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Serapan (Sink): Proses, aktivitas atau mekanisme yang menghilangkan gas rumah
kaca, aerosol atau cikal bakal gas rumah kaca dari atmosfer. Hutan dan vegetasi lainnya
dianggap sebagai sinks karena memindahkan karbon dioksida melalui fotosintesa.
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change): Konvensi
Kerangka PPB tentang Perubahan Iklim, diadopsi pada tahun 1992 dan mulai berlaku
sejak tahun 1994. Konvensi ini merupakan salah satu hasil dari Konvensi Rio de Janeiro
tahun 1992.
Voluntary Carbon Standard: Skema sertifikasi untuk kredit emisi yang tidak diatur
di dalam Protokol Kyoto.

Pustaka
Asmoro, J.P.P. 2009. Quantification of Carbon Sequestration on Production, Conservation
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(GOFC-GOLD Project Office, Natural Resources Canada, Alberta, Canada).

KATAPENGANTAR
Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan
para pihak dalam mengaplikasikan metode inventarisasi gas rumah kaca dalam konteks
pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.
Salah satu komponen penting untuk pelaksanaan REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi
dan degradasi, konservasi, sustainable management of forest/SMF dan peningkatan cadangan
karbon) adalah penerapan sistem MRV meliputi pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang
transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat. Tantangan untuk membangun sistem
ini adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkait mengetahui posisi dan perannya
dalam pencapaian target pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon.
Pedoman ini merupakan upaya para pihak di tingkat nasional untuk menjawab aspek
metodologi sesuai hasil keputusan terkait REDD+ dimana tantangan sistem MRV diperjelas
dengan rincian yang memfokuskan pada bagaimana pengukuran, pelaporan, monitoring dan
verifikasi dapat dilaksanakan dengan metode yang komparabel dengan kegiatan mitigasi
nasional, serta memenuhi persyaratan internasional.
Buku pedoman ini mengacu pada berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan di Badan
Litbang, Kementerian Kehutanan dan berbagai referensi lainnya. Diharapkan buku pedoman
ini dapat mempermudah para pihak dalam pengukuran cadangan karbon dalam sistem MRV
yang sudah menjadi kesepakatan hasil COP.
Akhirul kata, penghargaan dan terimakasih diberikan kepada tim penulis buku pedoman
ini dan semoga dapat menjadi amal ibadah dimata Allah SWT, serta bermanfaat untuk
pembangunan kehutanan di Indonesia melalui kegiatan REDD+.
Jakarta,

Desember 2010

Kepala Badan Litbang Kehutanan,

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.
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dengan dukungan dana dari Bank Dunia dan dukungan teknis dari Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO).
Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat
ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi
kebutuhan mereka.

Pendahuluan

S

alah satu komponen penting untuk pelaksanaan REDD+ adalah pengukuran,
pelaporan dan verifikasi (MRV) yang transparan, komparabel, koheren, lengkap
dan akurat. Tantangan untuk membangun MRV adalah bagaimana masyarakat
dan para pihak terkait mengetahui dan dapat melakukan pengukuran yang kredibel
dalam pemantauan penurunan penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan
cadangan karbon (sink) dari kegiatan REDD+.
Pedoman ini juga merupakan mandat dari hasil studi Indonesia

Untuk
Forest Climate Alliance (IFCA)1 pada bulan Juli 2007 dalam
kepentingan MRV
laporannya yang berjudul Laporan Konsolidasi IFCA:
ini diperlukan data yang
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
akurat dan metode yang telah diakui
(Dephut, 2008) dapat diakses melalui website
secara internasional untuk melaporkan
www.forda-mof.org. Di dalam laporan tersebut,
perkembangannya. Untuk itu dapat
diggunakan metode revised Intergovernmental telah disusun road map untuk REDD+ termasuk
Panel on Climate Change (IPCC) 1996 guideline, dari tahun 2007 untuk tahap persiapan, masa
transisi mulai tahun 2008 sampai dengan 2012,
Land Use Land Use Change and ForestryGood Practise Guidance (LULUCF-GPG)
dan implementasi penuh mulai dari tahun 2013
2003 atau IPCC 2006 Guideline untuk
atau lebih awal tergantung hasil keputusan COP,
Agriculture Forestry and Other
dan kesiapan Indonesia. Pedoman ini merupakan
Land Use (AFOLU)
upaya untuk menjawab aspek metodologi sesuai hasil

keputusan COP terkait REDD+.
Penyusunan buku pedoman pengukuran REDD+ merupakan salah satu upaya
meningkatkan kesiapan dan kapasitas masyarakat dan para pihak dalam mengembangkan
metode inventarisasi gas rumah kaca yang mudah diikuti, komparabel dan sudah diakui
secara internasional.
1)

4

Pembangunan Kapasitas: Dalam konteks perubahan iklim, pembangunan kapasitas
adalah suatu proses mengembangkan keterampilan teknis dan kemampuan institusi di
negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi untuk memudahkan Negara
bersangkutan menangani secara efektif penyebab dan akibat perubahan iklim.
Penginderaan Jauh/Remote Sensing: Sebuah metode untuk mengukur deforestasi
dan/atau degradasi hutan dengan menggunakan alat perekam yang tidak berhubungan
secara fisik dengan hutan, seperti satelit.
Penyerapan Karbon: Proses memindahkan karbon dari atmosfir dan menyimpannya
dalam reservoir.
Perdagangan Emisi/Emissions trading: Salah satu dari tiga mekanisme yang ada
di Protokol Kyoto, dimana negara Annex I dapat mentransfer unit Protokol Kyoto untuk
membeli unit dari Pihak Annex I lainnya. Suatu Pihak dalam Annex I harus memenuhi
persyaratan spesifik eligibility untuk ikut serta dalam perdagangan emisi.
Perubahan iklim: Perubahan iklim yang disebabkan oleh ektivitas manusia baik
langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer global.
Pool karbon: Suatu sistem yang mempunyai mekanisme untuk mengakumulasi atau
melepas karbon. Contoh pool karbon adalah biomassa hutan, produk-produk kayu,
tanah dan atmosfer.
REDD, atau reducing emissions from deforestation and forest degradation
(Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan): Sebuah mekanisme
untuk mengurangi emisi GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak
yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.
REDD+: Kerangka kerja REDD yang lebih luas dengan memasukkan konservasi hutan,
pengelolaan hutan lestari atau peningkatan cadangan karbon agar partisipasi untuk
menerapkan REDD semakin luas serta untuk memberikan penghargaan kepada negaranegara yang sudah berupaya melindungi hutannya.
Rosot karbon/Carbon sink: Media atau tempat penyerapan dan penyimpanan karbon
dalam bentuk bahan organik, vegetasi hutan, laut dan tanah.

