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Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 
sebesar 26% pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan 
internasional dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual). Berbagai inisiatif 

telah diambil pada tingkat lokal dan nasional dalam kaitannya dengan perwujudan komitmen 
tersebut. REDD+ dipandang sebagai salah satu mekanisme kebijakan yang berpotensi besar untuk 
mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi GRK melalui pengendalian deforestasi 
dan degradasi hutan, konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan. 

Salah satu persyaratan mendasar dari pelaksanaan program penurunan emisi GRK adalah 
tersusunnya sistem MRV (Measurement, Reporting and Verification) yang kredibel. INCAS 
(Indonesian National Carbon Accounting System) merupakan sistem yang dikembangkan 
Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mendukung persyaratan pelaporan emisi dari hutan, 
termasuk MRV REDD+. Pengembangan INCAS didukung oleh Pemerintah Australia melalui IAFCP 
(Indonesia Australia Forest Carbon Partnership).

Dalam pengembangan sistem MRV REDD+, hal mendasar yang perlu disiapkan adalah perangkat 
pendugaan biomassa dan stok karbon hutan dan monitoring perubahannya untuk mengetahui 
tingkat emisi dan serapan yang dihasilkan apabila terjadi perubahan tutupan hutan. Mengingat 
beragamnya kondisi hutan di Indonesia, penentuan tingkat emisi acuan (reference emission level) 
yang sesuai dengan kondisi lokal yang spesifik di Indonesia sangat diperlukan.

Laporan ini menyajikan hasil analisis pendugaan biomassa hutan di Kalimantan Tengah (provinsi 
percontohan REDD+ pertama di Indonesia) dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. 
Laporan disusun oleh tim INCAS di Badan Litbang Kehutanan, dengan menggunakan berbagai 
sumber data inventarisasi hutan yang tersedia di beberapa institusi di Kementerian Kehutanan 
(Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Badan 
Litbang Kehutanan, dan proyek percontohan REDD+ Kalimantan Forests and Climate Partnership), 
serta berbagai sumber data lainnya dari pustaka ilmiah. Metode pendekatan dan analisis yang 
digunakan dalam laporan ini dapat direplikasi secara konsisten untuk provinsi lain dan pada 
skala nasional, serta dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sistem MRV yang lebih 
kredibel.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, 
secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan hasil kajian ini.  Terima kasih 
kepada IAFCP yang telah memfasilitasi proses diskusi dan telaah hasil analisis, serta membantu 
pendanaan dalam publikasi hasil kajian ini. Secara khusus kepada Tim Penulis – peneliti Pusat 
Litbang Konservasi dan Rehabilitasi dan Tim INCAS, kami sampaikan penghargaan atas kerja keras 
yang patut dibanggakan ini.

Semoga laporan hasil kajian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan para pihak yang berkepentingan.

      Jakarta,  Februari 2014

      Plt Kepala Badan Litbang Kehutanan,

      

      Dr. Ir. I.B. Putera Parthama, M.Sc

Kata Pengantar
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Kajian ini menyajikan hasil pendugaan yang komprehensif dari biomassa hutan alam di 
Kalimantan Tengah. Dugaan total biomassa hutan dalam kajian ini merepresentasikan tiga tipe 
hutan alam (hutan lahan kering, hutan rawa dan hutan bakau) pada kondisi primer dan sekunder. 
Berbagai sumber data inventarisasi hutan dan informasi dari hasil penelitian sebelumnya telah 
digunakan untuk pendugaan biomassa hutan ini. Kajian ini menggambarkan analisis yang lebih 
komprehensif dan lebih baik dalam penentuan faktor emisi hutan, yaitu dengan menggunakan 
plot inventarisasi hutan spesifik untuk Kalimantan Tengah dan menggunakan pedoman alometrik 
dalam pendugaan biomassa dan stok karbon hutan. Biomassa hutan di atas permukaan tanah 
juga memasukkan semua tingkat pertumbuhan pohon. Selain itu, kajian ini juga mencakup semua 
pool karbon kecuali karbon tanah. Hasil kajian ini digunakan untuk mengkuantifikasi nilai kondisi 
awal biomassa hutan untuk pemodelan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK), seperti yang 
digunakan dalam sistem perhitungan karbon nasional (Indonesian National Carbon Accounting 
System - INCAS), atau untuk menentukan faktor emisi CO2 dalam rangka perhitungan emisi GRK 
yang diakibatkan oleh pembukaan hutan atau deforestasi di Kalimantan Tengah. Penelitian lebih 
lanjut diperlukan untuk memperoleh hubungan antara biomassa dan stok karbon hutan dengan 
faktor-faktor penentu lainnya seperti jenis tanah dan iklim, proporsi biomassa yang akan teremisi 
secara langsung akibat kegiatan pengelolaan hutan dan proporsi biomassa yang terdekomposisi 
selama jangka waktu tertentu. 

Kata kunci: tipe hutan, pendugaan biomasa, perhitungan karbon, faktor emisi

Abstrak
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Sistem Perhitungan Karbon Nasional (Indonesian National Carbon Accounting System - INCAS) 
dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi persyaratan pelaporan emisi 
gas rumah kaca (GRK) dari sektor berbasis lahan, termasuk MRV (Measurement, Reporting 

and Verification - Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi) untuk REDD+ (penurunan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan, plus konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan 
stok karbon hutan), dan pengembangan inventarisasi GRK nasional. INCAS dikembangkan untuk 
menghitung emisi dan serapan GRK dari dan ke atmosfer yang diakibatkan oleh perubahan 
penggunaan lahan dan kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia. INCAS akan menjadi sistem 
terintegrasi yang menggunakan perangkat penginderaan jauh (remote sensing) dan pengukuran 
langsung di lapangan untuk mengukur emisi GRK dan menilai kinerja terhadap target penurunan 
emisi tersebut. 

Salah satu pendekatan untuk menghitung emisi GRK adalah dengan memperkirakan stok karbon 
hutan pada berbagai kondisi dan tipe hutan. Besarnya stok karbon yang teremisi ke atmosfer 
bervariasi tergantung pada kondisi hutan (Gibbs dkk., 2007). Sumber (pool) karbon utama dalam 
ekosistem hutan adalah biomassa, bahan organik mati dan bahan organik tanah.

Pendekatan yang terpercaya (credible) dalam penghitungan perubahan biomassa dan stok karbon 
yang digunakan dalam pelaporan emisi GRK dari hutan adalah dengan mempertimbangkan 

1. Pendahuluan
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seluruh pool karbon yang relevan termasuk biomassa di atas permukaan tanah, biomassa di 
bawah permukaan tanah (akar), bahan organik mati (serasah, kayu mati) dan bahan organik 
tanah; dan aliran (flow) karbon antar pool  tersebut akibat terjadinya gangguan. Karena adanya 
aliran karbon dari satu pool karbon ke pool karbon lainnya dalam ekosistem, integrasi data dari 
seluruh pool karbon harus dilakukan untuk menghasilkan inventarisasi emisi GRK yang lengkap. 
Setiap pool karbon memiliki potensi untuk menjadi sumber emisi atau serapan GRK.  

