pertumbuhan

pohon di atasnya menjadi lebih baik dan meningkatkan jumlah C

tersimpan dalam biomasa.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi agroforestri terhadap

upaya mitigasi GRK di udara cukup besar melalui banyaknya C tersimpan dalam

sistem tersebut. Besarnya C yang tersimpan pada sistem agroforestri tidak bisa

menyamai hutan alami, tetapi masih jauh lebih baik dari pada sistem pertanian

monokultur. Hal yang terpenting adalah agroforestri dapat memperkecil ancaman

terjadinya alih guna lahan di masa yang akan datang, karena dengan pengelolaan

yang benar dan pemilihan jenis pohon serta didukung dengan kebijakan pasar

yang tepat, agroforestri dapat melindungi pendapatan petani.

Besar karbon yang dapat ditambat dan biaya pelaksanaan kegiatan

penambatan karbon beragam menurut lokasi dan jenis kegiatan. Untuk kegiatan

mitigasi forestasi (afforestasi dan reforestasi) misalnya, potensi mitigasinya di

daerah lintang tinggi lebih rendah dibanding daerah lintang rendah, sedangkan

biaya mitigasi relatif hampir sama. Demikian juga untuk kegiatan agroforestri di

lintah rendah jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lintang tengah, meskipun

biaya yang dikeluarkan sama.

Salah satu contoh potensi serapan karbon pada agroforestri dijabarkan oleh

Hairiah dan Rahayu (2010) yang membandingkan agroforestri multi strata
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berbasis kopi pada beberapa daerah di Indonesia. Agroforestri multistrata berbasis

kopi yang diamati di Lombok Barat dan Malang memiliki nilai rata-rata cadangan

karbon yang hampir sama yaitu 43.88 ± 11.91 Mg ha-1 dan 43.49 ± 23.62 Mg ha-1

. Komposisi spesies pohon penaung dan populasinya pada kedua lokasi tersebut

hampir sama. Sedangkan pada sistem yang sama di Lampung Barat, cadangan

karbonnya hampir sama dengan agroforestri sederhana, yaitu 21.18 ± 21.86 Mg

ha-1. Variasi yang sangat tinggi antar plot pengamatan terjadi mungkin di

karenakan besarnya variasi tingkat kerapatan populasi dan umur pohon penaung

kopi. Di Malang, biomasa pohon penaung kopi menyumbangkan sekitar 70% dari

total cadangan karbon (di atas tanah) lahan agroforestri multistrata. Sedangkan di

Lampung Barat, biomasa pohon penaung kopi hanya menyumbangkan sekitar

40% dari total cadangan karbon lahan agroforestri multistrata.

Masih menurut Hairiah dan Rahayu (2010) rata-rata cadangan karbon pada

agroforestri sederhana berbasis kopi di Lampung Barat dan Malang menunjukkan

nilai yang tidak jauh berbeda yaitu 20.11 ± 30.01 Mg ha-1 dan 24.60 ± 13.65 Mg

ha-1 . Agroforestri sederhana berbasis kopi di Lampung Barat dan di Malang yang

berumur antara 1 sampai dengan 30 tahun memiliki variasi cadangan karbon yang

sangat tinggi.

Hasil pengamatan di Lampung Barat, menunjukkan bahwa laju

pertumbuhan cadangan karbon pada agroforestri sederhana berbasis kopi (milik

masyarakat) di Lampung Barat adalah 0.6 Mg ha-1 th-1 (Hairiah et al., 2006).

Sementara itu, cadangan karbon pada kopi monokultur (hanya terdapat di

Lampung Barat), hanya bersumber dari tanaman kopi saja yaitu rata-rata 13.8 ±

14.09 Mg ha-1 pada kisaran umur lahan antara 1 sampai dengan 30 tahun.

Pengukuran yang dilakukan pada 92 lahan kopi monokultur tidak menunjukkan

adanya hubungan yang erat antara cadangan karbon dengan umur kebun, namun

demikian ada kecenderungan peningkatan cadangan karbon dengan meningkatnya

umur lahan. Peningkatan cadangan karbon rata-rata per tahun sangat kecil yaitu

hanya sekitar 0.5 Mg ha-1. Dari data tersebut tampak jelas, bahwa sistem

agroforestri multistrata lebih baik dalam penyimpanan cadangan karbon

dibandingkan sistem monokultur.