IFCA adalah sebuah payung atau forum untuk komunikasi/koordinasi/konsultasi para stakeholder dalam membahas issu-issu REDD+, termasuk
kemajuan dan output dari berbagai studi tentang REDD+ dalam hal metodologi, strategi, ﬁnancial/analisa pemasaran dan distribusi insentif
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Good Practice Guidance: Pedoman yang merekomendasikan agar kegiatan
inventarisasi dilakukan konsisten dengan praktek yang benar, tidak menduga secara
berlebihan atau kurang, dan semaksimal mungkin mengurangi ketidakpastian yang
disesuaikan dengan kondisi nasional.
Implementasi/Implementation: Aksi (legislasi atau regulasi, keputusan hukum, atau
aksi lainnya) yang diambil pemerintah untuk menerjemahkan perjanjian internasional ke
dalam undang-undang/peraturan dan kebijakan domestik.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Dibentuk pada tahun
1998 oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan Program Lingkungan PBB (UNEP), IPCC
melakukan survei literatur teknis dan ilmiah di seluruh dunia dan mempublikasikan
laporan yang dikenal secara luas sebagai sumber informasi perubahan iklim yang paling
dapat dipercaya. IPCC juga bekerja di metodologi dan menjawab permintaan khusus
dari badan subsider Konvensi. IPCC merupakan institusi independen dan tidak terkait
dengan Konvensi.
Keputusan/Decision: Persetujuan formal yang menuju ke tindakan mengikat secara
hukum. Ini menjadi bagian dari batang tubuh keputusuan yang mengarahkan kerja COP.
Konferensi para Pihak/Conference of the Parties (COP): Badan tertinggi pada
Konvensi. Saat ini bertemu sekali setahun untuk mereview kemajuan Konvensi. Kata
“konferensi” di sini tidak digunakan dalam artian “pertemuan” tetapi lebih mengarah ke
“asosiasi”, yang menjelaskan istilah yang nampaknya redundan: “sesi ke empat dari
COP”.
Land use, land-use change, and forestry (LULUCF): Sektor inventarisasi gas rumah
kaca yang meliputi emisi dan pemindahan gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas
pemanfaatan lahan secara langsung oleh manusia, perubahan lahan dan kehutanan.
Mekanisme Finansial: Pihak Negara maju (Fihak Annex II) diharuskan menyediakan
sumberdaya finansial untuk membantu negara-negara berkembang mengimplementasikan
Konvensi. Untuk memfasilitasi ini, Konvensi membentuk mekanisme financial untuk
menyediakan dana bagi Pihak Negara berkembang. Para Pihak dalam Konvensi
menugaskan pelaksanaan mekanisme financial ke Global Environment Facility (GEF)
dengan on-going basis, yang direview tiap empat tahun, Mekanisme financial akuntabel
terhadap COP.
Mitigasi: Dalam konteks perubahan iklim, mitigasi adalah intervensi manusia untuk
mengurangi sumber atau meningkatkan sink gas rumah kaca.
National Forest Inventory (NFI): Inventarisasi hutan nasional yang diselenggarakan
pada tahun 1996, dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia (kementrian Kehutanan)

Secara umum, kerangka pikir dari pedoman ini dapat dilihat pada Gambar 1. dimana
tantangan sistem MRV diperjelas dengan rincian yang memfokuskan pada bagaimana
pengukuran, pelaporan, monitoring dan verifikasi dapat dilaksanakan dengan metode
yang komparabel dengan kegiatan mitigasi nasional, serta memenuhi persyaratan
internasional.
Penghitungan Stok
Karbon

Measuring
(+) SERAPAN

Reporting

Verifying

•
•
•
•
•

(-) EMISI

• Citra Satelite
IPCC GL

• Pengukuran di lapangan:
1. Biomasa di atas tanah
2. Biomasa di bawah
tanah
3. Sisa kayu mati
4. Serasah
5. tanah

Stok Karbon periodik
Biofisik
Ancaman dan resiko
Aspek sosekbud
Tata kelola
Lembaga
Penilai
Independen

Pencapaian Target
Penurunan Emisi

Gambar 1. Kerangka Pikir Pedoman Pengukuran Karbon Dalam Sistem MRV Untuk Penerapan
REDD+
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PRINSIP MRV DAN
PERHITUNGAN EMISI
MENGGUNAKAN IPCC
GUIDELINE 2006
Aksi pengurangan emisi suatu negara harus Measurable (dapat diukur), Reportable
(dapat dilaporkan), Verifiable (dapat diverifikasi). Presiden memberikan arahan agar
Indonesia harus siap dengan MRV nasional yang sesuai standar internasional. Meskipun
demikian sebaiknya MRV nasional dengan standar internasional tersebut tetap cost
effective. REDD+ dipandang sebagai mekanisme penurunan emisi yang berpotensi
besar. Prinsip MRV yang akan diterapkan untuk REDD+, yaitu:
1. Menggunakan IPCC Guidelines terbaru (2006) : AFOLU (Agriculture, Forestry, Other
Land Use)
2. Kombinasi remote-sensing & ground-based inventory,
3. Memperhitungkan 5 carbon pools
4. Hasil penghitungan : transparan dan terbuka untuk review.
Untuk mendukung MRV perhitungan emisi termasuk REDD+ harus didasarkan kepada
data perubahan tutupan hutan dari hasil remote sensing, penggunaan faktor emisi dan
faktor serapan lokal serta tersedianya data kegiatan seperti perubahan luas berbagai
penutupan lahan, luas sub kategori hutan, luas hutan tanaman, dari hasil kegiatan
misalnya gerhan, HTI, HTR, HR, serta angka kerusakan hutan seperti loging, kebakaran,
dan data lainnya.
Data cadangan karbon dan perubahannya didasarkan kepada IPCC-GL 2006, yang
memperhitungkan 5 sumber karbon (carbon pools). Metode pengukuran karbon di
lapangan dengan menempatkan plot-plot contoh telah dikembangkan (McDicken 1997,
IPCC GL, 2006, Kurniatun dan Rahayu, 2007, GOFC-Gold, 2009). Lima sumber karbon
yaitu :

6

PRINSIP MRV DAN PERHITUNGAN EMISI MENGGUNAKAN IPCC GUIDELINE 2006

Daftar ISTILAH
(GLOSSARY)
Agriculture, Forestry and Other Land Uses ( AFOLU): merupakan istilah yang
direkomendasikan oleh IPCC Guidelines (2006) sebagai istilah baru yang meliputi
LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) dan pertanian.
Baseline: Emisi gas rumah kaca yang akan terjadi tanpa adanya intervensi kebijakan
atau kegiatan.
Carbon Dioxide (CO2): Karbon dioksida, salah satu dari gas rumah kaca (GRK) yang
utama dan dijadikan referensi GRK yang lain dalam menentukan Indek GWPnya =1. GRK
ini banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, biomassa dan alih fungsi lahan.
Carbon Dioxide Equivalent (CO2e): Unit universal pengukuran yang digunakan untuk
mengindikasikan potensi pemanasan global dari masing-masing enam gas rumah kaca,
Karbon dioksida – gas yang terjadi secara alamiah yang merupakan hasil sampingan
pembakaran bahan bakar fosil dan biomassa, perubahan penggunaan lahan, dan proses
industri lainnya – merupakan gas referensi bagi pengukuran gas-gas lainnya.
Carbon Stock: Jumlah karbon dalam suatu pool.
Deforestasi/Deforestation: Konversi hutan menjadi bukan hutan secara permanen.
Displacement of emission: Pengalihan emisi keluar batas geografis kegiatan REDD+.
Dengan pelaksanaan REDD+ melalui pendekatan nasional (national approach) dan
implementasi di tingkat sub-nasional, maka displacement of emission di dalam batas
wilayah negara ditangani di tingkat nasional.
Gas Rumah Kaca (GRK)/Greenhouse gases (GHGs): Gas-gas di atmosfer yang
bertanggung jawab sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Gasgas rumah kaca yang utama adalah karbon dioksid (CO2), metan (CH4) dan Nitrogen
oksida (N2O). Gas-gas rumah kaca yang kurang umum—tetapi sangat kuat— adalah
hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCts) dan sulphur hexafluoride (SF6).
Global warming potential (GWP): Indeks yang menunjukkan pengaruh kombinasi
pada waktu yang berbeda gas rumah kaca yang berada di atmosfer dan efektifitas
relatifnya dalam menyerap radiasi sinar infra merah yang ke luar.
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1. Biomas di atas tanah (above ground biomass),
2. Biomas di bawah tanah (below ground biomass),
3. Pohon yang mati (dead wood),

PENUTUP

4. Seresah (litter),
5. Tanah (Soil)

REDD merupakan kegiatan yang mekanismenya masih dinegosiasikan
di tingkat internasional. Periode tahun 2009-2012 merupakan periode
penyiapan perangkat REDD yang ditandai dengan berbagai kegiatan
demonstration activities. Pedoman pengukuran karbon ini diharapkan
dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak untuk memahami prinsip dasar
MRV dalam pengukuran karbon dan penerapannya di lapangan. Pedoman ini
juga akan diperbaharui mengikuti perkembangan metodologi yang terjadi di
tingkat nasional dan sub nasional.