Kalimantan Tengah merupakan provinsi percontohan pertama dalam implementasi REDD+ 
di Indonesia. Saat ini luas hutan alam di Kalimantan Tengah (berdasarkan peta tutupan lahan 
Kementerian Kehutanan 2011) diperkirakan sekitar 8 juta ha, yang terdiri dari tiga tipe hutan alam, 
yaitu hutan lahan kering (71,9%), hutan rawa (27,8%), dan hutan bakau (0,3%). Ketiga tipe hutan 
ini memiliki karakteristik jenis dan kondisi lingkungan yang bervariasi. Sebagian dari areal hutan 
dari setiap tipe hutan tersebut telah mengalami gangguan (berubah menjadi hutan sekunder) 
yang berakibat pada berkurangnya jumlah stok karbon dalam biomassa hutan dibandingkan 
dengan stok karbon pada hutan yang tidak mengalami gangguan (hutan primer). Kategori ini perlu 
dipertimbangkan dalam pengukuran biomassa hutan yang akan digunakan dalam pemantauan 
dan pelaporan emisi GRK.  

Dugaan yang komprehensif dari stok dan perubahan di setiap pool karbon hutan belum 
tersedia secara luas di Indonesia. Data inventarisasi hutan baik dari plot contoh temporer 
maupun permanen dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk pendugaan stok karbon dan 
perubahannya sehubungan dengan perubahan penggunaan lahan dan aktivitas pengelolaan 
hutan. Tujuan analisis dalam kajian ini adalah: (1) untuk mengembangkan metodologi dalam 
menduga total biomassa hutan berdasarkan data pengukuran plot inventarisasi hutan yang 
tersedia di Kalimantan Tengah dan informasi yang dikumpulkan dari pustaka atau penelitian 
sebelumnya; (2) untuk menggunakan data tersebut untuk menghitung stok karbon pada setiap 
pool berdasarkan tipe hutan pada kondisi hutan primer dan sekunder (termasuk biomassa di 
atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah dan kayu mati, tetapi 
tidak termasuk bahan organik tanah); dan (3) untuk mendapatkan nilai dugaan stok karbon pada 
setiap tipe dan kondisi hutan yang dapat digunakan untuk menduga emisi dan serapan GRK dalam 
kegiatan mitigasi perubahan iklim.
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2.1  Pendekatan Umum 

Pendugaan biomassa hutan dan stok karbon di hutan alam Kalimantan Tengah dilakukan untuk 
tiga klasifikasi hutan alam menurut peta tutupan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Kehutanan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan 
rawa sekunder, hutan bakau primer dan hutan bakau sekunder).

Untuk setiap tipe hutan tersebut, nilai dugaan biomassa di atas permukaan tanah, biomassa 
di bawah permukaan tanah, serasah, dan kayu mati dihitung dengan menggunakan data yang 
tersedia. Bahan organik tanah tidak dimasukkan dalam analisis ini; meskipun demikian penting 
untuk dipertimbangkan, khususnya pada hutan rawa gambut dimana gambut merupakan sumber 
emisi karbon yang besar apabila terganggu. (Hal ini akan dibahas pada laporan yang terpisah).

Gambar 1 menunjukkan gambaran umum pendekatan yang digunakan dalam pendugaan 
biomassa dan karbon hutan di setiap pool karbon di hutan alam Kalimantan Tengah.

Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari berbagai sumber data pengukuran hasil 
inventarisasi hutan yang ada di Kalimantan Tengah, dan informasi tambahan yang diperoleh 
dari berbagai pustaka. Biomassa di atas permukaan tanah dari setiap pohon dalam plot diduga 

2. Metodologi yang Digunakan
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dengan menggunakan model alometrik yang dikembangkan di Kalimantan. Pool karbon yang 
tidak diukur dalam inventarisasi hutan diduga menggunakan hubungan antara biomassa pohon 
di atas permukaan tanah dengan pool karbon lainnya yang sudah dikembangkan dari penelitian 
atau kajian sebelumnya di Kalimantan atau lokasi lain di Indonesia, dan informasi lainnya yang 
dikumpulkan dari berbagai pustaka.

Deskripsi lebih detil dari data yang digunakan dan metodologi yang diaplikasikan dijelaskan 
sebagai berikut.

2.2 Deskripsi Data

Beberapa sumber data inventarisasi hutan yang dikelola oleh institusi di lingkup Kementerian 
Kehutanan digunakan untuk menduga biomassa dan stok karbon. Data ini terdiri dari data 
Inventarisasi Hutan Nasional (NFI - National Forest Inventory), Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) dan data pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) yang ada di Kalimantan Tengah. 
Selain itu juga digunakan data dari plot inventarisasi pemantauan vegetasi di lokasi proyek 
percontohan Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) di Kalimantan Tengah. Deskripsi 
tentang plot inventarisasi hutan tersebut disajikan pada Lampiran 1. Dari 10.231 plot inventarisasi 
hutan yang tersedia, proses penjaminan kualitas (quality assurance) dilakukan dan menghasilkan 
6.466 plot digunakan untuk analisis. Informasi dari setiap plot dikaji dan dilakukan validasi data 
sebagai bagian dari proses penjaminan kualitas INCAS. Distribusi spasial dari plot inventarisasi di 
seluruh Kalimantan Tengah yang digunakan dalam analisis ini disajikan pada Gambar 2. Sebagian 
besar plot inventarisasi tersebut berada di hutan lahan kering dan hutan rawa.

Allometric models (monograph on allometrics)

Gambar 2. Distribusi spasial plot inventarisasi hutan di Kalimantan Tengah yang digunakan dalam analisis
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Mengingat plot inventarisasi berasal dari berbagai sumber dan dilakukan untuk tujuan yang 
berbeda, maka tidak ada protokol standar dalam hal pengumpulan data (misalnya desain sampling, 
ukuran plot, cakupan pengukuran, dan lain-lain). Seluruh plot inventarisasi memiliki standar 
pengukuran yang sama sebagai berikut: (1) terletak di hutan dengan luas plot inventarisasi minimal  
0,1 ha; (2) semua pohon dengan DBH (diameter at breast height) ≥ 10 cm diukur diameternya; 
dan (3) dilakukan identifikasi jenis. Selain itu, informasi yang berhubungan dengan lokasi plot juga 
dicatat, meliputi: (1) lokasi administratif (provinsi, kabupaten, kecamatan), (2) posisi geografis 
(koordinat bujur dan lintang), (3) tipe hutan, (4) kondisi iklim (curah hujan, suhu), (5) jenis tanah, 
dan (6) kondisi topografi. Informasi ini diperiksa lebih lanjut tingkat akurasinya dengan menumpang 
susunkan dengan peta-peta yang relevan.

Rekapitulasi data dari berbagai sumber plot inventarisasi hutan yang digunakan untuk analisis 
dalam kajian ini disajikan pada Tabel 1.

Sumber data Tipe hutan yang dicakup Jumlah plot 
yang digunakan

Ukuran plot 
(ha)

DBH minimum 
yang diukur

NFI HLKP, HLKS, HRP, HRS 65 1 5 cm

IHMB HLKP, HLKS, HRS 5.942 0,25 10 cm

PUP HLKS 421 1 10 cm

KFCP HRP, HRS 38 0,1 < 5 cm, H > 1,5 m

Tabel 1. Rekapitulasi data dari berbagai sumber plot inventarisasi hutan di Kalimantan Tengah yang 
digunakan untuk analisis dalam kajian ini

Catatan: 
- HLKP: Hutan Lahan Kering Primer; HLKS: Hutan Lahan Kering Sekunder; HRP: Hutan Rawa Primer; HRS: Hutan Rawa Sekunder
- Tidak terdapat plot inventarisasi yang dibangun di hutan bakau primer maupun hutan bakau sekunder

Untuk menduga biomassa hutan di pool karbon lainnya seperti tumbuhan bawah, akar, serasah 
dan kayu mati, diperlukan data dan informasi dari berbagai hasil kajian. Inventarisasi hutan pada 
umumnya hanya mencakup informasi tentang pengukuran pada tingkat pohon. Informasi tentang 
biomassa dan/atau karbon yang berasal dari kegiatan penelitan seperti yang dilaporkan dalam 
jurnal penelitian kemudian dikaji untuk mengisi kesenjangan informasi yang tidak tercakup dalam 
kegiatan inventarisasi hutan, misalnya komponen biomassa di atas permukaan tanah lainnya seperti 
tumbuhan bawah, biomassa di bawah permukaan tanah (akar), serasah, dan kayu mati. Mengingat 
tidak terdapatnya plot inventarisasi di hutan bakau primer maupun hutan bakau sekunder yang 
ada di Kalimantan Tengah (Tabel 1), hasil penelitian stok karbon pada ekosistem hutan bakau di 
Kalimantan (Murdiyarso dkk., 2009; Krisnawati dkk., 2012) digunakan dalam kajian ini.

