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Dalam rangka penanganan dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah 
berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 26%-41% 
dari BAU pada tahun 2020, sebagaimana  tertuang dalam Rencana Aksi Nasional 
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. 
Komitmen nasional tersebut ditindaklanjuti di daerah yaitu dengan menyusun 
Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Seiring dengan penyusunan RAD-
GRK sejumlah daerah juga menyusun Strategi Daerah untuk Implementasi program 
REDD+ yang dikenal dengan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+. 

Peningkatan kapasitas institusi dan SDM merupakan salah satu bagian penting dalam 
penyiapan daerah untuk implementasi REDD+. Atas dasar pertimbangan tersebut, 
dan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Forest Carbon Partnership Facility 
(FCPF) tahun 2012, Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan 
menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) untuk Penghitungan Karbon dan 
Monitoring di Provinsi Maluku pada tanggal 30-31 Juli 2012 dan di Kabupaten Jember, 
Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19-20 September 2012. Training of Trainers (TOT) 
Penghitungan Karbon dan Monitoring di kedua tempat tersebut masing-masing 
diikuti oleh 109 (seratus sembilan) orang untuk TOT di Ambon dan 100 (seratus) 
orang untuk TOT di Jember. Para peserta berasal dari perwakilan pemerintah daerah 
(provinsi/ kabupaten/ kota), Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, swasta 
(HPH/ HTI/ perkebunan), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok 
Masyarakat, UPT Kementerian Kehutanan di daerah.   

Prosiding ini merupakan dokumentasi penyelenggaraan TOT di dua lokasi tersebut 
diatas. Atas terselenggaranya TOT dan tersusunnya prosiding ini, Kami mengucapkan 
terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya.

      Jakarta,       Desember 2012

      Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan,

      Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc.

Kata Pengantar
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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam implementasi REDD+ ada beberapa hal yang diprasyaratkan, yaitu : 
tersusunnya Strategi Nasional, tersedianya baseline/ Reference Level (RL)/ Reference 

Emission Level (REL), tersedianya sistem penghitungan dan pelaporan stok karbon 
beserta perubahannya yang dapat diverifikasi (MRV), serta Sistem Informasi 
Safeguards (SIS). Keempat komponen tersebut adalah prasyarat utama yang harus 
dipenuhi saat implementasi REDD+. REL/RL dan sistem MRV yang kredibel sangat 
diperlukan untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penghitungan stok karbon 
dan monitoring perubahan stok tersebut dari waktu ke waktu. Beberapa komponen 
penting dalam membangun sistem MRV yang kredibel diantaranya adalah metode 
penghitungan karbon yang akurat dan tenaga pengukur yang kredibel. Untuk 
metode penghitungan karbon hutan, Indonesia sudah memiliki Standard Nasional 
Indonesia Pengukuran dan Penghitungan CadanganKarbon – Pengukuran Lapangan 
untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based Forest Carbon Accounting) 
(SNI 7724:2011) dan Standard Nasional Indonesia Penyusunan Persamaan Allometrik 
untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (Ground 

Based Forest Carbon Accounting) (SNI 7725:2011), sedangkan untuk memperoleh 
tenaga penghitung karbon yang kredibel diperlukan pelatihan dengan materi 
dari metode penghitungan karbon yang sudah distandardkan dan pendekatan-
pendekatan lain untuk memperluas pengetahuan di bidang tersebut.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan di Provinsi 
Maluku dan Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan para pihak di daerah di bidang teknis/ metodologis, yaitu penghitungan 
stok karbon dan monitoring perubahan tutupan hutan dan stok karbon, REL/RL dan 
MRV. Kegiatan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kapasitas anggota POKJA/
instansi penanggung jawab terkait kegiatan REDD+ di daerah dalam perhitungan 
dan monitoring stok karbon hutan dan memberikan landasan awal kepada anggota 
POKJA/ instansi penanggung jawab terkait kegiatan REDD+ dalam menentukan REL/ 
RL dan melaksanakan MRV.



PENDAHULUAN2
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BAB II

PENYELENGGARAAN TOT DI AMBON, 
PROVINSI MALUKU

2.1  PEMBUKAAN DAN SAMBUTAN

Oleh: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Perubahan iklim adalah sesuatu yang alami yang terjadi di muka bumi, akan tetapi 
saat ini banyak permasalahan muncul terkait dampak dari perubahan iklim, sehingga 
membutuhkan penanganan yang serius dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Terkait 
dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mitigasi dampak 
perubahan iklim, yaitu dengan berkontribusi dalam penurunan emisi GRK 26-41% 
sampai dengan tahun 2020. Sebagai langkah konkret, Pemerintah  menetapkan 
Perpres Nomor 61/2011 sebagai dasar penyusunan RAN-GRK. Komitmen nasional 
tersebut harus perlu mendapat dukungan dari daerah, khususnya untuk menjaga 
dan menunjukkan prestige bangsa khususnya dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Dalam Perpres tersebut, daerah perlu membentuk POKJA untuk mengkoordinasikan 
penyusunan RAD-GRK dan implementasi REDD+. Dalam menyusun RAD-GRK perlu 
merujuk pada kebijakan yang ditetapkan secara nasional serta kesepakatan-
kesepakatan hasil negosiasi internasional sehingga nantinya upaya-upaya mitigasi 
perubahan iklim dan implementasi REDD+ di daerah sejalan dengan kebijakan 
nasional dan komitmen internasional. Kegiatan Training of Trainers (TOT) ini 
dilaksanakan dalam koordinasi dan kerjasama Pustanling dengan fasilitasi Forest 

Carbon Partnership Facility (FCPF) dari the World Bank bekerjasama dengan Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku serta Universitas Pattimura. TOT tersebut secara 
garis besar diharapkan berkontribusi bagi Provinsi Maluku dalam peningkatan 
kapasitas para pemangku kepentingan mitigasi perubahan iklim secara umum dan 
implementasi REDD+ secara khusus. TOT ini diharapkan memberikan bekal kepada 
perwakilan stakeholders untuk menyiapkan beberapa komponen yang merupakan 
prasyarat dalam implementasi REDD+ seperti penghitungan stok karbon hutan, 
penghitungan REL/ RL serta penyusunan MRV. Hal tersebut tentu saja juga dengan 
mempertimbangkan kekhasan dan keunggulan lokal Provinsi Maluku. 
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2.2  PAPARAN MATERI DAN DISKUSI

a. Memadukan Pemahaman tentang RTRW dan Konsep REDD dan 
Implementasinya di Provinsi Maluku

Oleh:  Dr. Djalalludin Salampesy (Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan 
Kerjasama Pembangunan - BAPPEDA Provinsi Maluku)

Berbicara tentang REDD+ serta penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan 
tidak bisa dilepaskan dari sistem perencanaan tata ruang wilayah di daerah. 
Perencanaan tata ruang yang tidak mempertimbangkan kaidah kelestarian 
lingkungan akan meningkatkan laju deforestasi dan laju degradasi hutan demikian 
juga sebaliknya. Secara geografis wilayah daratan Provinsi Maluku yang bervegetasi 
hutan hanya seluas 7,6%, sehingga kerusakan terhadap kondisi hutan yang tersisa 
akan berdampak signifikan terhadap perubahan iklim, ekonomi, kesehatan, dan 
pendidikan.

Secara umum tujuan RTRW adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
keamanan nasional. Sedangkan azas RTRW Maluku: keterpaduan, keserasian, 
keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, kebersamaan dan 
kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, 
akuntabilitas. Dengan konsep gugus pulau dan konsep laut-pulau, strategi dan 
rencana pembangunan Provinsi Maluku harus bersinergi antar sektor dan juga 
mempertimbangkan wilayah lain di luar Maluku yang berpengaruh. Dalam konsep 
ini, Provinsi Maluku dibagi menjadi 3 kawasan laut-pulau berdasarkan orientasi 
dan hubungan ekonomi, yaitu: kawasan laut – Pulau Seram, kawasan laut Arafura, 
dan kawasan laut Pulau Banda. Sementara di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Provinsi Maluku, pengembangan wilayah Provinsi Maluku dilakukan 
dengan pendekatan gugus pulau yang pembagiannya berdasarkan: kedekatan 
geografis, kesamaan budaya, potensi sumberdaya alam, kesamaan perekonomian, 
kecenderungan orientasi, dimana Kota Ambon merupakan Pusat Kegiatan Nasional di 
Maluku. Sedangkan sesuai dengan UU, ada istilah Pusat Kegiatan Strategis Nasional 
(PKSN): yaitu di Dobo, Saumlaki, dan llwaki, serta pusat kegiatan strategis wilayah 
diarahkan ke kabupaten (sesuai PP Nomor 26/2008). Disamping itu, dikembangkan 
juga skenario multigate, sebagai konsekuensi Provinsi Maluku sebagai provinsi 
kepulauan yang memiliki beberapa alternatif akses dan tidak bertumpu pada satu 
pintu saja.
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Secara umum, kebijakan dan strategi penataan ruang provinsi Maluku 
dititikberatkan pada penataan ruang lingkungan hidup. Dalam kebijakan tersebut, 
setiap penataan ruang harus memiliki dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS). Secara singkat KHLS merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi 
pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup, 
dan menjamin diintegrasikannya prinsip–prinsip keberlanjutan di dalam proses 
pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dari hasil review penataan ruang 
yang telah dilakukan diketahui bahwa areal penggunaan lain (APL) luasnya tidak 
sampai 5%, artinya peluang usaha bagi masyarakat berbasis lahan tidak lebih dari 
5%. Oleh karena itu perlu ada kebijakan alih fungsi lahan hutan, untuk mengimbangi 
kebutuhan lahan untuk pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk, meskipun 
penduduk Maluku hanya 1,5 juta jiwa. 

Implementasi UU Nomor 32/2004 mengenai otonomi daerah menambah permasalahan 
menjadi semakin kompleks, sementara evaluasi lingkungan secara teknis melalui 
AMDAL belum memadai, sehingga KLHS diperlukan sebagai kajian lain yang 
lebih strategis untuk perencanaan yang lebih besar/ makro. Itu sebabnya, KLHS 
difokuskan untuk menilai dampak langsung dan tidak langsung dari rencana dan 
program. Sedangkan sasaran KLHS adalah terwujudnya pembangunan daerah yang 
menjamin keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial. Sementara beberapa manfaat 
dalam implementasi KLHS adalah sebagai berikut: 

1. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan,
2. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui 

pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia, 
3. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang 

pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
4. Mencegah kesalahan investasi berkat teridentifikasinya peluang pembangunan 

yang tidak berkelanjutan sejak dini,
5. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak 

(stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi 
dan partisipasi,

6. Melindungi aset-aset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin 
pembangunan berkelanjutan,

7. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi 
pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak 
lingkungan.
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Terkait dengan implementasi REDD+, diharapkan perencanaan/ review penataan 
ruang wilayah Provinsi Maluku dapat diarahkan untuk mengurangi deforestasi dan 
degradasi hutan dan dalam RTRW digunakan instrumen penilaian KLHS. Secara 
umum diperlukan setidaknya 30% tutupan lahan hutan untuk suatu wilayah 
daratan, sedangkan Kota Ambon sendiri 50% wilayahnya sudah digunakan untuk 
kebutuhan pembangunan, sehingga perlu ditambah dengan ruang terbuka hijau. Di 
samping itu, dalam penataan ruang perlu dialokasikan lahan untuk pengembangan 
produk unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan. Tantangan yang 
lain terkait RTRW adalah adanya hak ulayat masyarakat, dimana berdasarkan adat 
istiadat setempat, seluruh wilayah di Provinsi Maluku sudah dibagi habis menurut 
hak ulayat. Untuk itu, perlu ada sinkronisasi antara penatagunaan lahan oleh 
pemerintah dengan hak ulayat masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik di 
kemudian hari. 

a. Pengenalan Konsep REL/RL dan MRV

Oleh: I Wayan Susi Dharmawan, S.Hut., M.Sc. (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi)

Reference Emission Level (REL)/Reference Level (RL) dan sistem Measurable, Reportable 

and Verifiable (MRV) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.REL/ RL 
disusun sebagai acuan tingkat emisi suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan 
sistem MRV merupakan sistem yang digunakan untuk monitoring dan mengukur 
upaya-upaya penurunan emisi dan peningkatan stok karbon. Penurunan emisi 
dapat dilakukan dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sedangkan 
peningkatan stok dapat dilakukan melalui upaya penanaman dan rehabilitasi hutan. 

Dalam implementasi REDD+, penyusunan REL/ RL dan sistem MRV merupakan 
prasyarat penting yang harus dipenuhi, karena kedua komponen tersebut merupakan 
komponen penting untuk mengukur kinerja upaya-upaya mitigasi perubahan iklim 
(pengurangan emisi atau penambahan stok karbon). Pengurangan emisi dilakukan 
dengan menghitung selisih dari emisi aktual dibandingkan dengan target penurunan 
dengan skema REDD+, demikian juga peningkatan stok karbon merupakan selisih 
stok karbon aktual dibandingkan jumlah stok karbon sesuai skenario dengan 
menggunakan REDD+.

Dalam penentuan REL/ RL, data masa lalu (historical data) merupakan komponen 
penting, dimana data emisi rata-rata dalam periode tertentu dihitung untuk kemudian 
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digunakan untuk memproyeksikan emisi yang terjadi selama periode implementasi 
REDD+. Data emisi dapat didekati dengan data laju deforestasi dan degradasi 
hutan pada wilayah tertentu dan periode tertentu. Sedangkan laju deforestasi 
dan degradasi hutan juga dipengaruhi oleh kebijakan dan faktor-faktor lainnya 
(eksternal). Untuk menyusun REL/ RL ada beberapa pendekatan sesuai dengan yang 
disepakati secara internasional dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing 
negara (national circumstances). Ada 3 (tiga) pendekatan dalam penghitungan REL/ 
RL, yaitu: Historical, Adjusted Historical dan Forward Looking. Ketiga pendekatan 
tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Dalam penghitungan 
REL/RL perlu mengakomodir berbagai kepentingan pembangunan baik di tingkat 
provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat lokal, sehingga tidak menjadi penghambat 
kemajuan pembangunan daerah.

Mengingat REL/ RL merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan/ kinerja 
dalam upaya-upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta 
peningkatan serapan karbon, maka secara umum tahapan pengitungan REL/ RL 
adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata emisi/ serapan historis.
2. Membuat model persamaan untuk tren berdasarkan rerata data historis tersebut.
3. Membuat model persamaan untuk memproyeksi tren emisi/ serapan ke depan.
4. Mengkombinasikan dan mengintegrasikan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi deforestasi dan degradasi hutan seperti: kebijakan, pertumbuhan 
penduduk, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya.

Sistem MRV diperlukan sebagai perangkat untuk monitoring perubahan terhadap 
kondisi emisi/ serapan dari waktu ke waktu. Penyusunan sistem MRV merupakan 
berdasarkan dari Bali Action Plan, dimana negara-negara yang melakukan upaya-
upaya mitigasi perubahan iklim secara nasional perlu memiliki perangkat untuk 
monitoring perubahan yang terjadi. Hasil monitoring tersebut, khususnya terkait 
dengan hasil inventarisasi gas rumah kaca (GRK) yang nantinya akan dilaporkan 
melalui komunikasi nasional (National Communication) setiap 2 (dua) tahun sekali. 
Disamping sesuai dengan amanah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan, maka Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ditunjuk 
sebagai koordinator dalam pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca. 