6. Pool ke-6 : Kayu yang dipanen (harvested wood products) belum diperhitungkan.
Voluntary Carbon Standard (2009) memberikan tahapan kegiatan untuk mendukung
MRV yang diterapkan dalam proyek Demonstration Activities (DA) di Taman Nasional
Meru Betiri sebagai berikut :
1. Identifikasi ruang lingkup kegiatan termasuk menentukan batasan geografis
pelaksanaan kegiatan, pembentukan PSP, tipe gas rumah kaca (CO2-e), dan sumber
karbon yang akan diukur,
2. Menentukan aseline (REL), termasuk memperkirakan unit penurunan emisi atau
peningkatan serapan karbon yang akan dihasilkan,
3. Membuktikan adanya penambahan atau additionality, termasuk validasi dari
metodologi, yang mencakup urutan bagaimana memperkirakan besar emisi atau
serapan,
4. Mengelola resiko untuk mengurangi ketidakpastian atau kehilangan karena
kebocoran, dan
5. Memperkirakan dan melaporkan hasil pantauan perbedaan emisi.

34

Monitoring dan Pelaporan Hasil Pengukuran Cadangan Karbon
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Menghitung Emisi GRK Menggunakan IPCC 2006 Guideline
Untuk menghitung emisi dari kegiatan REDD+, digunakan metode yang diakui
internasional yaitu metode IPCC GL. IPCC (Inter Governmental panel on Climate
Change) telah mengembangkan metode inventasisasi GRK sejak tahun 1996, yaitu
melalui IPCC Guideline revised 1996, IPCC Good Practice Guidance (IPCC GPG) 2003
dan IPCC Guideline (GL) 2006.
IPCC GL 1996 tersebut direvisi melalui GPG 2003 dan diperbaharui dengan IPCC
GL 2006. Aplikasi IPCC GL 2006 akan menghasilkan inventarisasi yang lebih baik,
mengurangi ketidak pastian (reduced uncertainity), konsisten pembagian kategori lahan,
estimasi serapan dan emisi GRK untuk seluruh kategori lahan, karbon pool yang relevan
serta non CO2 gas (berdasarkan analisis key source/sink category). Hal ini berimplikasi
kepada penyediaan data untuk activity data dan faktor emisi terhadap seluruh kategori
lahan, karbon pool dan non-CO2 gas yang terkait.
LULUCF IPCC GPG 2003 dan GL 2006, membagi kategori lahan kedalam 6 kategori
yaitu: (1) Forest land, (2) Grassland, (3) Cropland, (4) Wetland, (5) Settlement, and (6)
Other land. Setiap kategori tersebut memiliki potensi GRK masing-masing tergantung
dari kegiatan yang terjadi pada masing-masing penggunaan lahan. Kategori lahan dapat
dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Forest Land (Lahan Hutan)
This category includes all land with woody vegetation consistent with thresholds used
to deﬁne Forest Land in the national greenhouse gas inventory. It also includes systems
with a vegetation structure that currently fall below, but in situ could potentially reach
the threshold values used by a country to deﬁne the Forest Land category.

2.2 Cropland (Lahan Pertanian)
This category includes cropped land, including rice ﬁelds, and agro-forestry systems
where the vegetation structure falls below the thresholds used for the Forest Land
category.

9. Dampak kegiatan
Berisikan tentang dampak kegiatan kepada masyarakat dan stakeholder terkait, baik
langsung maupun tidak langsung.
10. Potensi Hambatan
Berisikan informasi yang dapat menghambat keberhasilan kegiatan. Sebagai
contoh : distribusi benefit yang kurang merata di masyarakat lokal, kemungkinan
pemindahan emisi dan kurangnya komitmen para pihak.
11. Catatan penting
Berisikan pelajaran yang diperoleh dari kegiatan REDD dalam rangka perbaikan
penerapan REDD+.

VERIFIKASI
Untuk memastikan bahwa target penurunan emisi dapat dicapai
secara terukur, transparan dan konsisten maka perlu dilakukan
verifikasi atas capaian REDD+. Verifikasi dilakukan oleh Lembaga Penilai
Independen baik dari lembaga penilai internal (di tingkat nasional dan sub nasional)
maupun eksternal (internasional). Hasil verifi kasi ini merupakan dasar penerbitan
sertifikat penurunan emisi.
Verifikasi perlu dilakukan terhadap

hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memastikan berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, terukur, transparan,
dan konsisten sepanjang waktu.
2. Dasar penetapan referensi emisi (REL).
3. Metode pengukuran yang digunakan.
4. Memastikan ada/tidaknya pengalihan emisi (displacement of activities/emissions)
5. Memastikan konsistensi dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD.
6. Memastikan tercapainya transparansi dan keadilan dalam pembagian insentif
kegiatan REDD.

8
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Kategori sumber emisi dan serapan
C. Padang Rumput (Grass Land)
d
C.1. Padang Riumput tetap sebagai Padang Riumput (GL remaining
GL)
C.2. Lahan menjadi Padang Riumput ((Land converted to GL)
•
•
•
•
•

Lahan Hutan menjadi Padang Rumput ((FL converted to GL)
Lahan Pertanian menjadi Padang Rumput (CL converted to GL)
Lahan Basah menjadi Padang Rumput (WL converted to GL)
Pemukiman menjadi Padang Rumput (S converted to GL)
Lahan Lain menjadi Padang Rumput (OL converted to GL)

D. Lahan Basah (Wet Land)
d
D.1. Lahan Basah tetap sebagai Lahan Basah (WL remaining WL)
D.2. Lahan menjadi Lahan Basah ((Land converted to WL)
•
•
•
•
•

Lahan Hutan menjadi Lahan Basah ((FL converted to WL)
Lahan Pertanian menjadi Lahan Basah (CL converted toWL)
Padang Rumput menjadi Lahan Basah (GL converted to WL)
Pemukiman menjadi Lahan Basah (S converted to WL)
Lahan Lain menjadi Lahan Basah (OL converted to WL)

E. Pemukiman (Settlements)

Emisi/serapan CO2
(Ton CO2-e)

2.3 Grassland (Padang Rumput/Alang-alang)
This category includes rangelands and pasture land that are not considered Cropland.
It also includes systems with woody vegetation and other non-grass vegetation such as
herbs and brushes that fall below the threshold values used in the Forest Land category.
The category also includes all grassland from wild lands to recreational areas as well as
agricultural and silvi-pastural systems, consistent with national deﬁnitions.

2.4 Wetlands (Lahan Basah)
This category includes areas of peat extraction and land that is covered or saturated by
water for all or part of the year (e.g., peatlands) and that does not fall into the Forest Land,
Cropland, Grassland or Settlements categories. It includes reservoirs as a managed subdivision and natural rivers and lakes as unmanaged sub-divisions.

2.5 Settlements (Pemukiman)
This category includes all developed land, including transportation infrastructure and
human settlements of any size, unless they are already included under other categories.
This should be consistent with national deﬁnitions.

E.1. Pemukiman tetap sebagai Pemukiman (Set Remaining Set)
t
E.2. Land converted to Set.
•
•
•
•
•

Lahan Hutan menjadi Pemukiman ((FL converted to S)
Lahan Pertanian menjadi Pemukiman (CL converted to S)
Padang Rumput menjadi Pemukiman (GL converted to S)
Lahan Basah menjadi Pemukiman (WL converted to S)
Lahan Lain menjadi Pemukiman (OL converted to S)

F. Lahan Lain (Other Lands)
F.1. Lahan Lain tetap sebagai Lahan Lain (OL. Remaining OL).
F.2. Land converted to OL.
•
•
•
•
•

2.6 Other Land (Lahan Lainnya)
This category includes bare soil, rock, ice, and all land areas that do not fall into any of
the other ﬁve categories. It allows the total of identiﬁed land areas to match the national
area, where data are available. If data are available, countries are encouraged to classify
unmanaged lands by the above land-use categories (e.g., into Unmanaged Forest Land,
Unmanaged Grassland, and Unmanaged Wetlands). This will improve transparency and
enhance the ability to track land-use conversions from speciﬁc types of unmanaged
lands into the categories above.