2.3  Pendugaan Biomassa di Atas Permukaan Tanah (BAPT)

Biomassa di Atas Permukaan Tanah (BAPT)  terdiri dari seluruh tingkat pertumbuhan pohon dan 
tumbuhan bawah. Data hasil pengukuran untuk setiap pohon pada plot inventarisasi hutan (Tabel 
1) digunakan untuk menduga biomassa di atas permukaan tanah. Pada beberapa plot (seperti plot 
IHMB dan PUP), pohon-pohon diukur pada saat diameter (DBH) pohon  mencapai 10 cm atau 
lebih, sementara pada plot lain, pengukuran diameter mulai dilakukan pada pohon yang lebih kecil 
(misalnya DBH ≥ 5 cm untuk plot NFI; DBH < 5 cm dan tinggi > 1,5 m untuk plot KFCP).
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2.3.1. BAPT untuk pohon (DBH ≥ 10 cm)

Biomassa pohon di atas permukaan tanah (DBH ≥ 10 cm) diduga dengan menggunakan model 
alometrik yang dikembangkan di Kalimantan, berdasarkan pada monograf tentang alometrik 
biomassa (Krisnawati dkk., 2012) dan panduan dalam penggunaan model alometrik untuk 
menduga biomassa dan stok karbon hutan di Indonesia (Badan Litbang Kehutanan, 2013). 
Model alometrik yang digunakan dikembangkan berdasarkan hubungan antara biomassa 
pohon contoh yang diukur secara destruktif dengan peubah biometrik yang mudah diukur 
seperti diameter (DBH). BAPT merupakan jumlah dari seluruh biomassa bagian pohon di atas 
permukaan tanah (termasuk batang, cabang, ranting, daun, dan buah/bunga jika ada) dalam 
berat kering yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).

Total biomassa pohon di atas permukaan tanah untuk setiap plot dihitung dengan 
menjumlahkan semua nilai dugaan biomassa masing-masing pohon di atas permukaan tanah 
di dalam plot yang dinyatakan dalam satuan Megagram (Mg) atau ton (t)

BAPTP =
        

BAPTT / LP

dimana BAPTP = total biomassa di atas permukaan tanah pada suatu plot (kg ha-1), atau 
dinyatakan dalam Mg ha-1 (setelah mengalikan dengan faktor konversi 0,001), BAPTT  = 
biomassa di atas permukaan tanah masing-masing pohon (kg), LP = luas plot (ha), n = jumlah 
pohon pada plot. 

2.3.2. BAPT untuk Pohon (DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m)

Biomassa di atas permukaan tanah dari pohon dengan ukuran DBH < 10 cm dan tinggi > 1,5 m 
diduga dengan menggunakan prosedur yang sama untuk menduga BAPT untuk pohon dengan 
DBH ≥ 10 cm. 

Pada plot inventarisasi dimana pohon dengan DBH < 10 cm tidak dilakukan pengukuran (seperti 
plot IHMB dan PUP), pendugaan biomassa pada komponen yang tidak diukur ini dilakukan 
dengan menggunakan proporsi yang dihasilkan dari plot yang memiliki data pengukuran 
semua tingkat pertumbuhan pohon, yaitu menggunakan proporsi rata-rata komponen yang 
tidak terukur pada plot terhadap komponen terukur. Misalnya proporsi rata-rata BAPT untuk 
pohon dengan DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m  terhadap BAPT pohon dengan DBH ≥ 10 cm 
(dihasilkan dari data plot KFCP) digunakan untuk menghitung komponen yang tidak terukur 
dari biomassa pohon di atas permukaan tanah (DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m) pada hutan rawa. 
Nilai rata-rata proporsi tersebut adalah 44,4% untuk hutan rawa primer dan 48,1% untuk 
hutan rawa sekunder. 

Pada hutan lahan kering, proporsi rata-rata dari BAPT untuk pohon dengan ukuran 5 cm ≤ 
DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m terhadap BAPT untuk pohon dengan DBH≥ 10 cm (dihasilkan dari 
plot NFI) digunakan untuk menghitung komponen yang tidak terukur dari biomassa di atas 
permukaan tanah (5 cm ≤ DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m). Pada hutan lahan kering primer dan 
sekunder, nilai proporsi rata-ratanya adalah 7,2% dan 4,5%. 

Untuk komponen yang tidak diukur lainnya pada hutan lahan kering, BAPT pohon dengan DBH 
< 5 cm; tinggi > 1,5 m, digunakan proporsi 0,2% untuk hutan lahan kering primer dan 1,1% 
untuk hutan lahan kering sekunder berdasarkan kajian sebelumnya pada hutan lindung lahan 
kering di Nusa Tenggara Barat (Krisnawati dkk., 2013).
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2.3.3. BAPT untuk tumbuhan bawah (tinggi < 1,5 m)

Semua plot inventarisasi hanya menyajikan data pengukuran komponen pohon di atas 
permukaan tanah; tidak termasuk tumbuhan bawah (semai, semak, paku-pakuan, tanaman 
herba, dan lain-lain), meskipun merupakan bagian dari biomassa di atas permukaan tanah 
dalam ekosistem hutan. Kontribusi komponen ini terhadap biomassa di atas permukaan tanah 
bervariasi, tetapi secara umum cukup kecil (Brown dan Lugo, 1992; Tanner, 1980). Meskipun 
demikian, komponen ini tetap dimasukkan kedalam analisis untuk menghasilkan nilai dugaan 
secara lengkap terhadap total biomassa hutan di atas permukaan tanah. 

Biomassa di atas permukaan tanah untuk tumbuhan bawah diduga dengan menggunakan 
proporsi dari hasil penelitian sebelumnya dengan mempertimbangan tipe ekosistem hutan. 
Untuk hutan rawa, digunakan proporsi rata-rata yang dihasilkan dari beberapa penelitian 
yang dilakukan di Kalimantan Tengah (Jaya dkk., 2007; Dharmawan, 2012), yang menunjukkan 
nilai dugaan  biomassa tumbuhan bawah adalah 2,4% biomassa pohon di atas permukaan 
tanah di hutan rawa primer, dan 3,8% biomassa pohon di atas permukaan tanah di hutan rawa 
sekunder. Pada hutan lahan kering sekunder, biomassa tumbuhan bawah dengan proporsi 
sebesar 2,7% dari biomasa pohon di atas permukaan tanah dihasilkan dari hasil kajian yang 
dilakukan oleh Junaedi (2007) dan Hardiasyah (2011) di Kalimantan Tengah. Mengingat belum 
adanya kajian biomassa tumbuhan bawah yang dilakukan pada hutan lahan kering primer 
di Kalimantan, sehingga digunakan proporsi 0,5% untuk biomassa pohon di atas permukaan 
tanah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di hutan lindung lahan kering di Nusa 
Tenggara Barat (Krisnawati dkk., 2013). 