Untuk sektor kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi menjadi koordinator 
dalam sistem MRV untuk monitoring dan inventarisasi GRK sektor kehutanan, 
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sementara direktorat jenderal yang lain mensuplai data-data hasil perhitungan di 
lapangan. Sedangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 
memberikan dukungan berupa pengembangan metode serta dukungan ilmiah 
melalui riset. Sistem MRV yang disusun bisa mengadopsi sistem monitoring yang 
sudah dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan. Sebagai contoh adalah Sistem 
Monitoring Pengusahaan Hutan baik di hutan tanaman maupun di hutan alam. 
Dalam sistem MRV tersebut, pengukuran (measurable) dilakukan dengan metode 
sampling untuk beberapa kelas umur, kemudian hasilnya dilaporkan (reportable) 
dan hasil tersebut diverifikasi oleh lembaga independen bersertifikat (verifiable). 
Selanjutnya hasil verifikasi disampaikan kepada Kementerian Kehutanan melalui 
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Sebagai catatan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan/ dipersiapkan terkait 
dengan implementasi REDD+, khususnya di tingkat daerah, diantaranya:

- Penyusunan dan penetapan REL/RL pada tingkat kabupaten.
- Penyusunan PERDA terkait inventarisasi GRK.
- Penetapan lembaga daerah yg bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi 

GRK dan mitigasi dampak perubahan iklim di tingkat lokal.
- Pedoman/panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi, dan 

penghitungan emisi dan serapan karbon.
- Pelaksanaan pelatihan teknis terkait inventarisasi GRK, penetapan REL/ RL dan 

penyusunan sistem MRV

b. Metodologi Penyusunan REL/RL

Oleh:  I Wayan Susi Dharmawan, S.Hut., M.Sc . (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi)

Sesuai dengan kesepakatan internasional, penghitungan REL/ RL dilakukan dengan 
mempertimbangkan kondisi nasional sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan 
ketersediaan data historis. Sedangkan untuk menghitung REL/ RL yang lebih 
menggambarkan kondisi aktual, data-data pendukung seperti data sosial ekonomi, 
faktor penyebab deforestasi dan  skenario kebijakan pembangunan. Untuk skenario 
pendekatan dalam penyusunan REL/ RL perlu mempertimbangkan data historis 
mengenai laju deforestasi, periode waktu dan data pendukung lainnya (pertumbuhan 
penduduk dan faktor ekonomi). Kemudian dalam membangun skenario referensi 
perlu juga dilakukan hal-hal sebagai berikut:
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- Menilai data yang tersedia
- Identifikasi gap yang ada pada data tersebut
- Analisis tren sejarah deforestasi pada perubahan penutupan lahan dan stok 

karbon
- Membangun kecenderungan sejarah deforestasi untuk kemudian diproyeksikan 

ke depan.

Secara teknis, penghitungan dapat dilakukan dengan menghitung luas areal yang 
mengalami deforestasi dan degradasi (tren tutupan lahan) dengan menggunakan 
hasil interpretasi citra satelit sehingga dihasilkan Matriks Perubahan Penutupan 
Lahan. Perubahan luas areal yang mengalami deforestasi dan degradasi selanjutnya 
disebut data aktifitas (Activity Data). Sedangkan untuk memperoleh data emisi, 
data aktifitas tadi kemudian dikalikan dengan faktor emisi. Untuk menyusun tren 
emisi, dilakukan analisis sejarah deforestasi dengan menggunakan data 10-15 
tahun ke belakang. Setelah diperoleh rata-rata emisi setiap tahunnya kemudian 
data tersebut diekstrapolasi untuk memproyeksikan tren emisi ke depan dalam 
periode mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya dibuat modelling untuk skenario ke 
depan dengan memasukkan data rencana/ kebijakan pembangunan, tren ekonomi, 
pertumbuhan penduduk serta tren makroekonomi. Metode Adjusted Historical ini 
banyak digunakan karena hasil perhitungan REL/ RL relatif komprehensif karena 
sudah mengakomodir faktor kebijakan pembangunan, pertumbuhan penduduk dan 
skenario ekonomi, dimana data-data tersebut saat ini relatif tersedia.

c. Metodologi Penyusunan MRV

Oleh:  I Wayan Susi Dharmawan, S.Hut., M.Sc. (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi)

Dalam penyusunan sistem MRV harus didasarkan pada azas: transparan, konsisten, 
comparable, lengkap dan akurat. Hal ini dikarenakan segala upaya-upaya mitigasi 
perubahan iklim, khususnya upaya penurunan emisi GRK dan peningkatan stok 
karbon hutan melalui skema REDD+ harus terukur, dilaporkan secara lengkap sesuai 
azas tersebut diatas dan dapat diverifikasi oleh pihak lain yang berkepentingan. 
Dengan demikian sistem MRV yang disusun, sesuai tahapan-tahapannya terdiri atas 
kegiatan sebagai berikut:

- Measurement: proses pengumpulan dan penyediaan data dasar (melalui 
pengukuran lapangan dan hasil penafsiran citra satelit).
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- Reporting: penyusunan laporan dan proses pelaporan hasil penilaian secara 
formal kepada UNFCCC

- Verifying: penilaian/ verifikasi hasil laporan oleh pihak ketiga yang independen 
terkait hasil inventarisasi GRK nasional dan terkait laporan yang disampaikan 
pada komunikasi nasional.

Di tingkat nasional, sistem MRV yang disusun diharapkan mampu menjembatani 
gap ketersedian data, baik data spasial (hasil penafsiran citra satelit) dan data 
hasil inventarisasi serta peluang penggunaan sumber data lain yang potensial untuk 
melengkapi data-data yang ada. Sebagai salah satu alat untuk monitoring, sistem MRV 
harus dapat mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi khususnya perubahan 
penutupan lahan yang juga mengindikasikan tingkat deforestasi dan degradasi 
hutan yang menyebabkan emisi GRK serta potensi peningkatan stok karbon hutan 
melalui proses penanaman dan rehabilitasi. Penilaian terhadap perubahan tersebut 
dapat dilakukan pada beberapa tingkatan dengan menggunakan berbagai jenis citra 
satelit (akurasi spasial) dan berbagai metode penafsiran. 

Dalam implementasinya sistem MRV dilaksanakan dengan mendefinisikan hutan 
terlebih dahulu kemudian mendeleniasi batasnya sehingga memudahkan dalam 
penafsiran dengan menggunakan citra satelit. Selanjutnya dilakukan penghitungan 
akurasi dan ketelitian terhadap hasil penafsiran tersebut. Disamping itu, sistem 
MRV yang dibangun harus terintegrasi secara nasional maupun global (memenuhi 
hasil kesepakatan global). Sedangkan kelembagaan MRV di daerah khususnya terdiri 
atas SKPD pelaksana inventarisasi GRK di setiap sektor dengan koordinasi BAPPEDA 
yang juga punya kewenangan koordinasi dalam hal perencanaan pembangunan 
dan perencanaan spasial. Selain itu masyarakat juga harus diberi akses untuk bisa 
melakukan pemantauan terhadap perubahan lahan yang terjadi dan disediakan 
mekanisme untuk memberikan masukan/ opini kepada pemerintah daerah.

d. Pemetaan Tutupan Hutan dan Monitoring Perubahan Tutupan Hutan

Oleh: Anwar, S.Hut., M.Si. (Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon)

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi sebagai penyedia data dan informasi sumberdaya 
hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan melakukan pemetaan perubahan 
penutupan hutan untuk periode 3 (tiga) tahun sekali. Kegiatan tersebut bertujuan 
untuk memperoleh data yang akurat dan terkini mengenai kondisi penutupan 
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hutan. Karena keterbatasan anggaran serta kesulitan untuk memperoleh liputan 
citra satelit yang bebas awan, maka kegiatan pemetaan tersebut dilakukan untuk 3 
(tiga) tahun sekali. Sampai dengan saat ini telah dilakukan 4 (empat) kali pemetaan 
perubahan penutupan lahan hutan, yaitu tahun 2000, tahun 2003, tahun 2006 dan 
tahun 2009.

Untuk memperoleh data perubahan penutupan lahan, setidaknya ada 3 (tiga) 
tahapan yang harus dilakukan, yaitu: proses pengolahan citra, proses penafsiran 
citra, serta proses pengecekan lapangan. Proses pengolahan citra dimulai dengan 
pemilihan citra, kemudian melakukan koreksi terhadap citra dan memberikan 
georeferensi terhadap citra yang sudah terkoreksi tersebut. Citra yang digunakan 
adalah citra resolusi sedang seperti Landsat dan SPOT. Selanjutnya proses penafsiran 
dilakukan secara visual dengan membandingkan perubahan tipe penutupan lahan 
yang terjadi, kemudian mendeleniasikan hasil perubahan tersebut sehingga diperoleh 
poligon dan luasan baru dari suatu tipe penutupan lahan. Terkait dengan proses 
tersebut hasil penafsiran selanjutkan dimasukkan ke dalam 23 kelas penutupan 
lahan (Direktorat Jenderal Planologi). Proses terakhir adalah melakukan pengecekan 
lapangan terhadap peta hasil penafsiran tersebut untuk kemudian dinilai tingkat 
akurasinya. Dari hasil pemetaan time series perubahan penutupan hutan tersebut, 
kemudian dapat dihitung rata-rata laju deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi 
Maluku.  

Beberapa kendala terkait dengan tingkat akurasi hasil pemetaan perubahan 
penutupan hutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran untuk dapat melakukan updating data tahunan.
2. Sulitnya memperoleh liputan citra yang bebas dari awan untuk wilayah tropis 

seperti di Indonesia.
3. Kemampuan SDM dan subyektifitas operator penafsir dalam melakukan 

penafsiran citra satelit.
4. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengecekan lapangan, sehingga perlu 

dibantu dengan informasi kondisi hutan dari pihak lain. 

e. Inventarisasi Karbon Hutan Berbasis Pengukuran Lapangan (SNI 7724-
2011) dan Penyusunan Persamaan Allometric untuk Pendugaan Cadangan 
Karbon Hutan Berdasarkan Pengukuran Lapangan (SNI 7725-2011)

Oleh: I Wayan Susi Dharmawan, S.Hut., M.Sc. (Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Konservasi dan Rehabilitasi)
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Dalam menghitung stok karbon hutan ada berbagai macam pendekatan, diantaranya 
dengan menghitung volume biomas yang tersimpan pada batang, cabang, ranting, 
lantai hutan, kayu mati, akar dan tanah (5 carbon pools). Secara umum 70% potensi 
biomas berada pada biomas permukaan, sehingga pengukuran biomas permukaan 
tanah sangat penting dalam perhitungan karbon hutan. Sebagaimana diketahui 
karbon hutan tersimpan didalam biomas tumbuhan sebagai hasil dari proses 
fotosintesis. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa 50% dari karbon hutan 
tersimpan di dalam biomass tumbuhan. 

Biomas permukaan tanah bisa dihitung dan didekati dengan menggunakan 
persamaan matematis (persamaan allometrik) yang menghubungkan parameter 
pertumbuhan pohon seperti diameter, tinggi atau kombinasi keduanya dengan 
volume/ biomass. Kedua parameter tersebut biasa diperoleh/ diukur pada saat 
proses inventarisasi hutan. Dengan demikian, dengan beberapa penyesuaian dalam 
pelaksanaan inventarisasi hutan, maka secara bersamaan dapat juga dilakukan 
inventarisasi karbon hutan. Cara lainnya dapat menggunakan nilai biomas suatu 
tipe hutan/ tutupan lahan dengan menggunakan data dari IPCC Guideline.

Sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi karbon hutan, sudah ada standar 
mengenai metode inventarisasi karbon hutan (SNI 7724:2011) dan metode untuk 
penyusunan persamaan allometrik (SNI 7725:2011). Dalam SNI 7724:2011 dijelaskan 
mengenai metode inventarisasi karbon hutan yang meliputi metode samplingnya, 
pengukuran dalam plot/ subplotnya yang terdiri atas: pengukuran pohon, tiang, 
semai, tumbuhan bawah, kayu mati dan pengambilan sampel tanah untuk 
menghitung kandungan bahan organik dalam tanah tersebut. Desain sampling 
dengan menggunakan stratifikasi baik secara acak maupun sistematis, dengan 
menggunakan petak ukur baik lingkaran, bujur sangkar maupun persegi panjang. 
Sedangkan untuk setting plot menggunakan luasan yang berbeda untuk pengukuran 
tingkat pohon, tiang, sapihan dan semai. Disamping itu, jika diperlukan bisa 
dilakukan destructive sampling untuk pengambilan sampel pohon dan tumbuhan 
bawah, dengan catatan tidak dilakukan di kawasan konservasi. Untuk perhitungan 
Total biomass dilakukan dengan menjumlah biomas permukaan tanah, biomas 
seresah, biomas kayu/ pohon mati, biomas bawah permukaan tanah dan biomas 
tanah. Sedangkan untuk menghitung kandungan C organiknya, sampel dari lapangan 
digiling kemudian diuji dengan metode Walkley and Black di laboraratorium.  

Sedangkan tahapan proses untuk penyusunan persamaan allometrik berdasarkan 
SNI 7725:2011, terdiri atas:
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1. Penentuan pohon contoh
2. Pengukuran diameter pohon setinggi dada (Dbh)
3. Penebangan pohon contoh
4. Pengukuran tinggi total pohon contoh
5. Pembagian dan pengukuran fraksi pohon contoh
6. Penimbangan berat basah total
7. Pengambilan dan penimbangan berat basah uji
8. Analisis berat kering di laboratorium
9. Formulasi persamaan allometrik
10. Uji keterandalan model

f. Opsi-opsi Pendekatan Penyusunan Persamaan Allometric untuk Pendugaan 
Karbon Hutan dan Analisis Statistik dan Pendugaan Akurasi Perhitungan

Oleh: Prof. Dr. Ir. Thomas Pentury, M.Si. (Rektor Universitas Pattimura)

Hutan memiliki peran yang penting dalam menstabilkan konsentrasi CO2 di atmosfer. 
Di samping sebagai sumber emisi CO2 hutan juga mampu menyerap dan menyimpan 
CO2 di dalam biomasnya, sehingga untuk menduga jumlah CO2 yang diserap oleh 
pohon hutan bisa dilakukan dengan menghitung biomasnya. Sedangkan untuk 
menghitung biomas hutan bisa dilakukan dengan menggunakan persamaan 
allometrik. Persamaan allometrik adalah fungsi/ persamaan regresi yang menyatakan 
hubungan antara dimensi pohon (diameter/ tinggi/ kombinasi keduanya) dengan 
biomas pohon. Secara umum persamaan allometrik dibangun dengan fungsi regresi 
sederhana dalam bentuk persamaan:

F(B) = aDb (Brown, 1997), 

  dimana : B = biomassa ; D = diameter ; a dan b = konstanta

Fungsi persamaan yang dibangun bisa linier atau non linier, yang terpenting 
persamaan tersebut mampu menerangkan kondisi hubungan antara variabel-
variabel penyusunnya. Persamaan regresi non linier biasanya lebih handal dalam 
menggambarkan proses fisiologis yang terjadi dalam tumbuhan dibandingkan 
dengan persamaan regresi linier, sehingga fungsi kuadrat atau fungsi power banyak 
digunakan untuk kepentingan tersebut. Namun demikian, variabel lain bisa 
ditambahkan untuk meningkatkan keterandalan model persamaan yang dibuat.
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Untuk menguji keterandalan fungsi/ persamaan tersebut biasanya dengan 
menggunakan koefisien determinasi (R2), uji signifikansi parameter serta uji asumsi 
kenormalan.Disamping itu, perlu dilakukan validasi terhadap data yang digunakan 
untuk membangun persamaan tersebut. Dari beberapa studi diperoleh hasil prediksi 
terhadap fungsi power seperti persamaan allometrik milik Brown memiliki tingkat 
bisa sampai dengan 20-25%.