Lahan Hutan menjadi Lahan Lain ((FL converted to OL)
Lahan Pertanian menjadi Lahan Lain (CL converted to OL)
Padang Rumput menjadi Lahan Lain (GL converted to OL)
Lahan Basah menjadi Lahan Lain (WL converted to OL)
Pemukiman menjadi Lahan Lain (Set. converted to OL)

G. Lainnya (Other/
r/specifyy)
Produk kayu yang dipanen ((Harvested wood products)
Pembakaran biomas ((Biomass burning)
Pengapuran ((Liming)
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Kategori lahan dalam IPCC 2006, apabila dihubungkan dengan pembagian kelas hutan
yang ada dilakukan oleh Departemen Kehutanan (Dirjen Planologi) Indonesia dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

c. Ancaman dan resiko: Berisikan informasi ancaman yang dapat menyebabkan
perubahan kandungan karbon pada lokasi pada saat awal kegiatan dan tingkat
ancamannya serta lokasi ancaman. Ancaman bisa berasal dari kegiatan
masyarakat lokal, pembalakan liar, kebakaran, hama, penyakit dan lainnya.

Tabel 1. Pembagian kategori hutan Indonsia ke dalam IPCC GL 2006

d. Aspek ekonomi, sosial dan budaya: Berisikan informasi keadan sosial, ekonomi
dan budaya masyarakat yang berada disekitar lokasi pada awal kegiatan dan
hasil monitoring. Berisikan nilai lokasi secara ekonomi pada saat mulainya
kegiatan (pasar domestik, export, informal, estimasi pasar illegal); ketergantungan
masyarakat terhadap lokasi; ada/tidaknya konflik dengan para pihak; ada/tidak
keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan lokasi.

No.

Kategori
IPCC 2006

1.

FL

Hutan Lahan Kering
Primer

2.

FL

Hutan Rawa Primer

3.

FL

Hutan Mangrove
Primer

4.

FL

Hutan Lahan Kering
Sekunder

5.

FL

Hutan Rawa Sekunder

6.

FL

Hutan Mangrove
Sekunder

7.

FL

No.

Kategori
IPCC 2006

10.

OL

Tanah terbuka

11.

WL

Rawa

12.

CL

Pertanian

13.

CL

Pertanian campur
semak

14.

CL

Transmigrasi

15.

S

Pemukiman

16.

GL

Padang rumput

17.

CL

Sawah

Hutan Tanaman

18.

CL

Perkebunan

Area Penggunaan Lain
(APL)

19.

OL

Tambak
Bandara

Kategori Hutan

Kategori Hutan

20.

OL

8.

GL

Belukar

21.

-

Air

9.

WL

Belukar rawa

22.

-

Awan

e. Tata kelola: Berisikan informasi tingkat struktur dan staffing institusi site, tingkat
kapasitas sumber daya manusia; law enforcement; dukungan pusat, pemda,
masyarakat pada saat dimulainya kegiatan
Untuk mengetahui besarnya serapan atau emisi dari kegiatan REDD (dalam ton CO2-e),
format tabel pelaporan yang digunakan oleh IPCC GL 2006 dapat digunakan (Tabel 6).
Tabel 6. Format pelaporan hasil perhitungan emisi dengan menggunakan IPCC GL 2006 dari
kehutanan dan perubahan lahan (LULUCF)
Kategori sumber emisi dan serapan

Emisi/serapan CO2
(Ton CO2-e)

Kategori Penggunaan Lahan Total (Total Land Use Categories)
A. Lahan Hutan ((Forest Land
d)

Untuk kepentingan REDD+, metode penghitungan penurunan emisi menggunakan IPCC
GL, 2006. IPCC GL 2006 menyediakan tabel-tabel spreadsheet Excel untuk menghitung
emisi GRK. Pada prinsipnya besarnya emisi adalah hasil dari activity data x emission
factor.
Untuk Activity Data mekanisme REDD+ harus menggunakan data spasial dengan
resolusi yang baik, yang dapat memantau terjadinya perubahan penutupan lahan sesuai
dengan kategori penutupan lahan IPCC. Sedangkan untuk faktor emisi dan serapan
harus menggunakan data lokal dari hasil pengukuran lapangan (hasil pengukuran karbon
pada plot). Hal ini pada dasarnya untuk mendapatkan kerincian yang tinggi (Tier 3).

A.1. Lahan Hutan tetap sebagai Lahan Hutan ((FL remaining FL)
A.2. Lahan memjadi Lahan Hutan ((Land converted to FL)
•
•
•
•
•

B. Lahan Pertanian (Crop Land)
d
B.1. Lahan Pertanian tetap sebagai Lahan Pertanian (CL remaining
CL)
B.2. Lahan menjadi Lahan Pertanian ((Land converted to CL)
•
•
•
•
•

10
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Lahan Pertanian menjadi Lahan Hutan (CL converted to FL)
Padang rumput menjadi Lahan Hutan (Gl converted to FL)
Lahan Basah menjadi Lahan Hutan (WL converted to FL)
Pemukiman menjadi Lahan Hutan (S converted to FL)
Lahan Lain menjadi Lahan Hutan (OL converted to FL)

Lahan Hutan menjadi Lahan Pertanian ((FL converted to CL)
Padang rumput menjadi Lahan Pertanian (Gl converted to CL)
Lahan Basah menjadi Lahan Pertanian (WL converted to CL)
Pemukiman menjadi Lahan Pertanian (S converted to CL)
Lahan Lain menjadi Lahan Pertanian (OL converted to CL)
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5.2 Pelaporan

Tabel 2. Daftar Tabel-Tabel Excel yang digunakan dalam inventasisasi GRK sektor Kehutanan
menurut IPCC GL 2006.

Pelaporan kegiatan REDD dilakukan secara periodik sesuai periode monitoring. Dalam
melaporkan hasil monitoring kegiatan REDD, pelaporan memuat informasi sebagai
berikut:

Kategori

Tabel Excel

FL-FL

1. Judul Kegiatan: Judul resmi kegiatan yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan
pada waktu pengajuan pertama

Forest Land Remaining Forest Land: Annual increase in carbon stocks in biomass
(includes above-ground and below-ground biomass)

FL-FL

Forest Land Remaining Forest Land: Loss of carbon from wood removals

FL-FL

Forest Land Remaining Forest Land: Loss of carbon from fuelwood removals

FL-FL

Forest Land Remaining Forest Land: Loss of carbon from disturbance

FL-FL

Forest Land Remaining Forest Land (FL-FL): Annual carbon loss from drained
organic soils

L-FL

Land Converted to Forest Land: Annual increase in carbon stocks in biomass
(includes above- and below-ground biomass)

L-FL

Land Converted to Forest Land: Loss of carbon from wood removals1

2. Penjelasan umum
Berisikan penjelasan umum tentang tujuan kegiatan dan sasaran kegiatan. Penjelasan
memuat gambaran keadaan awal pada lokasi kegiatan seperti keadaan biofisik,
sosial ekonomi masyarakat
3. Lokasi
4. Status lokasi : HP/HL/HK/KK/APL

L-FL

Land Converted to Forest Land: Loss of carbon from fuelwood removals1

5. Tanggal Mulai kegiatan

L-FL

Land Converted to Forest Land: Loss of carbon from disturbance1

6. Tanggal perkiraan selesai

L-FL

Land Converted to Forest Land: Annual change in carbon stocks in dead organic
matter due to land conversion

L-FL

Land Converted to Forest Land: Annual change in carbon stocks in mineral soils

L-FL

Land Converted to Forest Land: Annual change in carbon stocks in organic soils

7. Para Pihak tingkat nasional dan sub nasional (permenhut no 30 thn 2009):
a. Penjual carbon
b. Pembeli carbon

CL-CL

Cropland Remaining Cropland: Annual change in carbon stocks in biomass

c. Mediator/administrator

CL-CL

Cropland Remaining Cropland: Annual change in carbon stocks in mineral soils

CL-CL

Cropland Remaining Cropland: Annual change in carbon stocks in organic soils

8. Kondisi awal dan sekarang
Berisikan informasi mengenai keadaan awal pada lokasi yang dijadikan tempat
kegiatan pada waktu dimulainya kegiatan dan kondisi sekarang hasil monitoring.
Informasi berisikan keadaan stok karbon, biofi sik, ancaman dan resiko, sosial
ekonomi budaya, dan tata kelola pemerintahan:
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L-CL

Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in biomass

L-CL

Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in dead organic
matter due to land conversion1

L-CL

Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in mineral soils

L-CL

Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in organic soils

a. Estimasi Stok karbon berdasarkan data sejarah (historical baseline) dan proyeksi
Business as Usual (BAU) sebagai Reference Emission Level (REL) atau keadaan
awal dan hasil pengukuran sekarang.