2.4. Pendugaan Biomassa di Bawah Permukaan Tanah (Akar)

Pendugaan biomassa di bawah permukaan tanah (akar) dapat dilakukan dengan menggunakan 
model alometrik atau menggunakan rasio biomassa akar terhadap biomassa di atas permukaan 
tanah/rasio root-to-shoot/RTS (IPCC 2003). Nilai baku dari rasio RTS telah dipublikasikan dalam 
buku Panduan Pelaksanaan untuk LULUCF dan pada buku acuan REDD, yaitu sebesar 0,24 (0,22-
0,33) (IPCC 2003; GOFC-GOLD, 2009). Namun, rasio ini bisa bervariasi tergantung dari jenis, tipe 
ekosistem, kondisi tanah, ketinggian tempat dan kondisi iklim. Pada kajian ini, rasio RTS 0,29 
yang didapatkan dari Moser (2011) di hutan tropis lahan kering pada berbagai ketinggian tempat 
digunakan untuk menduga biomassa di bawah permukaan tanah (akar) pada hutan lahan kering. 
Untuk hutan rawa, terlebih dahulu dilakukan pendugaan biomassa akar menggunakan model 
alometrik yang dikembangkan oleh Niyama dkk. (2005) pada setiap plot yang dilakukan pengukuran 
semua tingkat pertumbuhan pohon (seperti plot KFCP), untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk 
memperoleh  proporsi rata-rata biomassa di bawah permukaan tanah terhadap biomassa di atas 
permukaan tanah, sehingga diperoleh rasio RTS sebesar 0,22.

2.5 Pendugaan Serasah

Serasah terdiri dari bagian tanaman yang sudah mati (buah, daun, bunga) yang terdapat di 
permukaan tanah di hutan. Pendugaan biomassa serasah lebih sulit dilakukan karena sangat 
bervariasi dan dinamis terkait dengan produktivitas hutan dan ada tidaknya gangguan. Jumlah 
massa serasah yang telah dilaporkan dari beberapa hasil penelitian bervariasi antara 1,3% sampai 
dengan 23,6% dari biomassa pohon di atas permukaan tanah (Brown dkk., 1995; Delaney, 1997; 
Nascimento dan Laurance, 2002; Jaya dkk., 2007; Hardiasyah, 2011; Dharmawan, 2012). Dalam 
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kajian ini, digunakan proporsi massa serasah terhadap biomassa pohon di atas permukaan 
tanah sebesar 3,0% untuk hutan lahan kering primer; 3,5% untuk hutan lahan kering sekunder 
(Hardiansyah, 2011; Brown dkk., 1995); 1,6% untuk hutan rawa primer, dan 2,3% untuk hutan rawa 
sekunder (Jaya dkk., 2007; Dharmawan, 2012).

2.6 Pendugaan Kayu Mati

Kayu mati terdiri dari seluruh kayu yang sudah mati termasuk pohon yang sudah mati, pohon 
tumbang, dan bagian dari pohon (ranting, batang, cabang) yang jatuh di atas permukaan tanah. 
Sama seperti halnya dengan serasah, nilai dugaan massa kayu mati sangat bervariasi dan 
dinamis terkait dengan produktivitas hutan dan sejarah gangguan (khususnya pembakaran dan 
pemanenan).

Kayu mati dapat menjadi komponen penting di beberapa tipe hutan tropis, khususnya pada hutan 
sekunder yang mengalami gangguan. Massa kayu mati pada tipe hutan ini dapat mencapai 10-40% 
dari biomassa pohon di atas permukaan tanah (Uhl dan Kauffman, 1990; Verwer dan Van der Meer, 
2010). Dalam kajian ini, untuk menduga massa kayu mati digunakan proporsi massa kayu mati 
sebesar 18% dari biomassa pohon di atas permukaan tanah pada hutan primer lahan kering (rata-
rata proporsi dari Delaney dkk., 1998; Gale, 2000; Clark dkk., 2002; Chambers dkk., 2004; Keller 
dkk., 2004; Rice dkk., 2004; Yoneda dkk., 2004; Brown dkk., 2005; Palace dkk., 2008; Pyle dkk., 
2008), dan 33% untuk hutan sekunder lahan kering (Clark dkk., 2002; Rice dkk., 2004). Sedangkan 
pada hutan rawa gambut, proporsi massa kayu mati yang digunakan adalah sebesar  18,5% dari 
biomassa pohon di atas permukaan tanah digunakan untuk hutan rawa primer (Dharmawan, 
2012), dan 23,9% untuk hutan rawa sekunder (Ludang dan Jaya, 2007; Dharmawan, 2012).

2.7 Pendugaan Total Biomassa dan Stok Karbon

Nilai dugaan total biomassa setiap plot dihitung dengan cara menjumlahkan biomassa BAPT (DBH 
≥ 10cm), BAPT (DBH < 10 cm, H > 1,5 m), BAPT untuk tumbuhan bawah (H<1,5m), biomassa di 
bawah permukaan tanah (akar), dan biomassa serasah dan kayu mati.

Total biomassa  = BAPT(DBH ≥ 10cm) + BAPT(DBH < 10cm; H > 1.5m) + BAPTtumbuhan bawah (H<1.5m) + BBPTakar+ S + Km

dimana : BAPT(DBH ≥ 10cm) = biomassa di atas permukaan tanah pada pohon dengan DBH ≥ 10cm, 
BAPT(DBH < 10 cm, H > 1,5 m) = biomassa di atas permukaan tanah pada pohon dengan DBH < 10 cm dan 
tinggi > 1,5 m,  BAPTtumbuhan bawah (H<1,5m) =  biomassa di atas permukaan tanah pada tumbuhan bawah 
(tinggi < 1,5 m), BBPTakar = biomassa di bawah permukaan tanah (akar), S = biomassa pada serasah 
dan  Km = biomassa pada kayu mati.

Biomassa (pohon di atas permukaan tanah, tumbuhan bawah, serasah, kayu mati, dan akar) hutan 
menentukan potensi jumlah karbon yang tersimpan dan dapat diemisikan ke atmosfer karena 
adanya penebangan atau deforestasi dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Untuk menduga 
stok karbon pada setiap pool karbon pada suatu tipe hutan, dibutuhkan informasi nilai kandungan 
karbon (fraksi karbon) dalam biomassa. Karbon yang terkandung dalam biomassa (berat kering) 
diasumsikan sebesar 50% (Mg biomassa = 0,5 Mg C) (Clark dkk. 2001; Malhi dkk., 2004) atau setara 
dengan karbon dioksida dengan cara mengalikan  stok karbon dengan faktor (44/12).
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3.1. Biomassa Total pada Setiap Tipe Hutan

Tabel 2 dan 3 menyajikan rekapitulasi dari nilai dugaan biomassa total pada hutan lahan kering 
primer dan hutan lahan kering sekunder di Kalimantan Tengah. 