Sementara untuk validasi digunakan metode kuadrat terkecil, sedangkan untuk 
data yang out layer dapat dibuang jika memang setelah penelusuran ditemukan 
bahwa data tersebut merupakan hasil kesalahan pengambilan data. Akan tetapi 
penghilangan data out layer juga perlu ada pembatasan, sehingga dapat mewakili 
kondisi populasi tegakan yang ada. Selain itu dapat juga dilakukan normalisasi dan 
re-sampling untuk memperbaiki kualitas data penyusun persamaan. Secara umum 
data yang valid dari metode sampling yang benar akan menghasilkan persamaan 
yang mampu merefleksikan hubungan matematis masing-masing parameter.

Untuk prosedur penyusunan persamaan allometrik sudah dijelaskan sesuai standar 
yang ada (SNI 7725-2011). Standar tersebut disusun dengan mempertimbangkan 
masukan praktisi lapangan, sehingga diharapkan aplikatif untuk berbagai kepentingan 
termasuk penelitian. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dalam metode 
pengambilan sampel. Data yang digunakan sebaiknya hasil pengukuran lapangan, 
dan bukan merupakan nilai interval karena nilai interval akan menimbulkan bias 
akibat penghitungan rerata. Demikian juga faktor koreksi pada setiap variabel harus 
diperhatikan.

2.3  Evaluasi Pelaksanaan TOT di Ambon, Provinsi Maluku

Pada pelaksanaan TOT di Ambon, Provinsi Maluku dilakukan evaluasi pada saat 
sebelum TOT dimulai dan pada saat TOT akan ditutup. Evaluasi dilakukan dengan 
memberikan beberapa pertanyaan sama sebelum dan sesudah TOT terkait isu 
dampak perubahan iklim dan implementasi REDD+ yang terkait dengan materi 
yang disampaikan dalam TOT tersebut. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk 
mengetahui tingkat pemahaman TOT terhadap isu perubahan iklim secara umum 
dan materi yang disampaikan pada saat TOT secara khusus. Berikut rangkuman hasil 
respon/ jawaban para peserta TOT : 



15
PROSIDING

Training of  Trainers (TOT)
Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan

No. Pertanyaan Respon/ Jawaban Peserta

1. Apakah dampak perubahan 
iklim itu nyata bagi Anda ? 
Sebutkan dampak perubahan 
iklim yang Anda rasakan dalam 
kehidupan sehari-hari saat ini

•	 Ya, dampak perubahan iklim nyata
•	 Perubahan suhu, intensitas curah hujan 

yang tinggi dan pengurangan debit air, 
sumber air berkurang, gelombang ekstrim 
di laut

•	 Siklus iklim terganggu, kemarau 
berkepanjangan

•	 Cuaca ekstrim (musim hujan banyak, musim 
panas tinggi), bencana (banjir, longsor, laut 
dangkal, emisi gas beracun tinggi)

•	 Cuaca berubah tiba-tiba, suhu air naik 
tiba-tiba, timbul macam-macam penyakit

•	 Gagal panen
•	 Kenaikan permukaan air laut

2. Menurut Anda, apa faktor 
utama yang menjadi penyebab 
perubahan iklim ?

•	 Penggunaan lahan yang tidak tepat 
sasaran / alih fungsi lahan

•	 Moral hazzard
•	 Suhu atmosfer di atas bumi meningkat, 

karena emisi GRK
•	 Deforestasi dan degradasi hutan hilangnya 

fungsi hutan sebagai penyerap karbon 
akibat menyusutnya luasan hutan 
dunia,  kebakaran hutan, asap kendaraan 
bermotor, kerusakan hutan

•	 Aktivitas manusia terkait dengan 
pemanfaatan/penggunaan lahan

•	 Mencairnya es di kutub utara

3. Apa yang Anda ketahui 
tentang mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim ?

•	 Upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mengurangi dampak akibat perubahan 
iklim

•	 Mitigasi adalah upaya pencegahan 
terhadap sesuatu yang terjadi, khususnya 
hal-hal yang berkaitan dengan iklim, 
perubahan iklim yang ekstrim

•	 Pencegahan dan penanggulangan 
perubahan iklim dengan cara meminimalisir 
dampak lewat pelestarian lingkungan

•	 Bagaimana iklim disesuaikan dengan 
mempertahankan fungsi hutan

•	 Mitigasi : upaya mengurangi emisi GRK, 
upaya untuk mencegah dampak negatif 
perubahan iklim; adaptasi : kegiatan yang 
rendah emisi atau menambah serapan 
karbon
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•	 Mitigasi : cara untuk mengurangi sumber 
dampak perubahan iklim; adaptasi : cara 
untuk menyesuaikan terhadap perubahan 
iklim

•	 Antisipasi dalam perubahan iklim : 
langkah-langkah dan kebijakan yang 
dapat dilakukan untuk mengurangi 
dampak perubahan iklim

•	 Pengelolaan pembanunan berkelanjutan 
yang didukung oleh tenaga ahli teknologi

•	 Adaptasi : perbaikan setelah bencana
•	 Usaha yang dapat dilakukan dalam 

mengurangi sebab-sebab pemanasan global 
dari sumbernya

4. Apa yang Anda ketahui 
tentang REDD+? Dan menurut 
Anda mengapa REDD+ sangat 
terkait dengan bidang/sektor 
kehutanan

•	 REDD+ : pengurangan emisi dai deforestasi 
dan degradasi hutan

•	 REDD bertujuan untuk membuat pemetaan 
stok karbon mulai dari tingkat lokal 
sampai nasional

•	 REDD : aksi nasional dalam pengurangan 
emisi akibat deforestasi dan degradasi 
hutan

•	 REDD : kesepakatan yang dihasilkan dari 
Protokol Tokyo, yang bertujuan untuk 
mencari solusi agar deforestasi di negara 
berkembang dapat dikurangi dengan tetap 
melanjutkan pembangunan nasionalnya

•	 Karena REDD+ merupakan salah satu 
upaya pengurangan perubahan iklim 
dalam bidang kehutanan

•	 Karena hutan menyediakan karbon yang 
besar, terjadinya deforestasi dan degradasi 
hutan menyebabkan hutan tidak lagi 
menyimpan karbon dan berdampak pada 
terjadinya perubahan iklim

•	 Karena stok karbon tersebar tersimpan di 
hutan

•	 Karena peran hutan untuk konservasi dan 
kelestarian untuk meningkatkan stok 
karbon

•	 Karena REDD bicara tentang isu kehutanan 
dalam tatanan dunia yang berubah

•	 Karena keberadaan hutan sangat 
berpengaruh terhadap pengurangan emisi 
(peran konservasi dan pengelolaan hutan 
lestari)
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•	 Karena deforestasi dan degradasi hutan 
menjadi tanggung jawab bidang/sektor 
kehutanan

•	 Karena emisi karbon tinggi berasal dari 
perubahan lahan hutan/akibat hutan yang 
rusak 

•	 Karena hutan merupakan penyerap karbon 
terbesar

5. Apa yang Anda ketahui tentang 
REL/RL/baseline? Mengapa 
hal tersebut diperlukan dalam 
penanganan perubahan iklim 
khususnya REDD?

•	 Pengurangan emisi akibat dari 
pengurangan hutan dan degradasi hutan

•	 Angka standar yang dapat digunakan 
terkait dengan implementasi REDD+

•	 Dasar untuk mengukur penurunan emisi 
sampai pada tingkat emisi yang ditetapkan

•	 Acuan untuk mengukur besar keberhasilan 
dalam menurunkan emisi

•	 Penyiapan data dasar terkait dengan REDD
•	 Tingkat emisi referensi yang diperlukan 

sebagai acuan besarnya jumlah 
pengurangan emisi yang harus dicapai

•	 REL : level emisi yang diperbolehkan untuk 
suatu daerah/region

•	 Tingkat acuan untuk basis atau dasar 
untuk mengukur penurunan emisi

•	 REL : penetapan target sebagai referensi/
dasar dalam penentuan level emisi

•	 Agar penanganan penanggulangan REDD 
dapat disesuaikan dengan karakteristik 
wilayah

•	 Untuk mengetahui tingkat penurunan 
emisi akibat deforestasi dan degradasi 
hutan

•	 Supaya kita dapat mengukur besar emisi 
yang terjadi pada suatu wilayah/daerah 
tertentu

•	 Untuk mengukur berapa besar keberhasilan 
kita dalam meningkatkan serapan karbon 
akibat bukan dari emisi tapi dari yang lain

•	 Untuk mengetahui seberapa besar emisi 
GRK yang terjadi

•	 Diperlukan karena dapat meminimalisir 
tingkat penurunan emisi atau serapan 
karbon

•	 Untuk mengukur tingkat keberhasilan 
dalam menurunkan emisi berdasar REDD+ 
atau mengukur keberhasilan dalam upaya 
meningkatkan serapan karbon
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•	 Perlunya dokumen tertulis mengenai 
cadangan karbon dan monitoring 
pengurangan emisi karbon menjadi dasar 
tindakan penanganan isu perubahan iklim

6. Apa yang Anda ketahui tentang 
sistem MRV?

•	 Measurable, Reportable, Verifiable
•	 RAN GRK harus terukur dan terlaporkan 

secara transparan serta dapat diverfikasi 
melalui suatu sistem

•	 Belum diperolehnya data karbon yang 
tepat di suatu daerah maka diperlukan 
pengukuran dan evaluasi cadangan 
karbon dengan metode perhitungan dan 
pengukuran secara tepat dan transparan 
serta terstruktur

•	 Sistem monitoring dan pelaporan terhadap 
penerapan inventarisasi GRK

•	 Sistem pengukuran, penghitungan dan 
pelaporan karbon (stok C, jumlah serapan 
dan jumlah emisi ) pada periode tertentu, 
dan pelaporan kegiatan pengurangan emisi 
dan verifikasi untuk validasi data dan 
informasi

•	 Sistem pengukuran dan pelaporan jumlah 
cadangan karbon atau emisi GRK yang 
diterima dan diakui oleh semua pihak

•	 Sangat diperlukan dalam upaya membuat 
sistem pelaporan yang bertanggung jawab

•	 Semacam monitoring dan evaluasi akan 
kebijakan/program REDD+

7. Apa yang Anda ketahui tentang 
allometric equation? Mengapa 
persamaan tersebut diperlukan 
dalam inventarisasi karbon 
hutan ?

•	 Persamaan regresi yang menyatakan 
hubungan antara dimensi pohon dengan 
biomasa dan digunakan untuk menduga 
biomasa pohon

•	 Allometric equation: untuk penaksiran 
cadangan karbon hutan berdasarkan 
pengukuran lapangan

•	 Untuk perhitungan berapa besar emisi 
karbon dan sampai dengan berapa besar 
pembayaran

•	 Persamaan matematik yang dapat 
digunakan untuk mengetahui hubungan 
antara potensi hutan dan kandungan 
karbon

•	 Cara menghitung karbon hutan
•	 Persamaan yang digunakan untuk
•	 Persamaan yang digunakan untuk
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     menghitung besarnya karbon tersimpan 
pada pohon atau tegakan, tanpa harus 
menebang pohon (destruktif)

•	 Persamaan yang digunakan untuk 
mengukur Dbh pohon untuk dapat 
menghitung kandungan karbon yang 
terserap

•	 Persamaan regresi untuk mengestimasi 
kandingan biomassa dan stok karbon

•	 Persamaan regresi yang menyatakan 
hubungan antara diamter bebas cabang 
dan berat kering total; dari hasilnya lalu 
dikonversi dengan faktor persentase 
kandungan C sesuai IPCC 2003 dan 2006, 
menghasilkan C hutan

•	 Penaksiran cadangan karbon hutan 
berdasarkan pengukuran lapangan

•	 Persamaan perhitungan karbon dari 
tegakan

•	 Penyederhanaan perhitungan yang 
mendekati kondisi sebenarnya

8. Apa harapan Anda setelah 
mengikuti kegiatan TOT ini ?

•	 Peningatan pemahaman,  kapasitas, 
wawasan, informasi/pengetahuan dan 
ketrampilan

•	 Hasilnya dapat diimplementasikan kepada 
stakeholders

•	 Dapat menghitung dan mengukur karbon 
di hutan

•	 Bisa mengimplementasikan di dunia kerja
•	 Dapat menularkan ilmu ke mahasiswa
•	 Lebih memahami isu perubahan iklim
•	 Ada gerakan bersama untuk rencana aksi 

penanganan perubahan iklim
•	 Dapat melaksanakan pengukuran karbon 

yang lebih bertanggung jawab 

1.4  Evaluasi terhadap SNI 7724:2011 dan SNI 7725:2011

Pada pelaksanaan TOT di Ambon juga dilakukan evaluasi terhadap Standard 
Nasional Indonesia Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran 
Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan 
(Ground Based Forest Carbon Accounting) (SNI 7724:2011) dan Standard Nasional 
Indonesia Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon 
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Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (Ground Based Forest Carbon Accounting) (SNI 
7725:2011). Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan sebagai bahan 
evaluasi pada saat kedua SNI tersebut akan di-review. Beberapa masukan yang 
dihimpun dari peserta TOT di Ambon diantaranya bahwa kedua SNI tersebut perlu:

1. Dilampirkan contoh perhitungan dalam penggunaannya.
2. Dilengkapi dengan penjelasan tentang penggunaan data remote sensing, 

khususnya dalam membantu melakukan desain sampling.

3. Penjelasan yang lebih detil terhadap setiap langkah/ prosedur disertai dengan 
contoh perhitungan untuk setiap variabel/ komponen pohon (cabang, ranting, 
daun dan buah).

4. Dilengkapi penjelasan terhadap gambar yang dicantumkan di dalamnya.
5. Masukan khusus untuk SNI 7724:2011, diantaranya adalah:
 -  Rumus volume juga mengakomodir untuk pengukuran cabang dan ranting
 -  SNI ini juga perlu dilengkapi dengan metode untuk perhitungan biomas buah

6. Masukan khusus untuk SNI 7725:2011, diantaranya:
 -  Perlu ada contoh yang jelas untuk masing tahapan perhitungan.
 -  Untuk fungsi B= f(D), perlu dilengkapi dengan variabel pohon yang lai 

seperti cabang, buah dan daun.
 -  Perlu tambahan referensi atau rujukan terhadap persamaan allometrik yang 

digunakan.
 -  Perlu referensi lain untuk penerapan SNI ini di hutan tanaman.



21
PROSIDING

Training of  Trainers (TOT)
Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan

BAB III

PENYELENGGARAAN TOT
DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR

3.1  Sambutan Rektor Universitas Jember

Dibacakan oleh: Dr. Zulfikhar (Pembantu Rektor I Universitas Jember)

Dalam penanganan dampak perubahan iklim khususnya terkait dengan implementasi 
program REDD+  terdapat beberapa hal yang diprasyaratkan, seperti terbentuknya 
working group (kelompok kerja) REDD+, tersusunnya strategi dan rencana aksi, 
tersedianya sistem penghitungan dan pelaporan stok karbon beserta perubahannya 
yang dapat diverifikasi (MRV), tersedianya baseline/ Reference Emission Level (REL)/
Reference Level (RL) serta tersusunnya Sistem Informasi Safeguards (SIS). Keempat 
komponen tersebut adalah prasyarat utama yang harus dipenuhi saat implementasi 
REDD+. Sistem MRV yang kredibel sangat diperlukan untuk akuntabilitas dan 
transparansi dalam penghitungan stok karbon dan monitoring perubahan stok 
tersebut dari waktu ke waktu

Indonesia sudah memiliki Standar Nasional Indonesia Pengukuran dan Penghitungan 
Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan 
(Ground Based Forest Carbon Accounting) (SNI 7724 : 2011) dan Standard Nasional 
Indonesia Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon 
Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (Ground Based Forest Carbon Accounting) 
(SNI 7725 : 2011), sedangkan untuk memperoleh tenaga penghitung karbon yang 
kredibel diperlukan pelatihan dengan materi dari metode penghitungan karbon 
yang sesuai dengan kedua SNI tersebut. Carbon accounting adalah istilah baru yang 
terkait dengan penghitungan emisi karbon atau cadangan karbon yang tersimpan 
di dalam hutan.