GL-GL

Grassland Remaining Grassland: Annual change in carbon stocks in mineral soils

GL-GL

Grassland Remaining Grassland: Annual change in carbon stocks in organic soils

L-GL

Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in biomass

b. Keadaan biofisik: Berisikan kondisi biofisik pada saat dimulainya kegiatan dan
sekarang. Pada bagian ini dijelaskan informasi tentang keanekaragaman hayati,
keunikan species/ekosistem, topografi, penutupan lahan, kandungan karbon
yang tersedia dan sebarannya.

L-GL

Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in dead organic
matter due to land conversion

L-GL

Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in mineral soils

L-GL

Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in organic soils

Monitoring dan Pelaporan Hasil Pengukuran Cadangan Karbon

WL-WL

Wetlands Remaining Wetlands: CO2-C emissions from managed peatlands

WL-WL

Wetlands Remaining Wetlands: CO2-C emissions from managed peatlands
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Kategori
WL-WL

Wetlands Remaining Wetlands: CO2-C emissions from managed peatlands

WL-WL

Wetlands Remaining Wetlands: N2O Emissions from peatlands during peat
extraction

L-WL

Land Converted to Wetlands: N2O Emissions from land converted for pe
peat
extraction

L-WL

Land Converted to Wetlands: CO2 Emissions from Land Converted to Floode
ded
land

S-S

Settlements Remaining Settlements: Annual change in carbon stocks in organic
soils

L-S

Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in biomass

L-S

Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in dead organic
matter due to land conversion1

L-S

Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in mineral soils

L-S

Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in organic soils

L-OL

Land Converted to Other Land: Annual change in carbon stocks in biomass

L-OL

Land Converted to Other Land: Annual change in carbon stocks in mineral soils

L-OL

Land Converted to Other Land: Annual change in carbon stocks in organic soils

Non CO2

Non-CO2 emissions

Others

Direct N2O emissions from fertilisation

Others

N2O emissions from drainage of soils

Others

N2O emissions from disturbance associated to land use conversion to cropland

Others

Biomass burning (for every change of land category)

Others

Liming: Annual CO2-C emissions from Liming

Others

Urea Fertilization: Annual CO2 emissions from Urea Fertilization

Others

Direct N2O Emissions from Managed Soils

Untuk Voluntary Carbon Standard (VCS) pada Pertanian, Kehutanan, dan Perubahan
Penggunaan Lahan (AFOLU), proses untuk MRV terdiri dari beberapa tahap.
Pertama, mengidentifikasi skope kegiatan termasuk menentukan batasan geografis
pelaksanaan kegiatan, tipe gas rumah kaca yang akan diukur (CO2,N2O,CH4) dan
pool perhitungan emisi dan serapan.
Kedua, menentukan baseline termasuk memperkirakan unit voluntary carbon yang akan
dihasilkan.
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Hasil Pengukuran
Cadangan Karbon

5.1 Monitoring
Monitoring hasil pengukuran cadangan karbon untuk mendukung REDD pada dasarnya
adalah menghitung cadangan karbon pada wilayah yang termasuk dalam kegiatan
REDD. Hal ini untuk mengetahui jumlah
Penetapan REL untuk tingkat sub
emisi yang berkurang atau bertambah
akibat adanya aktivitas REDD. Hasil
nasional dapat disusun berdasarkan
monitoring penurunan emisi didasarkan
data emisi sejarah, penggunaan
kepada REL yang telah disusun.
Belum ada kesepakatan mengenai
periode monitoring, akan tetapi dengan
pertimbangan biaya dan akurasi,
perubahan stok karbon secara signifikan
dapat dilihat pada periode waktu 2-5
tahun.

model atau proyeksi emisi ke depan
yang mempertimbangkan kondisi
masyarakat, kebutuhan pembangunan
atau rencana deforestasi

Agar hasil monitoring memenuhi kriteria MRV (measurable, reportable dan verifiable)
metode IPCC GL 2006 diaplikasikan untuk konsistensi. Prinsip utamanya adalah
kombinasi antara penginderaan jauh dan pengecekan lapangan. Sebagai gambaran,
apabila luas yang dimonitor < 10.000 ha dapat menggunakan resolusi sangat tinggi (1
m) misalnya quickbird, econos, bila luas > 10.000 resolusi sedang (15 m) mis Landsat.
Citra satelit diolah sesuai dengan kelas-kelas hutan sebagai sub kategori forest land
dan kategori penutupan lahan lain sesuai dengan 6 kelas kategori lahan IPCC. Data stok
karbon pada berbagai jenis hutan dan tutupan lahan lainnya diukur di lapangan pada
plot-plot contoh.
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estimasi penyimpanan C yang akurat. Pengukuran nekromas berkayu di lapangan
dilakukan pada plot utama dengan data yang dikumpulkan dari tiap plot yaitu diameter
nekromas berkayu, tinggi atau panjang nekromas berkayu, dan berat jenis nekromas.

4.2.5.4 Seresah (pool 4)

Ketiga, membuktikan adanya penambahan atau additionality, termasuk validasi
metodologi, yang merupakan urutan bagaimana memperkirakan emisi atau serapan.
Keempat, menelaah dan mengelola resiko untuk mengurangi ketidakpastian atau
kehilangan karena kebocoran.
Kelima, memperkirakan dan memantau perbedaan bersih emisi atau serapan
dibandingkan dengan tingkat baseline.

Seresah yang diukur meliputi bagian tanaman yang telah gugur berupa daun dan rantingranting yang terletak di permukaan tanah. Serasah diambil dari plot berukuran 0,5 x 0,5
m yang juga dilakukan untuk pengukuran tumbuhan bawah. Semua serasah yang berada
pada plot tersebut ditimbang beratnya. Sebagian dari serasah diambil sebagai contoh
sebanyak < 100 gram dan dimasukan kedalam oven.selama 48 jam pada suhu 100oC
sehingga diperoleh berat keringnya.

Keenam, mengidentifikasikan dampak potensi negatif terhadap lingkungan dan sosial
ekonomi serta upaya untuk menguranginya.

4.2.5.5 Bahan organik tanah (pool 5)

1. Pool karbon yang akan dihitung, memperkirakan emisi atau serapan per tahun
dalam CO2e

Sisa tanaman, hewan dan manusia yang ada di permukaan dan di dalam tanah, sebagian
atau seluruhnya dirombak oleh organisma tanah sehingga melapuk dan menyatu dengan
tanah, dinamakan bahan organik tanah. Pengukuran C tanah dilakukan di laboratorium
dengan mengambil contoh tanah secara komposit sampai kedalaman 30 cm.

Karena itu secara umum, dalam VCS perlu ditetapkan sebagai berikut :

2. Kejelasan dan kredibilitas metodologi pemantauan penurunan emisi
3. Periode kredit untuk pemantauan (untuk AFOLU minimum 20 tahun dan
maximum 100 tahun).