Pool karbon Nilai Tengah
(Mg ha-1) Selang Kepercayaan 95% (Mg ha-1)

Biomassa di atas permukaan tanah 298,2 283,0 313,4

Pohon 296,8 281,8 312,0

DBH ≥10 cm 276,4 262,4 291,0

5 cm ≤ DBH < 10 cm 19,8 18,8 20,8

DBH < 5 cm (Tinggi >1,5 m) 0,6 0,6 0,6

Tumbuhan bawah (Tinggi < 1,5 m) 1,3 1,3 1,4

Biomassa di bawah permukaan tanah (Akar) 86,5 82,1 90,8

Serasah 9,0 8,5 9,5

Kayu mati 49,9 47,4 52,5

Total Biomassa Hutan 443,6 421,0 466,1

Tabel 2. Nilai dugaan total biomassa pada hutan lahan kering primer 

Catatan: Jumlah plot inventarisasi yang digunakan untuk analisis biomassa pohon di atas permukaan tanah: 373 plot

3. Hasil Penelitian
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Tabel 3. Nilai dugaan total biomassa pada hutan lahan kering sekunder

Pool karbon Nilai Tengah
(Mg ha-1) Selang Kepercayaan 95% (Mg ha-1)

Biomassa di atas permukaan tanah 218,2 216,0 220,5

Pohon 212,4 210,3 214,6

DBH ≥10 cm 201,0 198,9 203,0

5 cm ≤ DBH < 10 cm 9,1 9,.0 9,2

DBH < 5 cm (Tinggi >1,5 m) 2,4 2,4 2,4

Tumbuhan bawah (Tinggi < 1,5 m) 5,8 5,7 5,9

Biomassa di bawah permukaan tanah (Akar) 63,3 62,6 63,9

Serasah 7,4 7,4 7,5

Kayu mati 66,3 65,6 67,0

Total Biomassa Hutan 355,3 351,6 358,9

Catatan: Jumlah plot inventarisasi yang digunakan untuk analisis biomassa pohon di atas permukaan tanah: 4.686 plot

Tabel 4 dan 5 menyajikan rekapitulasi dugaan biomassa total hutan rawa primer dan sekunder di 
Kalimantan Tengah.

Tabel 4. Nilai dugaan total biomassa pada hutan rawa primer

Pool karbon Nilai Tengah
(Mg ha-1) Selang Kepercayaan 95% (Mg ha-1)

Biomassa di atas permukaan tanah 221,3 191,7 250,9

Pohon 216,2 187,3 245,2

DBH ≥10 cm 149,7 129,7 169,8

DBH < 10 cm (Tinggi >1,5 m) 66,5 57,6 75,4

Tumbuhan bawah (Tinggi < 1,5 m) 5,1 4,4 5,8

Biomassa di bawah permukaan tanah (Akar) 48,7 42,2 55,2

Serasah 3,5 3,0 3,9

Kayu mati 40,0 34,7 45,4

Total Biomassa Hutan 313,5 271,5 355,4

Catatan: Jumlah plot inventarisasi yang digunakan untuk analisis biomassa pohon di atas permukaan tanah: 42 plot
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Tabel 5. Nilai dugaan total biomassa pada hutan rawa sekunder

Pool karbon Nilai Tengah
(Mg ha-1) Selang Kepercayaan 95% (Mg ha-1)

Biomassa di atas permukaan tanah 190,1 187,4 192,9

Pohon 183,1 180,5 185,8

DBH ≥10 cm 123,6 121,8 125,4

DBH < 10 cm (Tinggi >1,5 m) 59,5 58,6 60,4

Tumbuhan bawah (Tinggi < 1,5 m) 7,0 6,9 7,1

Biomassa di bawah permukaan tanah 
(Akar) 41,8 41,2 42,4

Serasah 4,3 4,2 4,3

Kayu mati 43,8 43,1 44,4

Total Biomassa Hutan 280,0 275,9 284,0

Catatan: Jumlah plot inventarisasi yang digunakan untuk analisis biomassa pohon di atas permukaan tanah: 1.365 plot

Tabel 6 menyajikan nilai dugaan total biomassa untuk hutan bakau primer dan hutan bakau 
sekunder di Kalimantan Tengah. 

Tabel 6. Nilai dugaan total biomassa pada hutan bakau primer dan sekunder

Pool karbon
Nilai Tengah (Mg ha-1)

HBP HBS

Biomassa di atas permukaan tanah (DBH > 5 cm) 208.5 124.7

Biomassa di bawah permukaan tanah (Akar) 15,1 14,8

Kayu mati 99,7 93,3

Serasah nd nd

Total Biomassa Hutan 323,3 232,8

Catatan: 

- Nilai dugaan untuk HBP (Hutan Bakau Primer) didasarkan pada hasil kajian Murdiyarso dkk. (2009) dan Krisnawati dkk. 
(2012); nilai dugaan untuk HBS (Hutan Bakau Sekunder) didasarkan pada hasil kajian Krisnawati dkk. (2012).

- nd (no data): serasah tidak dimasukkan mengingat sebagian besar hutan bakau hanya menghasilkan sedikit serasah atau 
tidak sama sekali karena terbawa aliran air, sehingga kontribusinya terhadap total karbon sangat kecil (Snedaker and 
Lahmann, 1988).
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3.2 Proporsi Karbon pada Setiap Tipe Hutan

Gambar 3 menunjukkan proporsi karbon di setiap pool pada masing-masing tipe hutan.

Gambar 3. Proporsi karbon yang tersimpan pada setiap pool karbon hutan  

 
Hutan Lahan Kering Primer Hutan Lahan Kering Sekunder 

Hutan Rawa Primer Hutan Rawa Sekunder 

Hutan Bakau Primer Hutan Bakau Sekunder 
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3.3 Rekapitulasi Stok Karbon pada Setiap Tipe Hutan

Tabel 7 menyajikan rekapitulasi kandungan karbon dari rata-rata biomassa yang terdapat pada 
setiap tipe hutan untuk penghitungan karbon di Kalimantan Tengah.

Tabel 7. Stok karbon pada setiap pool karbon di berbagai tipe hutan (Mg C ha-1)

Pool Karbon

Tipe Hutan

Hutan Lahan Kering Hutan Rawa Hutan Bakau

Primer Sekunder Primer Sekunder Primer Sekunder

BAPT (DBH ≥ 10 cm) 138 100 75 62
104 62

BAPT (DBH <10 cm; H > 1,5m) 10 6 33 30

Tumbuhan bawah (H < 1,5m) 1 3 3 4 nd nd

BBPT (Akar) 43 32 24 21 8 7

Serasah 5 4 2 2 nd nd

Kayu mati 25 33 20 22 50 46

Total stok karbon 222 178 157 140 162 116

Catatan: nd = no data (tidak ada data)

Total stok karbon dapat digunakan untuk menghitung total emisi karbon dioksida (CO2) akibat 
pembukaan hutan atau deforestasi dengan cara mengalikannya dengan faktor (44/12). 
Berdasarkan Tabel 7, total stok karbon pada setiap tipe hutan setara dengan karbon dioksida di 
atmosfer sebesar  814 CO2-e pada hutan lahan kering primer, 653 CO2-e pada hutan lahan kering 
sekunder , 576 CO2-e pada hutan rawa primer, 513 CO2-e pada hutan rawa sekunder, 594 CO2-e 
pada hutan bakau primer dan 425 CO2-e pada hutan bakau sekunder.
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Total biomassa dan stok karbon yang tersimpan dalam ekosistem hutan sangat bervariasi 
diantara tipe dan kondisi hutan (Tabel 2-6). Dari empat pool karbon yang dikaji (kecuali bahan 
organik tanah), pool karbon pada biomassa di atas permukaan tanah merepresentasikan 

proporsi terbesar dari total stok karbon, yaitu antara 53,6% sampai dengan 70,6% (Gambar 3). 
Pohon (DBH ≥ 10 cm) merupakan komponen  yang memberikan kontribusi stok karbon terbesar 
pada ekosistem hutan, yaitu dari 44% sampai 65%. Bervariasinya proporsi ini mungkin disebabkan 
oleh adanya perbedaan komposisi jenis yang berkorelasi erat dengan kerapatan kayu, khususnya 
kerapatan kayu pohon-pohon besar dengan volume kayu yang besar. 