Training of Trainers (TOT) ini merupakan salah satu upaya untuk transfer of knowledge 

tentang metode penghitungan dan monitoring karbon hutan untuk para pihak 
pemangku kepentingan yang nantinya bertugas untuk melakukan perhitungan stok 
karbon. Dari hasil TOT ini diharapkan nantinya seluruh peserta pelatihan dapat 
melakukan transfer pengetahuan/ keahlian penghitungan stok kabon kepada para 
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operator penghitung karbon yang lain di daerah. Jika ilmu ini bisa diketahui oleh 
banyak orang maka diharapkan masyarakatakan lebih sadar untuk mengurangi 
emisi karbon. Secara teknis, carbon accounting itu sederhana, yang meliputi 
penyusunanbaseline dan perhitungan target pengurangan pengurangan emisi 
dibanding baseline, akan tetapi jika kondisi perubahan emisi tersebut dimodelkan, 
ternyata cukup rumit karena melibatkan banyak variabel. 

3.3.  Paparan Materi dan Diskusi

a. Overview Training of Trainers (TOT) Carbon Accounting -FCPF 

Oleh: Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc - Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan

Training ini adalah bagian dari transfer of knowledge untuk peningkatan pemahaman 
khususnya mengenai metode penghitungan stok karbon hutan. Latar belakang 
training ini adalah hasil konvensi, yaitu: pada article 4 dan article 6 UNFCCC bahwa 
setiap negara harus mendukung dan bekerjasama dalam pendidikan, training, dan 
‘public awareness’ terkait perubahan iklim, dan mendorong partisipasi sebanyak 
mungkin dari para pihak. Dalam melaksanakan komitmen di atas, setiap negara 
harus mendukung dan memfasilitasi  antara lain pengembangan dan implementasi 
program pendidikan dan ‘public awareness’ terkait  perubahan iklim dan dampaknya 
serta memfasilitasi training bagi kalangan ilmiah, manager, dan tenaga teknis.

Sesuai dengan amanah COP 13 terkait dengan REDD+, dalam rangka meningkatkan 
upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, 
negara maju didorong  memberikan bantuan untuk peningkatan kapasitas, 
bantuan teknis, dan transfer teknologi, dalam rangka meningkatkan kemampuan 
di bidang  pengumpulan data, estimasi emisi, monitoring dan pelaporan, dan 
aspek lain yang terkait. Dalam rangka melaksanakan amanah tersebut maka 
diselenggarakan TOT ini yang berfokus pada metode penghitungan karbon dan 
monitoring pada tingkat sub nasional. Dunia riset memberikan keleluasaan untuk 
menemukan/menciptakan metodologi baru maupun mengujicobakan metodologi 
yang tersedia. Banyak metodologi terkait penghitungan karbon dan monitoring 
perubahannya yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak, baik di nasional 
maupun internasional, sehingga memberikan banyak opsi bagi pengguna. Dalam 
konteks REDD+ metodologi yang digunakan harus sejalan dengan panduan COP-
UNFCCC  (Keputusan COP). 
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TOT ini didesain dengan menterjemahkan panduan COP (Keputusan COP) terkait REL/
RL dan sistem MRV  (perangkat yang harus disiapkan dalam implementasi REDD+ 
berdasar Keputusan COP-15 dan COP-16). Berdasarkan IPCC-GL/GPG terkini dan 
kombinasi ‘remote-sensing’ dan ‘ground-based inventory’ sesuai amanah COP-15, COP-
16, COP-17 telah diterjemahkan dalam bentuk standard nasional (SNI 7724: 2011 
dan SNI 7725 : 2011), dilengkapi dengan SNI 7645: 2010, untuk perhitungan stok 
karbon hutan. Sementara itu, dalam rangka meng-address isu nasional-subnasional, 
sistem  MRV-REDD+ harus sesuai dengan prinsip-prinsip seperti :consistency, 

comparability dengan memperhatikan scientific aspect, practicality/conservativeness 
dan cost-effectiveness.

b. Program Studi dan Riset terkait Perubahan Iklim di Universitas Jember

Oleh: Dr. Zulfikhar (Pembantu Rektor I Universitas Jember)

Universitas Jember memiliki posisi strategis sebagai inisiator, partner, konsultan 
serta project leader sampai dengan pendampingan dalam penanganan permasalahan 
di daerah. Universitas Jember berdiri sejak tahun 1964 dan berada di daerah tapal 
kuda memiliki potensi untuk memberikan pelayanan bidang pertanian, sosial 
budaya, ekonomi, pemerintahan, pengembangan wilayah dan pendidikan. Dukungan 
seluruh staf akademik dan mahasiswa dalam kerjasama dan sharing resources dengan 
pemangku kepentingan (pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, 
Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat) sesuai dengan Tridharma 
perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya terkait dengan pendidikan 
dan penelitian, Universitas Jember telah mengembangkan beberapa bidang kajian 
dan program studi yang selaras dengan agenda riset nasional. Sebagai salah satu 
contohnya adalah penelitian terkait kedelai di masyarakat sekitar Taman Nasional 
Meru Metiri dan Baluran, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan 
masyarakat serta mengurangi potensi kerusakan kawasan Taman Nasional. Hal 
tersebut juga merupakan kontribusi perguruan tinggi untuk ikut serta dalam 
penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu juga dapat dilakukan 
upaya sosialisasi peduli lingkungan melalui pendidikan lingkungan terhadap siswa 
sekolah maupun masyarakat umum. 

Aspek lain yang juga terus dilaksanakan adalah Tridharma ke-3 yaitu pengabdian 
masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa penguatan kelembagaan, 
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diseminasi dan penerapan karya, asistensi penguatan produk unggul daerah, dan 
introduksi serta pemberdayaan masyarakat produktif. Diharapkan upaya ini dapat 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Universitas 
Jember juga memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya konservasi 
hutan, rehabilitasi/reboisasi, pengembangan model pengelolaan hutan berbasis 
pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan stok 
karbon sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

c. Methodologi Penetapan REL/ RL

Oleh:  Dr. I Wayan Susi Darmawan, S.Hut., M.Sc. (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi  - FORDA)

Desain REDD+ menuntut adanya data Reference Emission Level (REL)/Reference 

Level (RL) yaitu tingkat acuan yang akan dijadikan basis untuk mengukur berapa 
besar keberhasilan kita dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan (REDD) atau mengukur berapa besar keberhasilan kita dalam meningkatkan 
serapan karbon. Beberapa hal yang harus tersedia dalam penyusunan REL/RL adalah 
rata-rata emisi historis dan serapan karbon historis, untuk selanjutnya dibuat tren 
sesuai data historis tersebut, permodelan, serta kombinasi pendekatan di atas 
dan pendekatan lain. Hal ini sebagaimana petunjuk UNFCCC  yang menyatakan 
bahwa “Recognizes that (developing countries), when establishing) (methodologies 

to establish) (national) reference emission levels and reference levels (should) take 

into account, (inter alia) national circumstances; respective national capabilities 

and capacities; historical data; (if necessary adjustments for expected future 

emission trends); relevant socio-economic factors; drivers of deforestation; and 

existing domestic legislation, policies and measures (or those under development, 

as appropriate)”.

Sesuai dengan kesepakatan internasional, penghitungan REL/ RL dilakukan 
dengan mempertimbangkan kondisi nasional sesuai dengan kemampuan, kapasitas 
dan ketersediaan data historis. Sedangkan untuk menghitung REL/ RL yang lebih 
menggambarkan kondisi aktual, data-data pendukung seperti data sosial ekonomi, 
faktor penyebab deforestasi dan  skenario kebijakan pembangunan. Untuk 
skenario pendekatan dalam penyusunan REL/ RL perlu mempertimbangkan data 
historis mengenai laju deforestasi, periode waktu dan data pendukung lainnya 
(pertumbuhan penduduk dan faktor ekonomi). Ada 3 (tiga) tahapan yang perlu 
dilakukan dalam menghitung REL/ RL, yaitu: membangun skenario referensi, 
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menganalisa sejarah deforestasi dan menganalisa kecenderungan di masa yang 
akan datang.

Dalam membangun skenario referensi beberapa hal yang perlu diperhatikan 
diantaranya: 

	 Penilaian terhadap kondisi ketersediaan data, meliputi data kawasan hutan, 
perubahan penutupan lahan, sebaran kepadatan karbon dan data hasil 
inventarisasi.

	 Identifikasi gap pada data tersebut
	 Analisis tren sejarah deforestasi pada perubahan penutupan lahan dan stok 

karbon
	 Membangun kecenderungan sejarah deforestasi untuk kemudian diproyeksikan 

ke depan.

Selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap sejarah kejadian deforestasi, yang 
meliputi aktifitas sebagai berikut:

	 Pengumpulan data deforestasi dan degradasi hutan di masa lalu, menggunakan 
data sejarah tutupan lahan (10-15 tahun yang lalu), inventarisasi hutan dan 
data penginderaan jauh.

	 Indentifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, meliputi analisa spasial 
terkait dengan aksesibilitas dan sarana-prasarana

	 Konversi area yang terdeforestasi ke dalam emisi CO2 dengan menggunakan data 
kepadatan karbon (carbon density).

Sedangkan untuk menganalisa kecenderungan/ tren di masa yang akan datang 
dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

	 Mulai dengan skenario kecenderungan sejarah referensi
	 Melakukan ekstrapolasi terhadap kecenderungan sejarah deforestasi (misal: 

jalan, sawmill dan jarak dari sungai) untuk menentukan potensial lokasi dari 
deforestasi di masa datang 

	 Menilai rencana pembangunan jangka panjang, tren dari ekonomi dan 
pertambahan penduduk serta tren dari makroekonomi.  

	 Ujicoba deforestasi dari skenario sejarah ke proyeksi di masa mendatang 
	 Konversi area yang sudah ditebang ke dalam emisi CO2 dengan menggunakan 

data carbon density dan estimasi untuk masa mendatang.
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d. Metodologi Penyusunan MRV

Oleh: Dr. I Wayan Susi Darmawan, S.Hut.,M.Sc. (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi -  FORDA)

Sebagaimana disebutkan dalam Bali Action Plan, negara berkembang melakukan 
Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan 
didukung alih teknologi, pendanaan dan pembangunan kapasitas yang dapat diukur, 
dilaporkan dan diverifikasi (MRV). Aksi Mitigasi yang dilakukan oleh Negara non-
Annex I, termasuk laporan inventori GRK harus dikomunikasikan melalui laporan 
nasional (National Communication), setiap 2 tahun sekali berdasarkan keputusan 
COP. Pemerintah Indonesia dalam kebijakan nasionalnya telah berkomitmen 
untuk berkontribusi dalam penurunan emisi 26% di bawah emisi baseline pada 
tahun 2020. Menindaklanjuti komitmen tersebut Presiden Indonesia menerbitkan 
Peraturan Presiden mengenai: RAN-GRK (Perpres Nomor 61/ 2011), MRV dan Sistem 
Inventarisasi GRK Nasional (Perpres Nomor 71/ 2011). Selain itu juga terdapat 
UU 32/2009, berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang 
menyebutkan pemerintah wajib mengorganisir inventarisasi GRK Nasional. 

Dalam penyusunan sistem MRV harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
transparan, konsisten, comparable, lengkap dan akurat. Hal ini dikarenakan segala 
upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, khususnya upaya penurunan emisi GRK dan 
peningkatan stok karbon hutan melalui skema REDD+ harus terukur, dilaporkan 
secara lengkap sesuai azas tersebut diatas dan dapat diverifikasi oleh pihak lain 
yang berkepentingan. Dengan demikian sistem MRV yang disusun, sesuai tahapan-
tahapannya terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

	 Measurement: proses pengumpulan dan penyediaan data dasar (melalui 
pengukuran lapangan dan hasil penafsiran citra satelit).

	 Reporting: penyusunan laporan dan proses pelaporan hasil penilaian secara 
formal kepada UNFCCC

	 Verifying: penilaian/ verifikasi hasil laporan oleh pihak ketiga yang independen 
terkait hasil inventarisasi GRK nasional dan terkait laporan yang disampaikan 
pada komunikasi nasional.

Di tingkat nasional, sistem MRV yang disusun diharapkan mampu menjembatani 
gap ketersedian data, baik data spasial (hasil penafsiran citra satelit) dan data 
hasil inventarisasi serta peluang penggunaan sumber data lain yang potensial untuk 
melengkapi data-data yang ada. Sebagai salah satu alat untuk monitoring, sistem MRV 
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harus dapat mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi khususnya perubahan 
penutupan lahan yang juga mengindikasikan tingkat deforestasi dan degradasi 
hutan yang menyebabkan emisi GRK serta potensi peningkatan stok karbon hutan 
melalui proses penanaman dan rehabilitasi. Penilaian terhadap perubahan tersebut 
dapat dilakukan pada beberapa tingkatan dengan menggunakan berbagai jenis citra 
satelit (akurasi spasial) dan berbagai metode penafsiran. 

Dalam implementasinya sistem MRV dilaksanakan dengan mendefinisikan hutan 
terlebih dahulu kemudian mendeleniasi batasnya sehingga memudahkan dalam 
penafsiran dengan menggunakan citra satelit. Selanjutnya dilakukan penghitungan 
akurasi dan ketelitian terhadap hasil penafsiran tersebut. Disamping itu, sistem 
MRV yang dibangun harus terintegrasi secara nasional maupun global (memenuhi 
hasil kesepakatan global). Sedangkan kelembagaan MRV di daerah khususnya terdiri 
atas SKPD pelaksana inventarisasi GRK di setiap sektor dengan koordinasi BAPPEDA 
yang juga punya kewenangan koordinasi dalam hal perencanaan pembangunan 
dan perencanaan spasial. Selain itu masyarakat juga harus diberi akses untuk bisa 
melakukan pemantauan terhadap perubahan lahan yang terjadi dan disediakan 
mekanisme untuk memberikan masukan/ opini kepada pemerintah daerah.

e. Inventarisasi Karbon Hutan Berbasis Pengukuran Lapangan (SNI 7724 : 
2011) dan Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Pendugaan Cadangan 
Karbon Hutan Berdasarkan Pengukuran Lapangan (SNI 7725 : 2011)

Oleh:  Dr. I Wayan Susi Darmawan, S.Hut.,M.Sc. (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi - FORDA)

Dalam menghitung stok karbon hutan ada berbagai macam pendekatan, diantaranya 
dengan menghitung volume biomas yang tersimpan pada batang, cabang, ranting, 
lantai hutan, kayu mati, akar dan tanah (5 carbon pools). Secara umum 70% potensi 
biomas berada pada biomas permukaan, sehingga pengukuran biomas permukaan 
tanah sangat penting dalam perhitungan karbon hutan. Sebagaimana diketahui 
karbon hutan tersimpan didalam biomas tumbuhan sebagai hasil dari proses 
fotosintesis. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa 50% dari karbon hutan 
tersimpan didalam biomas tumbuhan. 