4.2.6 Opsi bila Data Stok Karbon Telah diketahui
Pada tingkat sub nasional, apabila informasi jumlah stok karbon pada tipe penutupan
lahan dan tipe hutan tertentu telah diukur/diketahui, perhitungan stok karbon didasarkan
kepada luas masing-masing kelas hutan sebagai sub kategori forest land dan kategori
penutupan lahan lain sesuai dengan 6 kelas kategori lahan IPCC. IPCC membagi kelas
lahan kedalam forest land, crop land, grass land, wetland, settlement dan other land.
Data kelas penutupan lahan dan kelas hutan hutan ini diperoleh dari hasil analisa citra
satelit dengan resolusi sangat tinggi apabila luas yang dimonitor < 10.000 ha misalnya
quickbird, econos, atau menggunakan citra Landsat dengan resolusi sedang (15 m) bila
luas yang dimonitor > 10.000 ha.
Data stok karbon pada berbagai jenis hutan dan tutupan lahan lainnya didasarkan
kepada hasil pengukuran sebelumnya atau informasi yang ada. Hal ini dengan
mempertimbangkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kondisi
karbon stok sebenarnya di lapangan sehingga tidak perlu dilakukan ground chek.
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(destruktif sampling) dan cara tidak langsung dengan menggunakan persamaan alometrik
yang didasarkan pada pengukuran diameter batang. Beberapa persamaan alometrik
yang dapat digunakan untuk hutan tropis telah disusun berdasarkan penelitian yang
dilakukan secara global maupun lokal. Untuk meningkatkan ketelitian, alometrik lokal
dapat dikembangkan berdasarkan kondisi tapak maupun jenis atau kelompok jenis
(Kettering, 2007; Basuki, et al, 2009).

PENTINGNYA
PENGUKURAN KARBON
di Tingkat Nasional dan Sub Nasional
Indonesia dengan luas tutupan lahan mencapai 187 juta ha terdiri dari berbagai jenis tipe
hutan dan penutupan lahan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya dinamika dalam pengukuran karbon. Secara umum kondisi penutupan hutan dapat dilihat pada Gambar 2

Tutupan
Hutan

Pencegahan
Kebocoran
dan Deforestasi
dalam BAU

Tantangan REDD+

Penurunan
Deforestasi

Papua
Sulawesi

Konservasi

Persamaan alometrik lokal disusun dengan metode destruktif atau dengan cara
ditebang dan merupakan kegiatan yang memakan waktu dan biaya. Namun penggunaan
persamaan alometrik lokal berdasarkan tipe hutan yang sesuai akan meningkatkan
keakurasian pendugaan biomasa. Pengukuran biomasa pohon menggunakan alometrik
membutuhkan data lapangan yang diukur pada plot utama. Data yang dikumpulkan dari
tiap plot adalah, diameter pohon setinggi dada (dbh), tinggi pohon, nama pohon dan
berat jenis pohon. Beberapa persamaan alomatrik dan informasi cadangan karbon pada
berbagai tutupan hutan dan type lahan dapat dilihat pada buku ”Informasi Cadangan
Karbon pada berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia)”.
Biomasa tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah meliputi semak belukar yang berdiameter
batang < 5 cm, tumbuhan menjalar, rumput-rumputan atau gulma. Estimasi biomasa
tumbuhan bawah dilakukan dengan mengambil bagian tanaman (destruktif sampling).
Dibuat plot berukuran 0,5 x 0,5 m berjumlah 6-10 buah. Semua tumbuhan bawah
yang berada pada plot tersebut dipotong dan ditimbang berat basahnya. Sebagian
dari tumbuhan bawah diambil sebagai contoh sebanyak 100-300 gram dan dimasukan
kedalam oven.selama 48 jam pada suhu 100oC sehingga diperoleh berat keringnya.

Peningkatan
Aforestasi dan
Reforestasi

Kalimantan
Jawa

4.2.5.2 Karbon di dalam tanah (pool 2)

Sumatra
Waktu
Hutan Relatif Baik Hutan Terdeforestasi

Mosaik Hutan - Pertanian

Mosaik Hutan - Hutan Tanaman Pertanian

Gambar 2. Transisi hutan di Indonesia (Murdiyarso, 2008)

Untuk konteks Indonesia dengan pendekatan "Akuntansi nasional dengan implementasi
di sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen dengan penggabungan)", perlu
untuk lebih lanjut dijabarkan dalam kegiatan, dan kondisi bio-socio-geografis untuk
implementasi. Di tingkat nasional perlu pengukuran cadangan karbon guna menetapkan
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Biomasa akar. Akar mentransfer C dalam jumlah besar langsung ke dalam tanah, dan
keberadaannya dalam tanah bisa cukup lama. Pada tanah hutan, biomasa akar lebih
didominasi oleh akar-akar besar (diameter >2 mm), sedangkan pada tanah pertanian
lebih didominasi oleh akar-akar halus yang lebih pendek daur hidupnya. Biomasa akar
dapat pula diestimasi berdasarkan diameter akar proksimal, sama dengan cara untuk
mengestimasi biomasa pohon yang didasarkan pada diameter batang. Biomasa akar
sudah termasuk dalam persamaan alometrik pengukuran pohon.

4.2.5.3 Nekromasa (pool 3)
Merupakan batang pohon mati baik yang masih tegak atau telah tumbang dan tergeletak
di permukaan tanah, yang merupakan komponen penting dari C dan diukur agar diperoleh
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ukuran populasi dalam stratum h (Nh). Jumlah plot (n) dapat dihitung menggunakan
persamaan sebagai berikut (Avery dan Buchart, 1994 dalam Solichin, 2010):

Sedangkan jumlah plot tiap stratum (nh) dapat dihitung dengan persamaan berikut:

REL secara nasional. Di tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten atau proyek), penetapan
REL ditentukan untuk masing-masing tingkat sub nasional dan harus konsisten dengan
tingkat nasional.

Keterangan rumus :

Tingkat deforestasi di berbagai wilayah di Indonesia sangat bervariasi. Secara umum
faktor penyebab deforestasi dan degradasi di Indonesia adalah: alih fungsi lahan (untuk
pertambangan, perkebunan, pertanian, pemukiman), kebakaran hutan dan lahan,
perambahan, perladangan dan penebangan liar.

n = jumlah plot
SE = sampling error
Sh = tingkat keragaman tiap stratum
= rata-rata dari estimasi potensi karbon
Nh = ukuran populasi dalam stratum h.
Penentuan keragaman tiap stratum dan estimasi potensi karbon dapat dilakukan
berdasarkan survey pendahuluan atau literatur dari penelitian sebelumnya. Sampling
error sebesar 10% biasanya cukup atau dalam kisaran 5% - 20%. Nilai “t” diperoleh
dari tabel statistik t-student dalam selang kepercayaan 95%, atau untuk memudahkan,
biasanya digunakan nilai 2.

Tampilan secara tematik identifikasi penyebab deforestasi dan degradasi per propinsi
(khusus untuk Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua) diilustrasikan pada
Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5.
PENYEBAB (DRIVERS)
DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN DI PULAU SUMATERA

4.2.5 Penghitungan Sumber Karbon (Carbon Pools)
Lima sumber karbon yang disepakati dalam perhitungan emisi adalah (1) biomasa di atas
tanah (above ground biomass), (2) biomasa di bawah tanah (below ground biomass),
(3) sisa-sisa kayu mati (necromass), (4) serasah (litter) dan (5) tanah (soil). Skema REDD
belum memutuskan sumber karbon yang harus diukur. Akan tetapi pada dasarnya
setiap sumber karbon yang berubah secara signifikan karena adanya kegiatan seperti
REDD harus diukur.

HTI

4.2.5.1 Karbon di atas permukaan tanah (pool 1)

Perambahan
Perladangan

Biomasa pohon. Karbon pohon merupakan salah satu sumber karbon yang sangat
penting pada ekosistem hutan, karena sebagian besar karbon hutan berasal dari biomasa
pohon. Pohon merupakan proporsi terbesar penyimpanan C di daratan. Pengukuran
biomasa pohon dapat dilakukan dengan cara pengukuran langsung hasil penebangan
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Logging
Penebangan liar
Kebakaran dalam hutan
Perkebunan
Pertanian
Kebakaran lahan
Pertambangan

Gambar 3. Peta Tematik Identiﬁkasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Pulau Sumatera
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regu di lapangan di dalam pencarian plot. Namun tehnik penentuan plot secara acak
(random) dapat menghindari adanya penempatan plot pada lokasi yang seragam akibat
kecenderungan pada kondisi tertentu. Untuk pemantauan karbon hutan, secara umum
metode stratiﬁed random sampling dapat menghasilkan pendugaan yang lebih teliti
dibandingkan metode lain (MacDicken, 1997).