Hutan sekunder memiliki stok karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan lebih kecil 
dibandingkan dengan hutan primer (kondisi hutan tidak terganggu) (Tabel 7). Jika dibandingkan 
dengan hutan primer (tak terganggu), berkurangnya stok karbon dalam keempat pool karbon akibat 
adanya gangguan di hutan sekunder adalah sekitar 20% pada hutan lahan kering, 11% pada hutan 
rawa, dan 28% pada hutan bakau. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah (2011) pada hutan 
bekas tebangan di hutan lahan kering di Kalimantan Tengah (beberapa tahun setelah penebangan) 
menunjukkan terdapatnya stok karbon 30-65% lebih rendah dibandingkan pada hutan primer. 
Dengan menerapkan teknik pemanenan berdampak lingkungan rendah (Reduced Impact Logging 
- RIL) pada kegiatan pemanenan hutan dengan sistem tebang pilih di Gabon, biomassa di atas 
permukaan tanah  hanya berkurang sebanyak 8% (Medjibe dkk., 2011). Sedangkan pada kegiatan 
pemanenan hutan dengan sistem tebang pilih di Papua Nugini, biomassa di atas permukaan 

4. Pembahasan
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tanah berkurang sampai 31% (Bryan dkk., 2010). Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa 
berkurangnya stok karbon pada hutan sekunder tidak secara langsung mencerminkan kehilangan 
stok karbon yang diakibatkan oleh kegiatan pemanenan hutan pada saat itu, tetapi sangat 
dipengaruhi oleh paska waktu pemanenan dilakukan yang akan berdampak pada stok karbon di 
hutan. Berkurangnya stok karbon hutan (jumlah karbon yang hilang dari hutan dan dilepaskan ke 
atmosfer) yang diakibatkan karena proses gangguan seharusnya dibedakan berdasarkan tingkat 
dan tipe gangguan/ kerusakan (misalnya hutan sekunder karena praktik pemanenan tebang pilih 
akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap karbon hutan sekunder akibat dari pemanenan 
dengan teknik RIL).

Kayu mati (termasuk pohon mati dan tumbang) merupakan komponen pool karbon yang berperan 
besar pada beberapa tipe hutan, khususnya pada hutan sekunder (hutan yang mengalami 
gangguan). Proporsi stok karbon pada komponen ini berkisar antara 11% sampai 40% dari total 
stok karbon pada ekosistem (Gambar 3). Massa kayu mati sebesar 10% sampai 40% dari biomassa 
di atas permukaan tanah juga telah dilaporkan oleh beberapa penelitian sebelumnya (Uhl dan 
Kauffman, 1990; Verwer dan Van der Meer, 2010). Proporsi massa kayu mati terhadap biomassa 
di atas permukaan tanah di hutan sekunder (terganggu) lebih tinggi dibandingkan dengan hutan 
primer. Palace dkk. (2007; 2008) menyatakan bahwa hutan yang dipanen secara tebang pilih pada 
hutan tropis di Amazon memiliki 50% kayu mati lebih banyak dibandingkan dengan hutan yang 
tidak terganggu. Adanya gangguan pada sebuah ekosistem akan mempengaruhi potensi stok 
karbon yang dimiliki, dimana akan terjadi aliran stok karbon dari pool karbon pada biomassa di 
atas permukaan tanah menjadi pool karbon kayu mati sebagai sisa atau limbah yang dihasilkan 
setelah adanya gangguan. Pool karbon pada komponen ini dapat menjadi pool karbon jangka 
panjang (Brown dan Lugo, 1992).

Proporsi serasah terhadap total stok karbon pada ekosistem hutan umumnya kecil (1% sampai 
2%) (Gambar 3). Proporsi ini cenderung menjadi lebih tinggi pada hutan sekunder (hutan lahan 
kering dan hutan rawa) dibandingkan dengan hutan primer, dimana hal ini secara dinamis 
berhubungan dengan produktivitas hutan dan sejarah gangguan. Pada hutan klimak, tingkat 
produktivitas tahunan cenderung diimbangi dengan proses pembusukan dengan akumulasi yang 
tidak signifikan (Brown dan Lugo, 1992). Pada hutan bakau, serasah tidak dimasukkan dalam pool 
mengingat sebagian besar hutan bakau hanya menghasilkan sedikit serasah atau cenderung tidak 
menghasilkan serasah sama sekali akibat terbawa aliran air, sehingga kontribusinya terhadap total 
karbon sangat kecil (Snedaker and Lahmann, 1988).

Kontribusi tumbuhan bawah terhadap biomassa di atas permukaan tanah kecil namun bervariasi, 
dalam kajian ini sebesar 4% atau lebih kecil (Gambar 3). Walaupun kontribusinya sangat kecil 
terhadap total biomassa, komponen ini perlu disertakan dalam penghitungan untuk mendapatkan 
nilai dugaan biomassa di atas permukaan tanah yang akurat dan lengkap. Kontribusi komponen 
ini akan lebih besar terjadi pada hutan sekunder dibandingan dengan di hutan primer. Pada 
hutan sekunder, terdapatnya tumbuhan bawah yang banyak umumnya mengindikasikan adanya 
gangguan hutan pada masa lampau yang disusul dengan proses regenerasi.

Biomassa di bawah permukaan tanah (akar) sangat bervariasi pada berbagai tipe ekosistem 
hutan, memberikan kontribusi sebesar 5% sampai 20% dari total biomassa ekosistem (Gambar 
3). Besarnya biomassa di bawah permukaan tanah (akar) ini, kemungkinan merupakan akumulasi 
dari fungsi tipe tanah, kesuburan tanah, dan kelembaban tanah (Brown and Lugo, 1992).   

Biomassa pohon di atas permukaan tanah (DBH ≥ 10 cm) menyimpan stok karbon terbesar di 
dalam ekosistem hutan di Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, jika hanya mempertimbangan 
komponen ini (misalnya, hanya berdasarkan pada data inventarisasi hutan yang sering hanya 
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melaporkan stok kayu pada DBH minimum 10 cm) dan mengabaikan pool karbon pada komponen 
lain dari pohon di atas permukaan tanah (DBH < 10 cm) akan mengurangi jumlah biomassa dan 
karbon yang tersimpan dalam ekosistem. Oleh karena itu, penyertaan komponen-komponen pool 
karbon lainnya dalam penghitungan karbon penting dilakukan karena jika hanya berdasarkan 
data inventarisasi hutan ( DBH ≥ 10 cm) hanya mencakup 44% sampai 65% dari total biomassa 
yang ada pada ekosistem hutan. 

Meskipun ribuan plot inventarisasi telah dibangun di hutan Kalimantan Tengah dan digunakan 
dalam bahan analisis biomassa, plot-plot ini sebagian besar berada di hutan lahan kering dan 
hutan rawa dan tidak terdapat plot inventarisasi yang berada di hutan bakau. Meskipun luas areal 
hutan bakau di Kalimantan Tengah sangat kecil (0,3% dari total hutan alam yang ada) dibandingkan 
dengan tipe hutan lainnya, pembangunan petak ukur permanen untuk mewakili tipe hutan bakau 
merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan akurasi dugaan potensi biomassa hutan 
bakau, yang saat ini hanya didasarkan pada beberapa laporan penelitian.