Biomas permukaan tanah bisa dihitung dan didekati dengan menggunakan 
persamaan matematis (persamaan allometrik) yang menghubungkan parameter 
pertumbuhan pohon seperti diameter, tinggi atau kombinasi keduanya dengan 
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volume/ biomass. Kedua parameter tersebut biasa diperoleh/ diukur pada saat 
proses inventarisasi hutan. Dengan demikian, dengan beberapa penyesuaian dalam 
pelaksanaan inventarisasi hutan, maka secara bersamaan dapat juga dilakukan 
inventarisasi karbon hutan. Cara lainnya dapat menggunakan nilai biomas suatu 
tipe hutan/ tutupan lahan dengan menggunakan data dari IPCC Guideline.

Sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi karbon hutan, sudah ada standar 
mengenai metode inventarisasi karbon hutan (SNI 7724-2011) dan metode untuk 
penyusunan persamaan allometrik (SNI 7725-2011). Dalam SNI 7724-2011 dijelaskan 
mengenai metode inventarisasi karbon hutan yang meliputi metode samplingnya, 
pengukuran dalam plot/ subplotnya yang terdiri atas: pengukuran pohon, tiang, 
semai, tumbuhan bawah, kayu mati dan pengambilan sampel tanah untuk 
menghitung kandungan bahan organik dalam tanah tersebut. Desain sampling 
dengan menggunakan stratifikasi baik secara acak maupun sistematis, dengan 
menggunakan petak ukur baik lingkaran, bujur sangkar maupun persegi panjang. 
Sedangkan untuk setting plot menggunakan luasan yang berbeda untuk pengukuran 
tingkat pohon, tiang, sapihan dan semai. Disamping itu, jika diperlukan bisa 
dilakukan destructive sampling untuk pengambilan sampel pohon dan tumbuhan 
bawah, dengan catatan tidak dilakukan di kawasan konservasi. Untuk perhitungan 
total biomass dilakukan dengan menjumlah biomas permukaan tanah, biomas 
seresah, biomas kayu/ pohon mati, biomas bawah permukaan tanah dan biomas 
tanah. Sedangkan untuk menghitung kandungan C organiknya, sampel dari lapangan 
digiling kemudian diuji dengan metode Walkley and Black di laboraratorium.  

Sedangkan untuk penyusunan persamaan allometrik berdasarkan SNI 7725-2011, 
terdiri atas:

	 Penentuan pohon contoh
	 Pengukuran diameter pohon setinggi dada (Dbh)
	 Penebangan pohon contoh
	 Pengukuran tinggi TOTal pohon contoh
	 Pembagian dan pengukuran fraksi pohon contoh
	 Penimbangan berat basah TOTal
	 Pengambilan dan penimbangan berat basah uji
	 Analisis berat kering di lab
	 Formulasi persamaan allometric
	 Uji keterandalan model
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f. Analisis Statistik dan Pendugaan Akurasi Perhitungan

Oleh: Dr. Ir. Hamzari Palaguna, (Universitas Tadulako - Palu)

Persamaan allometrik merupakan persamaan regresi yang menyatakan hubungan 
antara dimensi pohon dengan biomassa. Regresi adalah hubungan antara dua 
variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk model atau formula matematika 
yang terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Analisis hubungan 
antara 2 variabel membutuhkan data yang terdiri dari 2 kelompok hasil pengukuran. 
Hasil pasangan pengukuran dinyatakan sebanyak n sebagai pasangan terurut (xi, 
yi), dimana i = 1,2, ...n. Regresi terdiri atas regresi linier (regresi linier sederhana 
dan linier berganda) serta regresi non linier. Tujuan analisis regresi adalah mencari 
model yg paling sesuai untuk pasangan data. Umumnya digunakan variabel tidak 
bebas tunggal atau respon y yang berhubungan dengan n variabel bebas x1, x2, x3, 
.....xn. Bentuk persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

Bentuk Persamaan slop

Linear Y = a + bX a, b
Logaritmic Y = a + b Ln X a, b
Quadratic Y = a + bX + cX2 a, b, c
Kubik Y = a + bX + cX2 + dX3 a, b, c, d
Sigmoid Y = ea + b/x a, b
Power Y =  aXb a, b
Growth Y = ea + bx a, b
Eksponensial Y = a(ebx) a, b

Penentuan model terpilih didasarkan pada nilai koefisien determinasi (R2), 
jumlah kuadrat error (residual sum of square) serta pengujian model dengan uji 
varians. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji varians adalah 
pengukuran variasi nilai-nilai observasi/pengukuran suatu sampel. Penghitungan 
uji varians dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Sedangkan deviasi standar merupakan standarisasi unit-unit/nilai-nilai pengukuran 
yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Persamaan allometrik yang diperoleh diuji keterandalannya berdasarkan nilai 
koefisien determinasi dan signifikansi parameter serta hasil uji asumsi kenormalan 
(normality  assumption) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

•	 Koefisien determinasi (R2) adalah suatu nilai yg menunjukkan tingkat akurasi 
model

•	 Signifikansi adalah pengaruh nyata terhadap suatu unit pengukuran yang 
dihitung dengan menggunakan t-test atau probability

•	 Asumsi kenormalan adalah erat kaitannya dengan varians, semakin besar varians 
data semakin tidak normal distribusi datanya

Model umum persamaan Allometrik dengan satu perubah bebas adalah sebagai 
berikut :

  B = aDb  (Brown, 1997; Ola-dam, 1930) 

  B = a + bD + cD2 (Brown et al., 1989)  

  B = e(a + b In D) (Brown et al., 1989)

  dimana : B = biomassa ; D = diameter ; a,b dan c = konstanta

g. Opsi-opsi Metode Inventarisasi dan Penyusunan Persamaan Allometrik 
untuk Pendugaan Karbon Hutan

Oleh: Dr. Ir. Hamzari Palaguna (Universitas Tadulako - Palu)

Dalam melaksanakan inventarisasi hutan khususnya untuk pendugaan cadangan 
karbon hutan diperlukan metode sampling yang tepat sesuai dengan tujuan dan 
sumberdaya yang tersedia. Pengambilan sampling dilakukan dengan mengambil 
contoh beberapa individu yang merupakan representasi dalam suatu populasi. 
Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan metode sampling dalam 
inventarisasi hutan adalah sebagai berikut:
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- Pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat
- Biaya yang digunakan lebih sedikit
- Tenaga kerja lebih sedikit yang dibutuhkan

Sedangkan beberapa teknik dan metode sampling yang sering digunakan khususnya 
untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan diantaranya:

1. Simple Random Sampling (pengambilan sampel secara acak sederhana)

Dengan menggunakan metode dan teknik ini, setiap individu dalam suatu populasi 
memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sedangkan cara penentuan/ pemilihan 
sampelnya bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

•	 Menggunakan tabel random, jika berhadapan dengan jumlah populasi yang 
banyak

•	 Mengundi, jika berhadapan dengan jumlah populasi yang sedikit
•	 Sampling Sistematik, pengambilan sampel dengan suatu pola yang bersifat 

sistematik yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Sistematic Sampling (pengambilan sampel secara sistematis)

Ada 3 (tiga) macam teknik dalam pengambilan sampel secara sistematis tersebut, 
yaitu:

•	 Continuous strip sampling, jika plot pengukuran diletakkan sepanjang jalur
•	 Line plot sampling, jika plot pengukuran diletakkan pada jarak tertentu di setiap 

jalur.
•	 Uniform systematic distribution, jika plot pengukuran diletakkan/ didistribusikan 

secara sistematis dengan jarak tertentu.  

3. Stratified Sampling (Sampling Berlapis) 

Pengambilan sampel dengan membagi beberapa bagian populasi menjadi beberapa 
stratum yang relatif seragam untuk kemudian mewakili bagian dari populasi 
tersebut.

Terkait dengan penyusunan persamaan allometrik, perlu dipahami terlebih 
dahulu mengenai definisi persamaan allometrik tersebut. Ada beberapa definisi 
diantaranya adalah hubungan antara setiap variabel bergantung dengan variabel 
bebas yg membentuk sebuah persamaan dalam sumbu XY, dengan variabel bebas 
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yang diletakkan pada sumbu X dan bergantung pada sumbu Y (Purwanto dan 
Shiba, 2005). Secara  umum, bentuk  persamaan allometrik dituliskan sebagai 
berikut: 

     Y  =  aXb

 Dimana,  Y = Variabel bergantung (berupa volume)  a dan b  =  Konstanta 

    X = Variabel bebas (berupa diameter atau tinggi pohon). 

Dalam konteks penghitungan karbon hutan, persamaan allometrik digunakan untuk 
menunjukkan hubungan antara biomas pohon dengan parameter dimensi pohon 
seperti diameter dan atau tinggi pohon. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan 
dan dapat digunakan dalam penyusunan persamaan alometerik adalah: diameter 
pohon (DBH), tinggi pohon serta berat sampel pada jaringan pohon (batang, cabang/
ranting, daun).

Disamping itu, perlu juga dilakukan pengukuran terhadap jaringan pohon yang 
meliputi data-data sebagai berikut:

1.  Berat basah total dan berat kering sampel batang
2.  Biomassa Batang = kerapatan jenis kayu x  volume batang
3.  Volume batang
4.  Berat basah total dan berat kering sampel cabang
5.  Biomassa Cabang/ranting
6.  Berat basah total  dan berat kering sampel daun
7.  Berat  basah total akar dan berat kering sampel akar
8.  Biomassa akar

Setelah dilakukan perhitungan masing-masing bagian dari biomas permukaan tanah 
(meliputi biomassa batang, cabang, dan daun), kemudian hasil perhitungan masing-
masing bagian tersebut dijumlahkan untuk memperoleh total biomas permukaan 
tanah (total above ground biomass). Cara lain untuk memperoleh total biomas 
permukaan tanah yaitu dengan menggunakan Biomass Expansion Factor (BEF). 
Selanjutnya untuk menghitung total kandungan karbon pada hutan hujan tropis 
adalah dengan mengalikan total biomassa dengan angka 50%, mengingat beberapa 
hasil penelitian menunjukkan bahwa ± 50% karbon berada dalam biomas pohon.
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3.4   Evaluasi Pelaksanaan TOT di Jember, Provinsi Jawa Timur

Evaluasi pelaksanaan TOT di Jember, Provinsi Jawa Timur juga dilakukan 2 (dua) kali 
pada saat sebelum TOT dimulai dan pada saat TOT akan ditutup. Evaluasi dilakukan 
dengan memberikan beberapa pertanyaan sama sebelum dan sesudah TOT terkait 
isu dampak perubahan iklim dan implementasi REDD+ yang terkait dengan materi 
TOT. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman 
TOT terhadap isu perubahan iklim secara umum dan materi yang disampaikan pada 
saat TOT secara khusus. Berikut rangkuman hasil respon/ jawaban peserta yang 
dihimpun selama TOT berlangsung.

No Pertanyaan Respon/ Jawaban Peserta

1. Apakah dampak perubahan 
iklim itu nyata bagi Anda? 
Sebutkan dampak perubahan 
iklim yang Anda rasakan 
dalam kehidupan sehari-hari 
saat ini

•	 Ya, dampak perubahan iklim nyata dengan 
tidak menentunya cuaca yang berdampak 
pada pola tanam pertanian.

•	 Siklus iklim terganggu, 
•	 Cuaca ekstrim, seperti kemarau 

berkepanjangan yang menyebabkan 
krisis air dan curah hujan tinggi yang 
menyebabkan banjir.

•	 Timbul berbagai macam penyakit
•	 Kenaikan permukaan air laut
•	 Berkurangnya keanekaragaman hayati
•	 Belum terlalu nyata

2. Menurut Anda, apa faktor 
utama yang menjadi penyebab 
perubahan iklim?

•	 Perilaku manusia yang kurang sadar 
lingkungan.

•	 Deforestasi dan degradasi hutan
•	 Akumulasi GRK di atmosfer
•	 Eksploitasi sumberdaya alam (SDA) yang 

tidak sustainable
•	 Polusi dari kendaraan bermotor dan 

kegiatan industri
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3. Apa yang Anda ketahui 
tentang mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim ?

•	 Mitigasi: 
- Usaha mengurangi penyebab dan dampak 

dari perubahan iklim
- Usaha mencegah terjadinya bencana 

akibat perubahan iklim
•	 Adaptasi: 

- Upaya menyesuaikan diri terhadap 
perubahan iklim

- Kemampuan untuk beradaptasi terhadap 
perubahan iklim

4. Apa yang anda ketahui 
tentang REDD+? Dan menurut 
anda kenapa REDD+ sangat 
terkait dengan bidang/sektor 
kehutanan

•	 REDD+: 
- Strategi reduksi emisi dari deforestasi 

dan degradasi lahan.
- Mekanisme pemberian insentif 

positif terhadap negara yang mampu 
menurunkan emisi

- REDD+: suatu alat untuk memprediksi 
kandungan karbon berdasarkan biomassa 
di hutan atau lahan dengan tanaman.

- Penghitungan emisi karbon yang terjadi 
karena pembukaan lahan hutan.

- REDD+, sebuah proses penelitian dan 
sangat memerlukan untuk meneliti 
perubahan negative maupun positif 
dalam sektor kehutanan.

- REDD+, suatu wadah dari beberapa 
negara industri maju yang khawatir 
dengan bahaya CO2 sehingga melakukan 
perjanjian dengan negara berkembang 
untuk tetap menjaga hutannya.

•	 REDD+ terkait kehutanan:
- Hutan memiliki pengaruh yang besar 

dalam menanggulangi masalah emisi dari 
GRK.

- Pengurangan emisi melalui stok karbon 
hutan

- Kehutanan berkontribusi 20% terhadap 
emisi karbon.

- Dengan adanya REDD+ konservasi hutan 
akan lebih diperhatikan.
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5. Apa yang Anda ketahui 
tentang REL/RL/baseline? 
Mengapa hal tersebut 
diperlukan dalam penanganan 
Perubahan Iklim khususnya 
REDD?

•	 Reference Emission Level (REL): tingkat 
emisi acuan yang digunakan sebagai 
baseline

•	 Reference Level (RL): 
- Tingkat serapan karbon yang dipakai 

sebagai baseline
- Acuan dasar untuk meningkatkan 

serapan karbon
•	 Rujukan untuk mengetahui pengurangan 

emisi
•	 Ukuran pengurangan emisi yang telah 

dilakukan.
•	 Indikator untuk menentukan tingkat emisi 

dan kenaikan serapan karbon
•	 Acuan / target penurunan emisi yang akan 

dicapai.

•	 Diperlukan dalam pelaporan kegiatan 
REDD+

•	 Diperlukan untuk penghitungan emisi dan 
stok karbon

•	 Karena kinerja penyerapan REDD+ dilihat 
dari serapan karbon

6. Apa yang Anda ketahui 
tentang sistem MRV?

•	 Measurable, Reportable, Verifiable.
•	 Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi 

karbon.
•	 Data yang berhubungan dengan emisi GRK
•	 Metode pengukuran, penilaian, dan 

penghitungan karbon
•	 Sistem penghitungan dan pelaporan stok 

karbon beserta perubahannya yang dapat 
diverifikasi.

•	 Pemantauan dan pengukuran REDD+ untuk 
dilaporkan dan diverifikasi.

7. Apa yang Anda ketahui 
tentang allometric equation? 
Mengapa persamaan tersebut 
diperlukan dalam inventarisasi 
karbon hutan ?

•	 Persamaan matematis untuk penghitungan 
biomas hutan 

•	 Persamaan regresi untuk menghitung 
karbon hutan 

•	 Untuk menghitung karbon hutan dengan 
perhitungan biomasnya
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8. Apa harapan Anda setelah 
mengikuti kegiatan TOT ini ?