4.2.2 Bentuk Plot

HTI

Bentuk plot dapat berbentuk bujur sangkar, persegi panjang atau lingkaran. Plot bujur
sangkar atau persegi panjang merupakan bentuk plot yang relatif sering digunakan di
dalam analisa vegetasi hutan di Indonesia (Soerianegara dan Indrawan, 1978; Badan
Litbang Kehutanan, 1993; Hairiah dan Rahayu, 2007). Hal ini karena kemudahannya
didalam memastikan pohon-pohon yang masuk dibandingkan dengan plot lingkaran.

Logging
Penebangan liar
Kebakaran dalam
Perkebunan
Pertanian
Kebakaran lahan
Pertambangan
Perambahan
Perladangan

Gambar 4. Peta Tematik Identiﬁkasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Pulau Kalimantan

Plot yang terdiri dari beberapa sub-plot (combined plots atau nested plots) juga lebih
sering digunakan di hutan alam tropis daripada plot tunggal. Plot kombinasi ini sangat
sesuai untuk digunakan pada hutan dengan stratum tajuk yang bervariasi. Sedangkan
plot tunggal biasa digunakan di hutan tanaman yang memiliki kelas umur yang relatif
homogen.

4.2.3 Ukuran Plot
Penggunaan ukuran plot harus mempertimbangkan ketelitian dan kesulitan di lapangan,
sehingga dapat diterapkan pada berbagai proyek karbon. Berbagai ukuran plot telah
dibuat untuk pengukuran karbon hutan, misalnya plot ukuran 40x30 m (Proyek JICABadan Litbang), 100 x 100 (National Forest Inventory), 200 x 200 (PUP untuk monitoring
hutan pada lahan mineral, Badan Litbang, 1993), 30 x 30 m (Dahlan et al, 2005), dan 20
x 100 m (Asmoro, 2009, Hairiah and Rahayu, 2007, Hairiah et al, 2001a and b).

4.2.4 Jumlah Plot
Penentuan jumlah plot sangat menentukan ketelitian dan berhubungan dengan biaya.
Jumlah plot dapat ditentukan berdasarkan penghitungan statistik yang memenuhi
kaidah-kaidah dan persyaratan didalam metode pengambilan sampling. Penentuan
jumlah plot (n) disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diharapkan (sampling errorSE), tingkat keragaman tiap stratum (Sh), rata-rata dari estimasi potensi karbon ( ) serta
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Sensor dan
Resolusi
Medium (1060 m)

Tinggi (<5m)

Contoh sensor

Landsat TM or ETM+
Terra-ASTER
IRS AwiFs or LISS III
CBERS HRCCD DMC
SPOT HRV
ALOS

IKONOS
Quickbird
Foto udara
ALOS

Unit
Pemetaan
Minimum
(Perubahan)
0.5-5 ha

< 0.1 ha

Biaya

Pemanfaatan
untuk Monitoring

Landsat dan
CBERS gratis
mulai 2009
<$0.001/km2
untuk historical
data
<$0.02/km2 untuk
data terkini

Alat utama
untuk pemetaan
deforestasi
dan estimasi
perubahan lahan

Tinggi sampai
sangat tinggi $
2-30/km2

Validasi dari hasil
analisa resolusi
yang lebih rendah

HTI
Logging
Penebangan liar
Kebakaran dalam hutan
Perkebunan
Pertanian
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Gambar 5. Peta Tematik Identiﬁkasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Pulau Papua

MRV

Na
si

L

&

l
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Perladangan

na

Pada setiap stratifikasi selanjutnya dilakukan pengukuran karbon dengan menempatkan
plot-plot pengukuran. Penempatan plot di lapangan dapat dilakukan secara sistematik
atau acak (random). Keuntungan penentuan plot secara sistematik adalah memudahkan

Perambahan

o

Dalam menghitung cadangan karbon, kondisi hutan yang beranekaragam perlu
distratifikasi. Tujuan utama dalam penetapan stratifikasi adalah membedakan kondisi
tegakan berdasarkan perbedaan volume biomasa dan kandungan karbonnya, sehingga
dapat meningkatkan ketelitian. Penerapan stratifikasi awal menggunakan data
penginderaan jauh dapat meningkatkan keakurasian dan efektifitas biaya (GOFC-GOLD,
2009). Citra satelit resolusi sedang seperti Landsat atau SPOT dapat digunakan untuk
membuat stratifikasi dari tipe dan kerapatan vegetasinya. Metode stratiﬁed sampling,
karenanya sangat disarankan untuk digunakan didalam inventarisasi karbon di hutan
tropis Indonesia yang memiliki variasi kandungan karbon yang sangat tinggi. Hasil dari
stratifikasi misalnya membagi kelompok hutan ke dalam hutan primer, hutan bekas
tebangan, hutan tanaman, tanaman perkebunan, pertanian dan sebagainya.

Pertambangan

E

4.2.1 Stratiﬁkasi

Kebakaran lahan

R

Pengecekan lapangan pada plot-plot contoh dilakukan untuk mendapatkan data
cadangan karbon pada berbagai jenis hutan dan penutupan lahan. Pembuatan plotplot contoh harus dilakukan apabila tidak ada informasi sebelumnya mengenai potensi
karbon untuk tipe penutupan lahan atau tipe hutan pada daerah tersebut. Kegiatan yang
diperlukan untuk pengukuran karbon adalah sebagai berikut:

REL & MRV
Kabupaten & Propinsi

Gambar 6. REL dan MRV tingkat nasional dan sub nasional
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4.1.2.2 Penanganan Teknis
1. Identifikasi potensi ancaman dan resiko (kepastian lahan, kebakaran, pembalakan
liar, perambahan, dll)

PENGUKURAN KARBON
DI TINGKAT NASIONAL DAN SUB NASIONAL

2. Identifikasi titik-titik rawan ancaman (pemetaan titik-titik kerawanan) dan strategi
penanganannya
3. Memperhitungkan faktor resiko dalam penetapan target penurunan emisi (strategi
buffer).

4.2 Pengukuran Karbon di Tingkat Sub Nasional
4.1 Pengukuran Karbon di Tingkat Nasional

4.1.1 Penggunaan Citra Satelit
Di tingkat nasional, kegiatan pengukuran dilakukan terhadap perubahan tutupan hutan
dan cadangan karbon dengan menggunakan petunjuk IPCC (IPCC Guidelines dan IPCC
Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry/GPG-LULUCF).
Analisis perubahan tutupan hutan menggunakan citra satelit beresolusi sedang dan
memvalidasinya dengan menggunakan citra satelit beresolusi tinggi.
Analisis perubahan tutupan hutan akan menghasilkan angka-angka perubahan tutupan
hutan dalam bentuk land change matrix (matriks perubahan lahan). Matriks perubahan
lahan ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan dengan menggunakan petunjuk
IPCC untuk menentukan perubahan cadangan karbon dan perubahan emisi yang terjadi.
Pilihan penggunaan analisis citra satelit dalam menghitung cadangan karbon disertai
dengan ground check di lapangan akan memberikan tingkat validasi data yang tinggi
sebagaimana tertuang dalam Tier 3 (Tabel 3). Pilihan pendekatan pengukuran/monitoring
dan tiers yang tertuang dalam petunjuk IPCC disesuaikan dengan tingkat kesiapan/
kapasitas yang dimiliki dan secara bertahap menuju penggunaan approach dan tiers
yang tertinggi.
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Penghitungan emisi dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan cadangan karbon
(carbon stock) pada waktu tertentu (stock difference method). Perbedaan cadangan
karbon tersebut menunjukkan terjadinya pengurangan atau penambahan stok (emisi
atau sink). Untuk pengukuran karbon di tingkat sub-nasional atau skala proyek REDD+,
dilakukan melalui kombinasi pengukuran karbon di lapangan (ground survey) dan remote
sensing.
Data perubahan penutupan lahan (deforestasi) diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
Untuk REDD+ skala sub nasional, diperlukan data dengan tingkat kerincian tinggi
(minimal Tier 2). Citra satelit harus menggunakan minimal citra dengan resolusi sedang
(10-60 m). Pengukuran karbon sub-nasional yang disusun dari data aktivitas hasil
interpretasi citra beresolusi lebih tinggi akan meningkatkan akurasi atau mengurangi
tingkat kesalahan (error).
Tabel 5. Pilihan citra satelit berbagai resolusi untuk monitoring perubahan tutupan lahan
(Sumber: GOFC-Gold, 2009)
Sensor dan
Resolusi
Rendah (2501000m)