9

Sementara itu, pemakaian sumber energi (bahan bakar)  fosil dalam

jumlah yang sangat besar dan selalu meningkat setiap tahunnya menimbulkan dua

masalah sekaligus, yaitu terjadinya krisis energi yang melanda dunia dan

sekaligus pencemaran udara melalui gas sisa pembakaran, yang terpapar ke

atmosfer. Dua hal ini mendorong manusia mencari sumber-sumber energi

alternatif, yang lebih ramah lingkungan, sekaligus untuk mengatasi krisis energi

dunia. Berdasarkan konvensi Protokol Kyoto, Indonesia termasuk ke dalam

kelompok anggota yang tidak berkewajiban untuk menurunkan emisi (non-

Annex-1), sehingga penerapan CCS (Carbon Capture and Storage) sebagai

bentuk program pengurangan emisi CO2 untuk keperluan mitigasi perubahan

iklim tidak merupakan keharusan.

Seperti disebutkan di atas, salah satu cara pengurangan emisi CO2 ,

sekaligus mencari sumber energi alternatif dikembangkanlah produk biodiesel.

Produk ini memiliki berbagai keunggulan, terutama yang berhubungan dengan

karakteristiknya yang ramah lingkungan (hal ini sejalan dengan pemberlakuan

peraturan emisi internasional, sehingga berpeluang membuka pasar nasional

maupun internasional.

Salah satu sumber energi alternatif potensial yang terbarukan yang

ditanam dalam sistem agroforestri adalah Jarak Pagar (Jatropha curcas L.), yang

minyaknya merupakan non-edible oil. Tanaman jarak pagar dapat tumbuh baik

dihampir semua jenis tanah, lahan marginal, maupun lahan-lahan bekas tambang.

Santoso dan Nurrachman menyebutkan bahwa biodiesel dari jarak pagar memiliki

tingkat emisi CO2 pada skala nol (net zero CO2 emissions). Hal ini dikarenakan

pembakaran minyak bumi menghasilkan karbon baru ke atmorfir, sedangkan hasil

pembakaran biodiesel jarak pagar akan kembali diserap olah tanaman jarak pagar

itu. Dibandingkan dengan solar (minyak bumi), maka emisi gas karbon dari

biodisel jarak pagar lebih rendah.

Upaya pengembangan minyak jarak untuk biodiesel di Indonesia

didasarkan pada tujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil dan mengurangi

emisi gas rumah kaca, berkontribusi untuk mengendalikan pemanasan global,

untuk mengembangkan konversi energi dan memperbaiki polusi udara yang
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disebabkan oleh emisi dari pembakaran. Hal ini karena bila dibandingkan dengan

bahan bakar diesel/solar, biodiesel bersifat lebih ramah lingkungan, dapat

diperbaharui (renewable), dapat terurai (biodegradable), memiliki sifat pelumasan

terhadap piston mesin karena termasuk kelompok minyak tidak mengering (non

drying oil), mampu mengeliminasi efek rumah kaca, dan kontinuitas ketersediaan

bahan baku terjamin. Biodiesel dari jarak pagar bersifat ramah lingkungan karena

menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik dibanding diesel/solar, yaitu

bebas sulfur, bilangan asap (smoke number) yang rendah dan angka setana (cetane

number) sekitar 51, efisiensi pembakarannya baik, terbakar sempurna (clean

burning) dan tidak menghasilkan racun (non toxic).

IV. KESIMPULAN

Agroforestri diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi mitigasi

perubahan iklim, karena selain bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek

masyarakat sehingga tekanan terhadap eksploitasi lahan hutan berkurang, juga

merupakan salah satu sumber penyimpan karbon yang sangat potensial.

Meskipun tidak sebesar hutan alam, potensi penyimpanan karbon pada

agroforestri terbukti lebih besar dibandingkan hutan monokultur. Disamping itu,

melalui pengembangan tanaman yang menjadi bioenergi (salah satunya jarak

pagar) dan pengembangan desa mandiri energi, krisis energi dan bahan bakar bisa

diatasi, sekaligus berpertan dalam pengurangan emisi hasil pembakaran, karena

sifatnya yang lebih mudah terurai.
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