Sebagian besar data inventarisasi hutan yang digunakan dalam analisis, difokuskan pada 
komponen pohon hutan dan tidak termasuk biomassa vegetasi non-pohon (misalnya, kelapa, 
rotan, bambu, dll.) yang mungkin juga ditemukan di hutan. Dibandingkan dengan biomassa pohon 
di atas permukaan tanah, kontribusi vegetasi non-pohon di dalam ekosistem hutan umumnya 
kecil (Tanner, 1980; Brown dan Lugo, 1992). Inventarisasi hutan umumnya tidak menyertakan 
komponen ini meskipun keberadaanya di plot (jika ada) pada umumnya dicatat. Meskipun 
demikian, tidak disertakannya komponen biomassa ini tidak mengakibatkan penurunan nilai yang 
signifikan terhadap total biomassa hutan. 

Hasil kajian ini dapat digunakan dengan pendekatan berbeda dalam penghitungan karbon hutan. 
Nilai dugaan ini dapat dikonversi menjadi faktor emisi karbon hutan dimana diasumsikan bahwa 
semua karbon di setiap pool karbon akan teremisi pada saat terjadi pembukaan hutan. Pendekatan 
seperti ini telah digunakan untuk penghitungan emisi GRK (CO2) dari deforestasi di Kalimantan 
Tengah dengan pendekatan sederhana seperti yang disajikan dalam Krisnawati dkk. (2013). Hasil 
nilai dugaan dalam kajian ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi awal stok 
karbon hutan untuk pemodelan emisi dan serapan GRK yang lebih komprehensif, seperti dalam 
INCAS, dimana perubahan stok karbon dimodelkan berdasarkan dampak dari kejadian (event) 
tertentu.

Hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kredibilitas hasil perhitungan emisi 
GRK yang sudah dilaporkan sebelumnya (misalnya Jagau dkk., 2012; Agus dkk., 2013). Pendekatan 
ini dikembangkan dengan menyertakan analisis faktor emisi untuk hutan yang dihasilkan dari plot-
plot inventarisasi hutan yang terdapat di Kalimantan Tengah dan pendekatan yang komprehensif 
dalam pendugaan biomassa hutan.
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1. Total biomass dan karbon yang tersimpan di dalam ekosistem hutan bervariasi diantara 
tipe dan kondisi hutan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan hubungan 
atau korelasi antara biomassa dan stok karbon hutan dengan faktor-faktor penentu lainnya 
seperti jenis tanah, elevasi, curah hujan; termasuk juga proporsi biomass yang langsung 
teremisi akibat aktivitas pengelolaan hutan dan proporsi biomassa yang terdekomposisi 
dalam interval waktu tertentu. 

2. Kajian ini dilakukan dengan memasukkan semua komponen pool karbon hutan kecuali 
komponen bahan organik tanah. Berdasarkan hasil kajian ini, apabila pendugaan biomassa 
dilakukan hanya dengan mempertimbangkan komponen biomassa pohon di atas permukaan 
tanah, dugaan yang dihasilkan hanya merepresentasikan 44-65% dari biomassa hutan total. 
Penelitian lanjutan diperlukan untuk menyempurnakan hasil pendugaan biomassa untuk 
semua komponen hutan pada skala dan tingkat ketelitian yang diperlukan dalam analisis 
tingkat landskap dari masing-masing tipe hutan di Kalimantan Tengah.

3. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan perhitungan emisi GRK 
yang pernah dilaporkan sebelumnya. Hasil ini dapat digunakan untuk membantu Kalimantan 
Tengah menuju inventarisasi GRK Tier 3 dari lahan hutan. Metode dan analisis yang digunakan 
dalam kajian ini relevan dan juga dapat direplikasi untuk provinsi lainnya dan untuk tingkat 
nasional, untuk dapat mendukung pengembangan sistem MRV yang terpercaya.

3. Results5. Kesimpulan dan Saran
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Lampiran 1. Deskripsi set data plot inventarisasi hutan  

Data Inventarisasi Hutan Nasional (National Forest Inventory - NFI). – National Forest Inventory 
adalah program nasional yang digagas oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 1989 (dilaksanakan 
oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan) melalui Proyek NFI dengan bantuan FAO dan Bank 
Dunia. Program ini dirancang dengan dua tujuan utama: (1) untuk mengembangkan kemampuan 
internal Kementerian Kehutanan dalam kegiatan inventarisasi hutan yang berkelanjutan, dan (2) 
untuk menghasilkan informasi sumber daya hutan guna perumusan kebijakan dan perencanaan 
strategis di tingkat nasional dan tingkat propinsi. Sejak dimulainya proyek ini, telah dibangun 
sekitar 2.735 plot dengan luas 1 ha  (permanent sample plot – PSP) secara sistematis dengan jarak 
20 x 20 km di seluruh wilayah hutan Indonesia sedangkan petak sampel sementara (temporary 
sample plot - TSP) dibuat mengelilingi setiap PSP. Sekitar lebih dari 200 plot NFI terletak di 
Kalimantan Tengah. Sebagian besar plot berada di daerah dengan ketinggian di bawah 1.000 
m dpl. Pengukuran pertama dilakukan pada periode 1989 – 1996 dan hasilnya dilaporkan pada 
tahun 19961 mengenai statistik sumber daya hutan indonesia. Di antara data statistik ini terdapat 
informasi mengenai jumlah pohon berdasarkan jenis dan kelas diameter pada masing-masing 
Kelompok Jenis/Provinsi.

Setiap pohon dalam 1 ha PSP yang diukur dalam 16 subplot 25 x 25 m diberi nomor. Posisi pohon 
dalam PSP juga dipetakan dengan mencatat azimut dan jarak dari titik pusat plot – sehingga tiap 
pohon dapat diketahui lokasinya pada waktu dilakukan pengukuran ulang. Semua pohon dengan 
diameter DBH minimal 5 cm diukur diameter dan tinggi pohonnya. Selain itu juga dicatat nama 
lokal jenis pohon, karakteristik tajuk, kerusakan, dan gangguan. Informasi tentang lokasi, termasuk 
pengamatan atas gangguan dan regenerasi, dan data vegetasi non-pohon (bambu, rotan, dll) juga 
dicatat. Plot diklasifikasikan dalam berbagai jenis atau kondisi yang meliputi sistem lahan, kelas 
ketinggian dengan interval 100 m, penggunaan lahan, tipe hutan, kondisi tegakan dan status 
hutan tanaman, tropografi, lereng dan aspek. Protokol yang digunakan dalam pengambilan data 
di lapangan dan desain plot untuk NFI di Indonesia dijelaskan dalam dokumen (Revilla, 1992)2. 

Pengukuran ulang kedua dilakukan pada periode 1996-2000, dan pengukuran ulang ketiga 
dilakukan pada tahun 2000-2006. Sekitar 40% plot dilakukan pengukuran ulang kedua. Dari 
jumlah tersebut, hanya 35% yang selanjutnya diukur selama pengukuran ulang ketiga. Pengukuran 
ulang, penjamian kualitas (quality assurance) serta penyempurnaan data PSP NFI masih terus 
dilakukan. Meskipun  pengukuran ulang belum dilakukan pada seluruh PSP, analisis dari data NFI 
yang ada dapat memberikan informasi penting untuk memperkirakan jumlah biomassa hutan 
dan mendukung pengembangan model pertumbuhan dan hasil tegakan, dan secara umum 
mendukung pengelolaaan hutan yang lebih baik di Indonesia. 

Data Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).  – Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) juga merupakan program nasional yang digagas oleh Kementerian Kehutanan 
yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Produksi kehutanan pada tahun 2009 melalui Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009. Tujuan program ini adalah: (1) untuk mengukur 

Lampiran

1National Forest Inventory of Indonesia: Final Forest Resources Statistics Report. Report to the Directorate General of Forest Inventory 
and Land Use Planning Ministry of Forestry, Government of Indonesia. Field Document 55, UTF/INS/066/INS Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations. Jakarta, June, 1996. 