Contoh sensor

SPOT-VGT (1998- )
Terra-MODIS (2000- )
Envisat-MERIS (2004- )

Unit
Pemetaan
Minimum
(Perubahan)
∞100 ha
∞10-20 ha

Biaya

Rendah atau
gratis

Pemanfaatan
untuk Monitoring
Konsisten
monitoring
tahunan untuk
identikasi
pembukaan areal
yang luas guna
analisa lebih lanjut
menggunakan
resolusi sedang
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Contoh : di suatu wilayah ada kegiatan REDD yang mencegah deforestasi dan degradasi,
namun akibatnya di wilayah lain terjadi peningkatan deforestrasi dan degradasi

Tabel 3. Pilihan pendekatan aktivitas data dan tiers berdasarkan IPCC Guidelines 2006

Gambar 8. Pemindahan emisi dalam implementasi REDD+ pada suatu areal
(Sumber: Dimodiﬁkasi dari Rizaldi Boer)

Penanganan pemindahan emisi dari suatu lokasi yang akan ditetapkan untuk kegiatan
REDD+ menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat didalamnya. Penanganan
pemindahan emisi meliputi penanganan kelembagaan dan penanganan teknis.

4.1.2.1 Penanganan Kelembagaan
Apabila displacement of emissions terjadi pada antar wilayah administratif kabupaten
dalam satu propinsi maka diselesaikan penanganannya oleh antar Pemerintah Daerah
Kabupaten bersangkutan dalam propinsi tersebut.
Apabila displacement of emissions terjadi pada antar wilayah administratif kabupaten
lintas propinsi maka diselesaikan penanganannya oleh antar Pemerintah Daerah
Kabupaten bersangkutan dalam lintas propinsi tersebut.
Disamping itu, penanganan pemindahan emisi juga memerlukan kepastian peran para
pihak dan dukungan peraturan yang ada.
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Pendekatan untuk menentukan
perubahan luas areal

Tingkat kerincian faktor emisi (Tier): perubahan
cadangan karbon

1. Pendekatan Non-spasial : dari data
statistik negara/global (mis FAO)memberikan gambaran umum
perubahan luas hutan

Tier 1 (basic). Memakai data yang diberikan oleh
IPCC (data default values) pada skala global

2. Berdasarkan peta, hasil survey dan
data statistik nasional/lokal

Tier 2 (intermediate). Data spesifik dari tiap
negara (nasional/lokal) untuk beberapa jenis
hutan yang dominan atau yang utama

3. Data spatial dari interpretasi
penginderaan jauh dengan resolusi
tinggi

Tier 3 (most demanding). Data cadangan karbon
dari Inventarisasi Nasional, yang diukur secara
berkala atau dengan modelling

4.1.1.1 Pemantauan Penutupan Lahan
Indonesia mengalami perubahan penutupan hutan dan lahan yang cukup cepat.
Perubahan ini terutama terjadi setelah adanya perubahan iklim politik di Indonesia sejak
tahun 1999. Aktivitas pemantauan penutupan lahan secara nasional dapat dilakukan
sebagai berikut:
1. Pemantauan penutupan lahan menggunakan Citra Landsat 7 ETM+ dengan resolusi
spasial 30 meter (citra resolusi sedang) sehingga dianggap cocok untuk melakukan
pemantauan sumber daya hutan pada skala nasional. Dengan resolusi spasial 30
meter cukup memudahkan penafsir dalam mengidentifikasi obyek-obyek yang ada
diatas citra. Sementara itu citra resolusi sedang umumnya mampu untuk menjangkau
wilayah yang relative luas karena cakupan sapuan citra satelitnya yang cukup luas
(185 km).
2. Pemetaan penutupan lahan dengan citra Landsat 7 ETM+ ini hanya bisa dilakukan
setiap tiga tahunan mengingat sulitnya untuk mendapatkan citra satelit yang bebas
awan.
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3. Penggunaan citra resolusi tinggi seperti Quickbird atau Ikonos akan memberikan
informasi yang lebih detil namun biasanya hanya dapat menjangkau wilayah yang
relative sempit.

2. Plot-plot tersebut tersebar dalam grid secara sistematik dengan jarak 20 km x 20
km (Gambar 1). Sebaran plot diprioritaskan diletakkan pada hutan produksi.

4. Pemetaan penutupan lahan menggunakan sistem klasifikasi 23 kelas penutupan
lahan (Tabel 2). Penafsiran citra dilakukan dengan metode penafsiran visual dengan
mendelineasi kelas penutupan lahan dengan kunci interpretasi.

1 Cluster: 9 Tract or 72 Sub
Plot
TSP : Temporary Sample
Plots
PSP : Permanent Sample
Plots

Tabel 4. Kategorisasi kelas penutupan lahan secara nasional
No

Kelas Penutupan Lahan

A. Hutan

No

Kelas Penutupan Lahan

No

Kelas Penutupan Lahan

B. Non Hutan

15.

Sawah
Tambak

1.

Hutan lahan kering primer

8.

Semak/Belukar

16.

2.

Hutan lahan kering
sekunder

9.

Belukar rawa

17.

Tanah terbuka

10.

Savana

18.

Pertambangan

11.

Perkebunan

19.

Pemukiman

Pertanian lahan kering

20.

Rawa

21.

Pelabuhan Udara/Laut

3.

Hutan rawa primer

4.

Hutan rawa sekunder

5.

Hutan mangrove primer

6.

Hutan mangrove sekunder

7.

Hutan tanaman *

12.
13.

Pertanian lahan kering dan
Semak

14.

Transmigrasi

23.

1 Tract PSP = 1 Ha

Awan

5. Untuk menambal ketiadaan data pada citra Landsat 7 ETM+ maka digunakan citra
SPOT 4 yang memiliki resolusi sedang.

4.1.1.2 Pemantauan Potensi Tegakan Hutan (Plot NFI)
Untuk mendapatkan data volume tegakan hutan secara nasional, Ditjen Planologi
Kehutanan telah melaksanakan kegiatan NFI (National Forest Inventory). Pemantauan
potensi tegakan hutan dalam plot NFI dilakukan sebagai berikut:
1. Kegiatan NFI terdiri dari: a). Field Data System yang terdiri atas Permanent sample
Plots dan Temporary Sample Plots, b). Remote Sensing System yang terdiri atas
penafisran visual dan digital, c). Geographic Information System yang terdiri atas
basisdata spasial nasional, dan d). NFI information (users) service.
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Included PSP (tract 5th)
Measurement with point
sampling technique (BAF 4)

C. Tidak Ada Data

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan
* : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil
budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan
tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan
terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang
terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.
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1 Tract Temporary Sample Plot
(TSP):
8 Sub Plot ( 1 Ha)

Gambar 7. Contoh cluster NFI

3. Pengukuran juga dilakukan pada kawasan hutan yang lain seperti konservasi dan
hutan lindung sehingga diharapkan dapat mewakili keadaan hutan Indonesia. Untuk
mewakili kondisi hutan sebenarnya di lapangan, sebaran plot juga diletakkan pada
hutan lahan kering, hutan rawa dan hutan mangrove.
4. Parameter yang diukur dalam plot NFI meliputi jenis, diameter dan tinggi pohon.
Data lain yang juga dicatat adalah anakan pohon, tiang dan pancang serta tumbuhan
lain seperti rotan, liana dan lainnya. Selain itu, dalam plot NFI juga memberikan
informasi tentang kondisi lokasi seperti topografi, data tanah, sistem lahan dan
lain-lain.

4.1.2 Pemindahan emisi (Displacement of Activities/
Emission)
Deﬁnisi displacement of emission adalah kegiatan pengurangan emisi di suatu tempat
namun mengakibatkan terjadinya kegiatan yang menghasilkan emisi di tempat lain.
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