•	 Dapat mengetahui cara menghitung stok 
karbon

•	 Kesadaran melestarikan alam
•	 Penyebarluasan kepada masyarakat
•	 Mengetahui dampak penggundulan hutan
•	 Mengerti ilmu penghijauan
•	 Menambah wawasan terkait Carbon 

Accounting dan REDD+
•	 Implementasi materi

9. Apakah pemahaman anda 
terkait isu perubahan iklim 
sekarang meningkat setelah 
anda mengikuti TOT ini?

Ya, menjadi lebih mengerti

10. Menurut anda perbaikan apa 
saja yang diperlukan jika ada 
kegiatan TOT sejenis di waktu 
yang akan datang?

•	 Aplikasi teknis dan praktek langsung
•	 Waktu diperpanjang
•	 Publikasi lebih luas
•	 Follow up dari TOT
•	 Perlu ada praktek lapangan (outdoor)
•	 Perlu ada focus group discussion (FGD)
•	 Dibagi ke dalam kelas-kelas agar lebih 

fokus

•	 Perlu tambahan materi mengenai factor 
social yang berpengaruh terhadap hutan

•	 Materi agar diberikan sebelum TOT
•	 Ketepatan waktu agar lebih baik
•	 Perbaikan materi sesuai latar belakang 

peserta
•	 Perlu narasumber  interdisipliner

3.5  Evaluasi SNI 7724-2011 dan SNI 7725-2011

Pada pelaksanaan TOT di Jember, Provinsi Jawa Timur juga dilakukan evaluasi 
terhadap Standard Nasional IndonesiaPengukuran dan Penghitungan Cadangan 
Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasar 
Pengukuran Lapangan (Ground Based Forest Carbon Accounting) (SNI 7724:2011) dan 
Standard Nasional Indonesia Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Penaksiran 
Cadangan Karbon Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (Ground Based Forest 

Carbon Accounting) (SNI 7725:2011). Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh 
masukan sebagai bahan evaluasi pada saat kedua standar tersebut akan di-review. 
Beberapa masukan yang dihimpun dari peserta TOT di Jember diantaranya adalah 
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sebagai berikut:

1. Pada kedua SNI tersebut perlu diberikan contoh perhitungannya.
2. Kedua SNI tersebut perlu didorong untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana 

kegiatan disosialisasikan ke instansi terkait dan penggiat kegiatan mitigasi 
perubahan iklim dan REDD+.

3. Perlu diselenggarakan pelatihan khusus terkait kedua SNI tersebut.

4. Masukan khusus untuk SNI 7724:2011, diantaranya adalah sebagai berikut:
 -  Perlu dilengkapi dengan metode sederhana untuk inventarisasi karbon 

hutan khusunya di hutan rakyat.
 -  Perlu ada penjelasan khusus untuk aplikasi SNI ini di hutan mangrove 

khususnya di hutan nipah yang memiliki karakteristik khusus.
 -  Perlu ada ukuran minimum untuk plot pengukuran khusus untuk pengukuran 

biomas permukaan tanah dan biomas di bawah permukaan tanah.
 -  Perlu penjelasan mengenai aplikasi SNI ini di kawasan yang sulit dijangkau 

dan kondisi khusus lainnya.
 -  Untuk perhitungan biomas tanah perlu dipertimbangkan perbedaan lereng 

dan perbedaan ketebalan lapisan horison. 

5. Masukan khusus untuk SNI 7725:2011, diantaranya adalah sebagai berikut:

 -  Perlu dipertimbangkan penggunaan parameter tinggi pohon disamping 
diameter pohon untuk penyusunan persamaan allometrik.

 -  Perlu pembedaan metode untuk perhitungan biomas pada nekromas (pohon 
mati) dengan biomas pohon.

 -  Perlu dibuat daftar persamaan allometrik yang sudah tersedia untuk 
setiap tipe hutan untuk mengurangi proses destructive sampling dalam 
pembuatannya. 

 -  Destructive sampling sebaiknya dilakukan pada pohon yang berdiameter 
besar, sehingga tidak menggangu regenerasi hutan.
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BAB IV

CATATAN PENUTUP

Dari pelaksanaan Training of Trainers (TOT) di Ambon pada tanggal 30-31 Juli 2012 
dan di Jember pada tanggal 19-20 September 2012, diharapkan adanya peningkatan 
pemahaman tentang isu perubahan iklim termasuk isu terkait implementasi REDD+ 
beserta perangkat pendukung dalam hal ini aspek teknis/ metodologis. 

Dalam penyelenggaraan kedua TOT tersebut, Pusat Standardisasi dan Lingkungan 
Kementerian Kehutanan bermitra dengan universitas lokal yang diharapkan 
dapat menjadi centre of excellence di bidang penanganan isu perubahan iklim. 
Pengalaman selama ini banyak keputusan dan kebijakan yang diambil cepat tanpa 
dasar ilmiah yang memadai sehingga hasilnya belum optimal. Di sinilah perguruan 
tinggi diharapkan mengambil peran dalam menyediakan basis ilmiah untuk setiap 
pengambilan keputusan maupun kebijakan. 

Penyusunan standar nasional (SNI 7724:2011 dan SNI 7725:2011) merupakan bagian 
dari upaya membangun acuan dalam proses penghitungan stok karbon hutan. 
Kedua standar tersebut dibangun/ disusunmelalui proses panjang dan melibatkan 
berbagai pihak yang kompeten dibidang inventarisasi hutan dan statistik terapan. 
Akan tetapi kedua SNI tersebut bukan merupakan dokumen mati, sehingga akan 
sangat terbuka untuk direview  setiap 5 tahun sekali. Disinilah peran para praktisi 
dari perguruan tinggi khususnya Universitas Pattimura, Universitas Jember serta 
lembaga penelitian lainnya untuk memberikan masukan dengan menguji kedua 
standar tersebut, khususnya terkait dengan akurasi dan aplikasinya secara luas. Di 
samping itu, besar harapan agar pengetahuan yang didapat dari TOT ini agar dapat 
disebarkan melalui para peserta training, sehingga manfaatnya juga akan semakin 
luas. 
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LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

1. Lampiran dan Dokumentasi Penyelanggaraan TOT di Ambon

1.1  Agenda Acara

Hari/ 
Tanggal

Waktu Kegiatan Penanggung Jawab/ 
Pemateri/ Presenter

Pertama/
30 Juli 
2012

08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia

09.00 – 09.30 Arahan dan Pembukaan Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Maluku 

09.30 – 09.45 Rehat Panitia

09.45 – 10.15 Pengantar (Program 
Pustanling di Bidang 
Perubahan Iklim dan Training 
of Trainers (TOT)-FCPF 

Kepala Bidang Perubahan 
Iklim, Pustanling

10.15 – 11.00 Pemahaman tentang Konsep 
REDD+ dan Implementasinya 
di Provinsi Maluku

Dr. Jalalludin Salampessy - 
BAPPEDA Provinsi Maluku

11.00 – 12.00 Pengenalan Konsep REL/ RL 
dan MRV

I Wayan Susi Darmawan, 
S.Hut., M.Sc.  – Puslitbang 
Konservasi dan Rehabilitasi

12.00 – 13.00 Ishoma Panitia

13.00 – 14.00 Methodologi Penetapan REL/ 
RL  

I Wayan Susi Darmawan, 
S.Hut., M.Sc.  – Puslitbang 
Konservasi dan Rehabilitasi 

14.00 – 15.00 Methodologi Penyusunan MRV I Wayan Susi Darmawan, 
S.Hut., M.Sc. – Puslitbang 
Konservasi dan Rehabilitasi

15.00 – 15.15 Rehat Panitia

15.15 – 16.15 Pemetaan Tutupan Hutan 
dan Monitoring Perubahan 
Tutupan Hutan

Anwar, S.Hut., MSi. - BPKH IX 
Ambon

16.15 – 16.25 Evaluasi Hari Pertama Panitia
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Hari/ 
Tanggal

Waktu Kegiatan Penanggung Jawab/ 
Pemateri/ Presenter

Kedua/
31 Juli 
2012

09.00 – 10.00 Inventarisasi Carbon Hutan 
Berbasis Pengukuran 
Lapangan (SNI 7724-2011) 
dan Penyusunan Persamaan 
Allometric untuk Pendugaan 
Cadangan Karbon Hutan 
Berdasarkan Pengukuran 
Lapangan (SNI 7725-2011)

I Wayan Susi Darmawan, 
S.Hut., M.Sc. 

10.00 – 11.00 Opsi-opsi Pendekatan 
Penyusunan Persamaan 
Allometric untuk Pendugaan 
Carbon Hutan

Prof. Dr. Ir. Thomas Pentury, 
M.Si - Rektor Universitas 
Pattimura

11.00 – 12.00 Analisis Statistik dan 
Pendugaan Akurasi 
Perhitungan

Prof. Dr. Ir. Thomas Pentury, 
M.Si - Rektor Universitas 
Pattimura

12.00 – 12.10 Evaluasi Panitia

12.10 – 12.25 Penutupan Kepala Pusat Standardisasi 
dan Lingkungan

12.25 – 13.00 Ishoma
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1.2  Materi Paparan Narasumber

a. Pengantar (Program Pustanling di Bidang Perubahan Iklim dan Training of 
Trainers -FCPF

Oleh:  Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc. – Kepala Bidang Perubahan Iklim  (Pusat 
Standardisasi dan Lingkungan)

Bidang Perubahan Iklim
Pusat Standardisasi dan Lingkungan

Kementerian Kehutanan

Ambon, 30 Juli 2012

 1999 : Pustanling terbentuk, dengan lingkup
tugas Standardisasi dan Lingkungan

 Akhir 2010  :  Berdasar P.40/Menhut-II/2010 
lingkup tugas Pustanling menjadi 3 bidang 
(standardisasi, lingkungan dan perubahan 
iklim) 
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VISI :
Menjadi pusat pemandu dan pengendali 
standardisasi, pengelolaan lingkungan dan 
penanganan perubahan iklim bidang kehutanan

 Memandu dan mengendalikan pengembangan 
standar bidang kehutanan

 Memandu dan memfasilitasi pengelolaan 
lingkungan kehutanan

 Memandu dan memfasilitasi penanganan 
perubahan iklim bidang kehutanan

 Meningkatkan kualitas perencanaan dan 
pengelolaan sumber daya Pustanling.

MISI :

1. Pengembangan standar nasional (SNI) bidang
kehutanan,

2. Harmonisasi SNI dengan standar internasional,

3. Pengembangan standar kompetensi (SKKNI) bidang
kehutanan,

4. Penyiapan bahan kebijakan standardisasi, 
lingkungan, dan perubahan iklim,

5. Peningkatan kesadaran dan peran stakeholder di
bidang standardisasi, lingkungan, dan perubahan
iklim,

6. Fasilitasi sertifikasi hutan milik rakyat,

7. Peningkatan kualitas perencanaan, SDM, sarana
prasarana, dan kerjasama.

(Sumber : Renstra Pustanling 2011 – 2014)
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1. Penyiapan Rancangan Peraturan Menteri tentang 
Monitoring dan Pelaporan Demonstration Activities 
REDD+ (DA) di bidang penanganan perubahan iklim

2. Monitoring dan evaluasi penanganan PI bidang
kehutanan

3. Pengembangan kerjasama di bidang penanganan 
perubahan iklim (pembangunan SIS REDD+)

4. Fasilitasi komunikasi stakeholder di bidang 
penanganan perubahan iklim (tingkat nasional dan 
daerah)

5. Sosialisasi (REDD+ partnership, kebijakan 
penanganan perubahan iklim)

6. Penyusunan Policy Brief sebagai input kebijakan.

12/12/2012 5

Review Status REDD+ demonstration activities 

Penyiapan Draft Permenhut ttg MRV DA REDD+

Input pembangunan standar (SNI) Pengukuran 
Karbon (SNI 7724:2011 dan SNI 7725:2011)

Input pembangunan RSKKNI Inventarisasi Karbon 
Hutan

Masukan / rekomendasi kebijakan (dalam bentuk 
policy brief)

Rancangan SIS REDD+

Fasilitasi REDD+ readiness (melalui FCPF 2011)

Input pembangunan standard  (RSNI) 
penyelenggaraan DA REDD+
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 ARKN-FCC
 ASOF
 REDD+ Partnership
 FCPF - WB
 GIZ-Forclime
 Etc. 

 Judul  keg. kerjasama : “REDD+ Readiness 
Preparation” 

 Jangka waktu : 2011 – 2014
 Tujuan :  membantu pengembangan 

kapasitas institusi penerima dalam 
merancang strategi nasional REDD+ , 
membangun skenario acuan tingkat 
nasional dan sub nasional, dan 
membangun sistem perhitungan karbon 
dan monitoring hutan sesuai dengan 
kondisi lokal, regional dan nasional.  
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Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan

 Focus Area 1 : Analytical Works
 Focus area 2 : Management of readiness 

process 
2.2. Capacity building of institutions and 
stakeholders involved in the implementation 
of REDD activities : ToT on carbon accounting 
and monitoring (ground check and spatial 
data analysis) at national and sub national 
levels.

 Focus Area 3 : REL and MRV
 Focus Area 4 : Regional Data Collection and 

Capacity Building

Program Steering 
Committe

National Program Director
(FORDA cq. Puspijak)

Administrator IProgram 
Coordinator

Research Officer Communication & 
Outreach Officer

Financial Manager

Deputy Financial 
Manager

Collaborating Institutions 
(Pustanling, DKN)

Administrator II Program 
Management 

Unit/ PMU
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 Understanding and awareness of drivers of 
deforestation and degradation and of strategies to 
address them is improved; 

 activities within the country that result in reduced 
emissions and increased removals, and 
understanding of the status, gaps and capacity 
building needs for the implementation of national 
REDD+ framework is improved. 

 Existing REDD+ regulations are assessed; the 
capacity of REDD+ related institutions is increased; 
awareness and ownership of the readiness process 
is increased through consultation and outreach; 

 Capacity to set up REDD+ frameworks and 
implement REDD+ programs in selected subnational
locations is improved.