2Revilla, J.A.V. 1992. Step-by-Step Field Sampling Procedures for the NFI Project. Indonesia UTF/INS/066/ INS National Forest Inventory 
Working Document No. 3. Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Jakarta.
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stok kayu dari hutan produksi di Indonesia baik hutan alam maupun hutan tanaman, (2) untuk 
mendapatkan informasi dasar pengembangan rencana kerja 10 tahunan di Unit Pengelolaan Hutan, 
khususnya dalam merumuskan pengaturan hasil untuk menjamin pengelolaan hutan lestari, dan 
(3) untuk memantau tren jumlah persediaan kayu di setiap Unit Pengelolaan Hutan. Seluruh unit 
pengelolaan hutan, perlu melakukan inventarisasi di semua kompartemen hutan produksi secara 
berkala dalam jangka waktu 10 tahun. Dalam setiap kompartemen (meliputi areal seluas 100 ha), 
dibuat satu plot IHMB. Bentuk plot pada hutan alam adalah persegi panjang dengan luas 0.25 
hektar (20 m x 125 m), sedangkan pada hutan tanaman berbentuk lingkaran dalam berbagai 
ukuran tergantung dari umur (kelas umur) hutan tanaman. Sebanyak 16 Unit Pengelolaan Hutan 
di Kalimantan Tengah telah melaksanakan IHMB dengan jumlah plot IHMB yang sudah dibangun 
sekitar 10.514. Berbeda dengan data NFI yang melakukan pengukuran pohon pada semua pohon 
dengan DBH ≥ 5 cm, pada plot IHMB semua pohon yang diukur diameter dan tingginya adalah 
pohon dengan DBH ≥ 10 cm, pohon pada tingkat pancang dan semai hanya dihitung jumlahnya; 
semua jenis pohon dicatat nama lokal dari jenis pohon tersebut. 

Prosedur yang digunakan dalam pembuatan dan pengukuran plot IHMB mengikuti Pedoman 
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala untuk Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Produksi 
(Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 jo P.5/Menhut-II/2011).

Data IHMB ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan pemanenan dalam 
pengelolaan hutan produksi berkelanjutan. Data tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis 
potensi biomassa pohon dan stok karbon di atas permukaan tanah dalam suatu tegakan hutan.  

Data Petak Ukur Permanen (PUP). – Petak Ukur Permanen juga merupakan program nasional yang 
digagas oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 237/Kpts-II/1995. Melalui program ini, semua perusahaan konsesi penebangan diminta 
untuk membangun PUP untuk memantau pertumbuhan dan riap hutan bekas tebangan di 
Indonesia. Prosedur pembuatan dan pengukuran plot berdasarkan pedoman yang diatur dalam 
SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. 38/KPTS/VIII-HM.3/93 tentang 
Pedoman Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen untuk Pemantauan Pertumbuhan 
dan Riap Hutan Alam Tanah Kering Bekas Tebangan dan Pedoman Pembuatan dan Pengukuran 
Petak Ukur Permanen untuk Pemantauan Pertumbuhan dan Riap Hutan Alam Rawa dan Payau 
Bekas Tebangan.

Seluruh PUP umumnya diklasifikasikan berdasarkan hutan lahan kering dan hutan rawa. Plot 
dibuat pada daerah bekas tebangan 1 sampai 3 tahun setelah penebangan di hutan produksi pada 
masing-masing Unit Pengelolaan Hutan. PUP berbentuk persegi dengan jarak petak ukur untuk 
hutan lahan kering minimal 200 m x 200 m jarak datar dengan jumlah 6 (enam) buah, sedangkan 
untuk hutan rawa dan payau jarak minimal antar petak ukur adalah 250 x 250 m jarak datar 
dengan jumlah 16 (enam belas) buah. Pada setiap PUP, dibuat plot pengamatan berukuran 100 m 
x 100 m dimana pada plot ini dilakukan pengukuran diameter dan tinggi dari semua pohon yang 
berdiameter DBH ≥ 10 cm serta dilakukan identifikasi jenis. Hasil pengukuran dan pengamatan yang 
dilakukan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan, yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan informasi 
tentang pertumbuhan dan produktivitas hutan yang dikelola. Data tersebut dapat digunakan juga 
untuk menghitung potensi dan pertumbuhan serta dinamika biomassa dan karbon hutan di atas 
permukaan tanah (DBH ≥ 10 cm). 

Data plot pemantauan vegetasi KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership). – KFCP 
merupakan inisiatif proyek percontohan REDD+ yang dikembangkan pada tahun 2008, dengan 
dukungan dana dari Pemerintah Australia melalui Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership 
(IAFCP). Sejumlah Plot Pemantauan Vegetasi dibuat pada berbagai lokasi tertentu di areal KFCP 
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untuk mendukung kegiatan penghitungan biomassa, struktur dan komposisi hutan, serta tingkat 
regenerasi. Delapan lokasi dipilih untuk mewakili kondisi hutan yang tersebar di seluruh lokasi 
penelitian, penentuan kondisi hutan didasarkan pada kajian ekologi dan kehutanan sebelumnya 
yang dilakukan di daerah tersebut (Laporan Tahap II BOS-Mawas KFCP, Laporan Wetlands KFCP 
mengenai Penilaian Tutupan Lahan, Rencana Induk Rehabilitasi Lahan Gambut KFCP). Lokasi 
tersebut mewakili daerah berhutan yang masih bagus pada gambut dalam, berhutan dengan 
gangguan berupa kanal, hutan rusak pada gambut dalam, hutan rusak dengan kedalaman gambut 
menengah-dalam, tidak berhutan dengan kedalaman gambut dangkal, dan hutan terbakar pada 
tahun 2009. 

Plot dirancang mengikuti desain ‘plot bersarang’. Plot berbentuk persegi dengan ukuran 32m x 
32m untuk pohon (DBH>20cm), 16m x 16m untuk tiang (20 cm > DBH > 10 cm), 8m x 8m untuk 
pancang (10 cm > DBH, tinggi > 1,5 m) dan 2m x 2m untuk semai (tinggi < 1,5 m). Lima dari 8 lokasi 
yang terdapat kanal, 3 transek dibuat pada setiap lokasi, tegak lurus dengan kanal dan sejajar 
dengan transek hidrologi, seluruh transek berjarak 150m. Pada setiap transek dibuat empat plot 
dengan jarak 50 m, 100 m, 400 m and 700 m dari kanal. Pada tiga lokasi yang tidak terdapat 
kanal juga dibuat tiga transek pada setiap lokasi, diposisikan pada transek hidrologi dengan jarak 
transek 150 m. Lokasi ini mewakili kondisi hutan yang relatif tidak terganggu dan bertajuk rapat. 
Setiap plot mendapat kode tertentu berdasarkan lokasinya, nomor transek dan nomor plot. 
Semua metode yang digunakan didasarkan pada standar Pengukuran dan penghitungan stok 
karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran stok karbon hutan (SNI 7724, 2011).

Setiap plot mendapat sebuah kode khusus berdasarkan lokasi, nomor transek, dan nomor plot. 
Sebelum dilakukan pengukuran diameter DBH dan tinggi total, masing-masing pohon diberi tanda 
dan nomor khusus. Pengukuran diameter DBH tidak dilakukan pada semai, tetapi hanya dilakukan 
pengukuran tinggi saja. Semua vegetasi dicatat nama jenisnya atau keterangan morfologi-nya dan 
diberi kode untuk dilakukan identifikasi3.

3Graham, L. and Mahyudi, A. Vegetation monitoring methodology. Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) Technical Paper.