 Workshop tentang penyebab deforestasi dan 
degradasi hutan dan  identifikasi kegiatan 
yang dapat menghasilkan penurunan emisi 
dan meningkatkan serapan serta stabilisasi 
stok karbon hutan (Balikpapan 23 Nov & Riau 
14 Des 2011)

 Pertemuan sosialisasi (“outreach”) 
pengelolaan data dan pembelajaran kegiatan 
kesiapan/REDD DA (Jember 17 Des & Padang  
22 Des 2011)

 Pertemuan stakeholder dalam rangka kajian 
kerangka kebijakan dan formulasi regulasi 
REDD+ yang terintegrasi terkait isu penyebab 
deforestasi dan degradasi hutan (Jakarta, 23 
dan 28 Desember 2011)
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Tujuan :

 Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para 
pihak di daerah terhadap isu PI dan implementasi 
program REDD+, khususnya terkait penghitungan 
stok karbon dan monitoring perubahan stok tsb 
serta penyusunan baseline dan MRV

 Meningkatkan kapasitas anggota Pokja REDD+ di 
daerah dalam perhitungan dan monitoring stok  
karbon hutan

 Memberikan landasan awal kepada anggota Pokja 
REDD+ dalam menentukan baseline dan 
melaksanakan MRV

 Pemahaman tentang konsep REDD+ dan Implementasinya 
di Prov. Maluku (BAPPEDA Prov. Maluku)

 Pengenalan konsep REL/RL dan MRV (Dit. IPSDH/FORDA)

 Metodologi Penetapan REL/RL (Dit. IPSDH / FORDA)

 Metodologi penyusunan MRV (Dit. IPSDH / FORDA)

 Pemetaan tutupan hutan dan monitoring perubahan 
tutupan hutan (BPKH IX Ambon)

 Inventarisasi karbon  hutan berbasis pengukuran lapangan 
dan penyusunan persamaan allometrik untuk pendugaan 
cadangan karbon hutan berdasarkan pengukuran lapangan  
(Tim SNI CA)

 Opsi-opsi pendekatan penyusunan persamaan allometrik 
untuk pendugaan karbon hutan (Rektor UNPATTI)

 Analisis statistik dan pendugaan akurasi perhitungan 
(Rektor UNPATTI)



LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI50

• Leaflet (3 judul)
• Policy Brief  (2 nomor)
• Prosiding (5 judul terbit, 4 dalam persiapan)

• Workshops (konsultasi publik, awareness 
raising, outreach, dll)

• Pameran
• Talk show
• Website
• Other media 
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b. Pemahaman tentang Konsep REDD+ dan Implementasinya di Provinsi 
Maluku

Oleh: Dr. Djalalludin Salampesy (BAPPEDA Propinsi Maluku)

Oleh :
DJALALUD IN SALAMPES SY

KEPALA BIDANG PENGEMBANG AN WILAYAH 
DAN KERJAS AM A PEMBANGUNA N

MEMADUKAN PEMAHAMAN TENTANG RTRW DAN 
KONSEP REDUCTION EMISSION DEGRADATION 

DEFORESTATION (REDD) DAN IMPLEMENTASINYA DI 
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCAN AAN PEMBANGUN AN DAERAH 
(BAPPEDA) PROVIN SI MALUKU

GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU

Batas Provinsi
Batas Kabupaten

Ibukota Provinsi
Ibukota Kabupaten

PEMEKARAN PROVINSI 
MALUKU 

DAN MALUKU UTARA
(UU. 46 TAHUN 1999)

● Letak Provinsi Maluku
2o 30’ – 9o Lintang Selatan 

dan
124o – 136o Bujur Timur

● Batas-batas wilayah :
* Utara : Provinsi Maluku Utara 
* Selatan : Timor Leste dan Australia 
* Timur : Provinsi Papua 
* Barat : Provinsi Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi 
Tengah

● Luas Wilayah     :  712.479,65 km2 
* Daratan : 54.185 km2
* Laut : 658.294,69 km2
* Jumlah Pulau : 1.340 pulau
* Garis Pantai : 10.662 km 

● Administratif Pemerintahan :
* 9 Kabupaten
* 2 Kota 
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Azas

Tujuan

AKUNTABILITAS

KEPASTIAN 
HUKUM&KEADILAN

PERLINDUNGAN 
KEPENTINGAN UMUM

KEBERSAMAAN&K
EMITRAAN

KETERBUKAAN

KEBERDAYAGUNAAN &
KEBERHASILGUNAAN

KEBERLANJUTAN

KESERASIAN, 
KESELARASAN DAN 

KESEIMBANGAN

KETERPADUAN

Ruang Wilayah Provinsi yang Aman, 
Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan

Peningkatan Perekonomian Wilayah 
dan berkurangnya ketimpangan antar

bagian wilayah melalui optimasi
pemanfaatan sumber daya

Penataan Fungsi dan tatanan
lingkungan hidup

Mitigasi Bencana

Pengembangan Sistem Keterkaitan
Kepentingan Nasional, Sosial, Politik, 

dan Pertahanan Keamanan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PEMBANGUNAN
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Pengembangan tata ruang
Provinsi Maluku menggunakan
Konsep Pengembangan “ Laut –
Pulau ". Konsep ini secara makro
lebih menitik beratkan pada
pandangan bahwa Kepulauan
Maluku sebagai satu kesatuan
ekonomi dengan wilayah lain 
terutama wilayah yang 
berbatasan dengan Provinsi
Maluku. 

Dengan demikian
pengembangan Provinsi Maluku 
tidak hanya berasal dari wilayah
administrasi Maluku saja (pusat
pemerintahan), tetapi juga
diharapkan adanya pengaruh
dari perkembangan pusat - pusat
pertumbuhan di luar Maluku 
(simpul pertumbuhan),

KONSEP GUGUS PULAU

Berdasarkan orientasi dan
hubungan ekonomi yang telah
lama terjalin (melalui
pelayaran/penangkapan ikan
tradisional), maka di Provinsi
Maluku terdapat tiga Kawasan
Laut-Pulau sebagai berikut.

KONSEP LAUT PULAU
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Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Maluku, pendekatan pengembangan wilayah 
Provinsi Maluku dilakukan dengan 
pendekatan gugus pulau yang pembagiannya 
berdasarkan

Kedekatan geografis

Kesamaan budaya

Potensi sumberdaya alam

Kesamaan perekonomian

Kecenderungan orientasi

KONSEP GUGUS PULAU

WILAYAH PENGEMBANGAN GUGUS PULAU
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Struktur Ruang Provinsi Maluku

PUSAT KEGIATAN NASIONAL :
Kota Ambon

PUSAT KEGIATAN WILAYAH :
Kota Tual, Masohi, Namlea, Kairatu, 
Werinama, Bula, Wahai

PUSAT KEGIATAN STRATEGIS
NASIONAL : Kota Saumlaki, Ilwaki, 
dan Kota Dobo

PUSAT KEGIATAN STRATEGIS 
PROVINSI : Dataran Hunimoa, Piru 
(Dataran Honipopu), Banda Neira, 
Benjina

PUSAT KEGIATAN LOKAL :
Kota-kota di Provinsi Maluku yang 
dikategorikan sebagai PKL adalah 
selain sebagai ibukota-ibukota 
kecamatan, juga yang mempunyai 
fungsi pelayanan kota-kota di 
sekitarnya

PKW

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Namrole

Waisala

Amahai

Bandaneira

Ambon

Tual
Dobo

SaumlakiTepa

Wahai

Bula

Ilwaki

Skenario Pengembangan Pintu Jamak (Multy Gate)

Skenario ini mengembangkan pendekatan perwilayahan “Laut Pulau” di
Provinsi Maluku. Skenario ini mengedepankan upaya keterhubungan
antar wilayah dengan memanfaatkan wilayah laut dan udara sebagai
media perhubungan. Pusat-pusat pertumbuhan dikembangkan untuk
menjadi pintu masuk, sehingga pintu masuk dengan wilayah luar tidak
hanya bertumpu pada satu pintu utama saja.
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KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

Kebijakan Strategi

Struktur Ruang

1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang 
Gugus Pulau

1. Strategi Pengembangan Struktur
Ruang Gugus Pulau Antar Wilayah 
a. Meningkatkan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Provinsi Maluku dengan 

wilayah luar provinsi;
b. Mengembangkan kota-kota yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran

sebagai pintu-pintu keluar-masuk (Multy Gate) dalam menciptakan
hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya;

c.  Mengembangkan sistem transportasi yang diprioritaskan dan diarahkan untuk 
keterkaitan antar pusat-pusat pengembangan, baik transportasi darat, laut,maupun 
udara.

2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang 
Gugus Pulau Intra Wilayah 

a. Memperkuat struktur kegiatan bagi Gugus-gugus Pulau yang ada di Provinsi
Maluku, serta memperkuat struktur dan implikasi ruang kota-kota yang menjadi 
orientasi pertumbuhan di masing-masing Gugus Pulau. Hal ini dapat dicapai dengan 
mengembangkan kegiatan perekonomian dan prasarana transportasinya; 

b. Mengembangkan kota-kota yang tingkatannya lebih rendah agar dapat berfungsi 
sebagai pendukung pusat-pusat orientasi ini.

2. Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat-
Pusat Permukiman 

Strategi Pengembangan Sistem Kota-kota
a. Mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional dan pola ruang;
b. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi ibukota kabupaten terutama sebagai 

pusat wilayah belakangnya; 
c. Mengembangkan kota-kota sebagai pusat pelayanan yang berhierarki;
d. Mengembangkan Kota-kota Pelabuhan di masing-masing Gugus Pulau  sebagai Pusat 

Strategis Pengembangan.

3. Kebijakan Pengembangan Sarana dan 
Prasarana 

Strategi Pengembangan Prasarana Wilayah
a. Strategi pengembangan prasarana perhubungan/ 

transportasi
b. Strategi pengembangan prasarana sumber daya air
c. Strategi pengembangan energi
d. Strategi pengembangan parasarana telekomunikasi

Kebijakan Strategi
Pola Ruang

1. Kebijakan Pemantapan Kawasan 
Lindung

a. Pemantapan kawasan lindung sejalan dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dalam 
pelaksanaannya di lapangan disesuaikan dengan kondisi biogeofisik wilayah yang 
mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing.

b. Pengendalian kawasan lindung agar eksistensinya sebagai fungsi lindung dapat 
dipertahankan, untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

c. Menetapkan kawasan lindung di daratan dan di lautan yang memiliki keanekaragaman
biota dan ekosistem yang khas; dan atau memiliki gejala dan keunikan/kelangkaan 
alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan/budaya dan pembangunan, 
dan atau mencakup wilayah lintas provinsi dan atau menjadi perhatian internasional.

d. Mempertahankan luas kawasan berfungsi lindung dalam satu bentangan wilayah pulau 
dan pesisirnya minimum 30 persen dari luas wilayah pulau tersebut dan sesuai kondisi 
ekosistem wilayah yang bersangkutan.

e. Memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
timbulnya kerusakan lingkungan hidup, melalui perlindungan kawasan-kawasan di 
darat, laut, dan udara secara saling serasi dan selaras. 

f. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang sudah terlanjur dikembangkan dan telah 
terganggu fungsinya untuk tetap memelihara keseimbangan alam. 

g. Mengarahkan daerah-daerah rawan bencana sebagai kawasan lindung untuk dibatasi 
dan adanya upaya pengendalian dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.

2. Kebijakan PengembanganKawasan 
Budidaya

a. Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun
di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah 
Provinsi Maluku.

b. Mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di 
darat maupun di laut secara sinergis. 

c. Mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan yang 
minimal mencukupi kebutuhan pangan penduduk Maluku.

d. Mengembangkan kegiatan untuk ketahanan budidaya pengelolaan sumber daya alam 
laut yang bernilai ekonomi di ZEE dan atau landas kontinen.

e. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya dilakukan secara optimal sesuai dengan 
daya dukung lingkungannya.

f. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak 
terjadi konflik kepentingan antar sektor.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI
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Kebijakan Strategi
Pola Ruang (lanjutan)

3. Kebijakan Pengembangan
Kawasan Strategis Provinsi

4. Kebijakan Pengembangan
Kawasan Bencana

5. Kebijakan Pengembangan
Kawasan Lindung Laut

6. Kebijakan Pengembangan
Kawasan Budidaya dan Sasi Laut

a.  Menetapkan kawasan strategis, termasuk kawasan perbatasan;
b. Mengembangkan kawasan strategis untuk menunjang sudut kepentingan sosial budaya

Maluku melalui upaya-upaya konservasi/perlindungan dan pengembangan potensi 
sosial budaya masyarakat Maluku dalam memperkuat keanekaragaman jati diri bangsa 
Indonesia;

c. Mengembangkan kawasan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah
Maluku dan peningkatan manfaat ruang di wilayah Provinsi Maluku sekaligus 
mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Provinsi 
Maluku

d. Mengembangkan kawasan strategis untuk mendayagunakan sumberdaya alam dan 
teknologi tinggi untuk kemajuan Provinsi Maluku;

e. Mengembangkan kawasan strategis untuk melestarikan fungsi dan meningkatkan daya 
dukung lingkungan hidup untuk kepentingan penduduk Maluku sekarang dan di masa 
depan;

f. Mengembangkan kawasan strategis untuk menunjang kepentingan pertahanan 
keamanan nasional serta integrasi nasional.

Strategi Pengembangan Kawasan Bencana
a. Mengalihkan orientasi pertumbuhan di daerah yang mempunyai risiko bencana alam 

tinggi ke daerah yang berpotensi rendah terhadap bencana alam;
b. Membatasi pertumbuhan di daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana alam, 

serta penerapan teknologi yang tepat untuk pembangunan di daerah risiko bencana 
tinggi;

c. Menyiapkan zona-zona penyangga bagi kegiatan evakuasi akibat bencana alam, dimana 
zona-zona penyangga ini harus dipersiapkan untuk penyediaan fasilitas 
penyelamatan, secara vertikal maupun horizontal, sesuai kondisi geografis

Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Laut
a. Penetapan dan pemantapan kawasan lindung di wilayah pesisir dan laut Maluku
b. Pengendalian kawasan lindung bertujuan agar eksistensi sebagai fungsi lindung dapat 

dipertahankan.
Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya dan Sasi Laut
Sasi laut yang dikenal masyarakat Maluku sebagai tradisi dalam mengatur waktu pemanfaatan 
sumber daya alam mengalami pergeseran

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG-LINGKUNGAN HIDUP

UU 23/1997 : LH,  “kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yg mempengaruhi 
kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain”

UU 26/2007 : RUANG, “wadah yang meliputi ruang 
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 
dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan 
dan memelihara kelangsungan hidupnya”
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Rumusan dari batasan – batasan tersebut
meyakinkan kita bahwa perspektif lingkungan
hidup sebagai kesatuan ruang merupakan tempat
(place) kelangsungan perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya.

Sehingga perlu pemaduselarasan penjabaran 
konsep penataan ruang dan lingkungan hidup

DALAM TATA RUANG ADA KLHS

PERTIMBANGAN LINGKUNGAN ??? 

1. Daya Lenting/Pulih 
Kembali  suatu 

alam/SDA

2. Keterkaitan antar 
wilayah/ekosistem

3. Sosial –Ekonomi -
Budaya

Tujuan Dasar KLHS : mengintegrasikan 
pertimbangan lingkungan ke dalam proses 
penyusunan kebijakan, rencana, program;
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PENGERTIAN KLHS
(Tim Kerja KLHS KLH-Bangda- Bappenas 2008)

Mengapa KLHS diperlukan Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah ?

Persoalan lingkungan hidup menjadi makin
kompleks dengan berlakunya UU No.32/2004 dan 
aturan2 turunannya;

Persoalan lingkungan hidup yg bersifat lintas batas
administrasi makin menonjol dan belum
terpecahkan secara tuntas;

AMDAL belum memadai, karena itu diperlukan
instrumen lain yg lebih strategis
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Sedangkan KLS,

1. Decision-aiding - Memberdayakan proses pengambilan
keputusan perencanaan, program atau kebijakan
pembangunan dengan penilaian implikasinya yg penting
terhadap lingkungan hidup;

2. Mempertimbangkan aspek lintas sektoral dan kumulatif antar
proyek besar, kecil dan kegiatan pembangunan lainnya

3. Dapat diterapkan jauh sebelum proyek mulai sehingga dapat 
disusun mitigasi programnya;

4. Sebagai self  assessment, untuk menilai cara pengambilan 
keputusan kita, apakah sdh memasukkan pertimbangan LH.

Sedangkan KLS,

1. Decision-aiding - Memberdayakan proses pengambilan
keputusan perencanaan, program atau kebijakan
pembangunan dengan penilaian implikasinya yg penting
terhadap lingkungan hidup;

2. Mempertimbangkan aspek lintas sektoral dan kumulatif antar
proyek besar, kecil dan kegiatan pembangunan lainnya

3. Dapat diterapkan jauh sebelum proyek mulai sehingga dapat 
disusun mitigasi programnya;

4. Sebagai self  assessment, untuk menilai cara pengambilan 
keputusan kita, apakah sdh memasukkan pertimbangan LH.
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Difokuskan pada dampak tidak
langsung, kumulatif dan sinergistik

dari berbagai jenis Kebijakan, 
Rencana, Program, dalam suatu

kawasan tertentu.

Sasaran (Ultimate Goal) KLHS

Terwujudnya pembangunan daerah (Pengelolaan Sumber
Daya Alam) yang berkelanjutan dan akrab lingkungan

Keberlanjutan
ekologis;

Keberlanjutan
ekonomi; dan

Keberlanjutan
sistem sosial.
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Manfaat  KLHS

1. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan
keputusan,

2. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru
melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan
yang tersedia;

3. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis
pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,

4. Mencegah kesalahan investasi berkat teridentifikasinya peluang
pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini;

5. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat
keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses
pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan
partisipasi;

6. Melindungi aset-aset sumberdaya alam dan lingkungan
hidup guna menjamin pembangunan berkelanjutan,

7. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah
konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan
menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Lanjutan...
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Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis 

(KLHS)

RENCANA
PEMBANGUNAN
APBD, Renstrada, 

RPJM, RPJP

KEBIJAKAN
UU, PP, PERDA

Penataan Ruang

Tata
Ruang
Daerah 

Daerah 
Aliran
Sungai

Pesisir

Potensi Aplikasi KLHS

Siapa yang Melaksanakan KLHS 

Lembaga pemerintahan yg mempunyai
tupoksi menyusun dan mengevaluasi KRP 
pembangunan daerah

Bappeda

Bappedalda

Dinas / Badan
Sektoral

DPRD

KLHS  Bukan pekerjaan yang 
dikontrakkan, harus 
melembaga dalam proses 
penyusunan K,R,P.
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c. Pengenalan Konsep REL/ RL dan MRV

Oleh:  I Wayan Susi Darmawan, S.Hut., M.Sc. – Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi (FORDA)
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PENGENALAN KONSEP REL/RL 
DAN MRV

I WAYAN SUSI DHARMAWAN 
Email: salifa03@yahoo.co.id

(Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi, Badan 
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Disampaikan pada acara
Training Of Trainer (Tot) In Carbon Accounting 

And Monitoring In Maluku Province
30 Juli 2012

 

OUTLINE

1) PENDAHULUAN

2) REL/RL

3) MRV
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PENDAHULUAN

REL/RL MRV

Desain dan 
implementeasi 

REDD+

 

REL/RL
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REL/RL

Expected 
deforestation rate

Actual
deforestation rate

Ca
rb
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 st
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  (
M
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)

Reduced emission

Time  

Setting REL/RL
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Bagaimana menentukan referensi level?

Masa lalu       Akan Datang

Waktu

Em
isi

 d
ar

i d
ef

or
es

ta
si

Model

Rata2 Sejarah

Penyesuaian Rata2 Sejarah

Petunjuk UNFCCC  tentang referensi level 
sedang dinegosiasikan (FCCC/SBSTA/2009/L.9)

[Recognizes that [developing countries, when 
establishing] [methodologies to establish] [national] 
reference emission levels and reference levels [should] 
take into account, [inter alia,] national circumstances; 
respective national capabilities and capacities; historical 
data; [if necessary adjustments for expected future 
emission trends]; relevant socio-economic factors; 
drivers of deforestation; and existing domestic 
legislation, policies and measures [, or those under 
development], as appropriate;]

Adjusted   Historic Modeled
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Apa itu REL/RL
 Reference Emission Level/Reference Level (Tingkat 

Emisi Referensi/Tingkat Referensi) ialah tingkat acuan
yang akan dijadikan basis untuk mengukur berapa
besar keberhasilan kita dalam menurunkan emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan (REDD) atau 
mengukur berapa besar keberhasilan kita dalam
meningkatkan serapan karbon 
◦ Rata-rata emisi historis, serapan karbon historis
◦ Mengikuti trend historis
◦ Modeling
◦ Kombinasi pendekatan di atas
◦ Pendekatan lain

BALI ACTION PLAN (1 b ii)
Melakukan Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) oleh negara 
berkembang dalam kontek pembangunan berkelanjutan dan 
didukung leh alih teknologi, pendanaan dan pembagunan 
kapasitas yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi

Kebijakan Nasional
Target nasional untuk menurunkan emisi 26% di bawah
emisi baseline pada tahun 2020, yang telah dinyatakan oleh
Presiden RI.

UU32/2009, berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkunga ~ Pemerintah wajib mengorganisir inventarisasi
nasional

Perpres tentang RAN-GRK, MRV dan Sistem Inventarisasi
GRK Nasional sedang dalam proses penyusunan
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MONITORING, REPORTING DAN 
VERIFICATION (MRV)

 AKSI MITIGASI YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA NON-
ANNEX I, TERMASUK LAPORAN INVENTORI GRK 
HARUS  DIKOMUNIKASIKAN MELALUI LAPORAN 
NASIONAL  (NATIONAL COMMUNICATION), SETIAP 2 
TAHUN SEKALI BERDASARKAN KEPUTUSAN COP

 AKSI MITIGASI OLEH NEGARA NON-ANNEX I 
MENGIKUTI MRV NASIONAL, YANG HASILNYA AKAN 
DILAPORKAN MELALUI NC TIAP 2 TAHUN SEKALI

 AKSI PENGURANGAN EMISI SUATU NEGARA HARUS: 
MEASURABLE (DAPAT DIUKUR), REPORTABLE 
(DILAPORKAN SECARA TRANSPARAN) DAN VERIFIABLE 
(DAPAT DIVERIFIKASI)

 ARAHAN PRESIDEN: INDONESIA HARUS SIAP DENGAN 
MRV SESUAI STANDAR INTERNASIONAL

 UU NO. 32/2009 : PERAN KLH TERKAIT DENGAN MRV 
DAN PENYUSUNAN NATIONAL COMMUNICATION

BAGAIMANA PELAKSANAAN MRV PENGURANGAN EMISI 
KEHUTANAN

BADAN 
LITBANG

BP2HP BPK

BPDAS

RLPS

PLANOLOGI

KORNAS 
(KLH)

PHKA BTN/BK
SDA

BPKH

SET 
UNFCCC

(1A) Pengukuran, monitoring dan 
pelaporan kegiatan

(1B) Pengukuran-monitoring dan 
pelaporan perubahan tutupan hutan 
(data remote sensing)

(2)   Verifrikasi intern dan pelaporan
(3)   Verifikasi (perubahan tutupan 

hutandan stok karbon) dan 
pelaporan Kemenhut ke KORNAS

(4)   Verifikasi data seluruh sektor  dan 
pelaporan ke SET UNFCCC

(5)   Review tingkat global

1A (2) 
(2) 

(2) 1A

1B
(3) 

(4) (5) 

(COP) 

DUKUNGAN TEKNIS SAINTIFIK
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MRV DALAM PENGUSAHAAN HUTAN DALAM RANGKA 
IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA

PERATURAN DITJEN BPK NO.3/2010 TENTANG 
SISTEM MRV PADA PENGUSAHAAN HUTAN

 

Measurement Di HutanTanaman
Inventori Hutan (homogenous, even age):
• Umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%;
• Umur setengah daur: sampling intensity 0,5%;
• Umur tebang:  samplin g  intensity 1%;

Peta digital
• Forrmat: Shapefile (.shp) geographic latitude-

longitude coordinates
• a) area dan nomor blok, b) blok dan pusat

koordinat, c) jenis tanaman yang ditanam d) tahun
penanaman, dan e) persentase tumbuh tanaman
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Measurement di Hutan Alam
Inventori Hutan:
• Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%;
• Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5%;
• Pada umur tebang:  sampling intensity 1%;

Pada tebang pilih tanam jalur (TPTJ) :
• Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%;
• Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5% ;
• Pada umur tebang: timber cruising 100%;

Peta digital

 

Measurement dalam Pemanenan

• Peta dan tabel isian: blok , volume kayu dan jenis
tanaman

• Disupervisi oleh lembaga kehutanan bersertifikat
dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, 
pemanenan hutan dan timber cruising

• Timber grading dapat diupload dalam
www.puhh.dephut.go.id or  
www.puhh.dephut.net.
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MRV DALAM PENGUSAHAAN HUTAN DALAM RANGKA 
IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA

PERATURAN DITJEN BPK NO.3/2010 TENTANG 
SISTEM MRV PADA PENGUSAHAAN HUTAN
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MRV DALAM PENGUSAHAAN HUTAN DALAM RANGKA 
IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA
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• Umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%;
• Umur setengah daur: sampling intensity 0,5%;
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Reporting

• Up date setiap tahun

• Data dapat diakses oleh publik

• Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha
pemanfaatan hutan

 

Verifikasi

• Dilakukan oleh lembaga bersertifikat dalam SFM, 
perencanaan dan pengelolaan hutan

• Dalam hal lembaga bersertifikat tidak ada, 
verifikasi dapat dilakukan oleh lembaga
independen yang terakreditasi

• Verifikasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Bina Produksi Kehutanan
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Apa yang Perlu Dilakukan
Penetapan REL/RL pada tingkat Kabupaten
Penyusunan PERDA untuk inventarsasi GRK
Penetapan Lembaga daerah yang bertangungjawan dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi GRK dan 
pengembangan sistem pengelolaan informasi kegiatan LAMA (Local 
Appropriate Mitigation Actions) dan GRK
Pedoman/Panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi 
dan perhitungan emisi dan serapan karbon
Pelaksanaan kegiatan Training baik dalam pengumpulan data dan 
MRV maupun penetapan REL/RL pada tingkat tapak dan perhitungan 
emisi dan serapan karbon
Penentuan Data aktivitas kunci yang memerlukan tingkat akurasi 
yang tinggi dan sistem pengumpulan, pelaporan dan review internal 
untuk pengecekan
Rencana perbaikan sistem MRV dan inventarsasi GRK ke depan

 

Terima kasih dan sukses 
selalu……………
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Terima kasih dan sukses 
selalu……………

 

 

  
d. Methodologi Penetapan REL/ RL

Oleh:  I Wayan Susi Darmawan, S.Hut., M.Sc – Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi (FORDA) 
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METODOLOGI PENETAPAN 
REL/RL

I WAYAN SUSI DHARMAWAN 
Email: salifa03@yahoo.co.id

(Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi, Badan 
Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan)

Disampaikan pada acara
Training Of Trainer (Tot) In Carbon Accounting 
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30 Juli 2012

 

PENDAHULUAN

REL/RL

Pengembangan 
metodologi dan 

aplikabel
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PENDAHULUAN

REL/RL

Pengembangan 
metodologi dan 

aplikabel

Petunjuk UNFCCC  tentang referensi level sedang
dinegosiasikan (FCCC/SBSTA/2009/L.9)

[Recognizes that [developing countries, when 
establishing] [methodologies to establish] [national] 
reference emission levels and reference levels [should] 
take into account, [inter alia,] national circumstances; 
respective national capabilities and capacities; historical 
data; [if necessary adjustments for expected future 
emission trends]; relevant socio-economic factors; 
drivers of deforestation; and existing domestic 
legislation, policies and measures [, or those under 
development], as appropriate;]

Adjusted   Historic Modeled
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a) Data sejarah : deforestation rate

b) Fungsi waktu

c) Modeling: pertumbuhan penduduk dan faktor
ekonomi

Seleksi pendekatan skenario baseline 
REL/RL 

• UNFCCC menyetujui referensi level nasional
untuk penghargaan upaya reduksi dan
kompensasi

• Model skenario referensi teknis untuk
mengidentifikasi penyebab deforestasi dan
mengarahkan intervensi kebijakan

• Referensi level Sub-national untuk memberi
insentif dan kompensasi upaya pengurangan
emisi lokal dari deforestasi
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• UNFCCC menyetujui referensi level nasional
untuk penghargaan upaya reduksi dan
kompensasi

• Model skenario referensi teknis untuk
mengidentifikasi penyebab deforestasi dan
mengarahkan intervensi kebijakan

• Referensi level Sub‐national untuk memberi
insentif dan kompensasi upaya pengurangan
emisi lokal dari deforestasi

 

Membangun Skenario Referensi

Menilai data yang ada: area hutan, perubahan 
tutupan hutan, peta sebaran karbon density, 
inventarisasi
Identifikasi gap pada data
Analisis kecenderungan sejarah deforestasi 
pada perubahan tutupan lahan dan forest 
karbon
Membangun kecenderungan sejarah 
deforestasi, dan/atau memproyeksi ke depan
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Menganalisis sejarah deforestasi
1). Kumpulkan DD data di masa lalu:
- Analisis data pada sejarah kecenderungan tutupan lahan, 

dari inventarisasi hutan dan data remote sensing
- Biasanya 10 sampai 15 tahun ke belakang (Kapan)
- Buat baseline peta tutupan lahan (tahun): untuk

memperoleh resolusi geospatial (mis: Dimana deforestasi
terjadi)

- Kumpulkan data inventarisasi hutan atau data literature 
tentang densiti biomassa hutan, untuk mengestimasi
Carbon stok per ha

2).  Identifikasi “Penyebab” data layernya (mis: jalan, sawmill, 
kelerengan,  jarak dari sungai) dan dengan penjelasan
deforestasi (untuk menempatkan deforestasi dan
membantu memproyeksi di masa mendatang)

3.  Konversi area yang terdeforestasi ke dalam emisi CO2 
dan lokasinya menggunakan data karbon densiti
>>>>>>Skenario reference berubah karena stok karbon
hutan berubah sepanjang waktu  

Menganalisis Kecenderungan di masa datang
1). Mulai dengan skenario kecenderungan sejarah

reference
2). Buat ekstrapolasi method terhadap kecenderungan

sejarah deforestasi ( mis: jalan, sawmill dan jarak dari
sungai) dan tentukan yang paling potensial lokasi dari
deforestasi di masa datang

3). Menilai: rencana pembangunan jangka panjang, tren
dari ekonomi dan pertamnbahan penduduk dan tren
makroekonomi.  

4).  Ujicoba deforestasi dari skenario sejarah ke proyeksi
di masa mendatang

5).  Konversi area yang sudah ditebang ke dalam emisi
CO2 dengan menggunakan data carbon density dan
estimasi untuk masa mendatang.
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CO2 dengan menggunakan data carbon density dan
estimasi untuk masa mendatang.
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Methodology-1

Study site

Within the area, nucleus zone is the largest proportion of the MBNP
(48.13%), followed by forest zone (39%), rehabilitation zone
(6.94%), intensive use and buffer zone (5.94%)
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e. Methodologi Penetapan MRV

Oleh:  I Wayan Susi Darmawan, S.Hut., M.Sc. – Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi (FORDA)



LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI90



91
PROSIDING

Training of  Trainers (TOT)
Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan



LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI92



93
PROSIDING

Training of  Trainers (TOT)
Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan



LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI94



95
PROSIDING

Training of  Trainers (TOT)
Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan



LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI96



97
PROSIDING

Training of  Trainers (TOT)
Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan

g. Pemetaan Tutupan Hutan dan Monitoring Perubahan Tutupan Hutan

Oleh: Anwar, S.Hut., M.Si. – BPKH IX Maluku
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h. Opsi-opsi Pendekatan Penyusunan Persamaan Allometric untuk Pendugaan 
Carbon Hutan dan Analisis Statistik dan Pendugaan Akurasi Perhitungan

Oleh: Prof. Dr. Ir. Thomas Pentury, M.Si - Universitas Pattimura
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1.2  Dokumentasi dan Foto-foto

Penjelasan Materi oleh Narasumber

Peserta Training of Trainers di Ambon



LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI114

Peserta Training of Trainers di Ambon.

Sesi Penutupan Training of Trainers
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1.3 Daftar Peserta TOT di Ambon

No Nama Instansi

1 Izaac Siwalima 

2 Abraham Thenu Hutumuri

3 Eliza Kessya Hajuku

4 Lamberth Tupan LSM Arman 

5 Robby Pattipawaey Hutumuri

6 Markus Tnemu Staff Pemerintah Hutumuri

7 Josep T. Hutumuri

8 Jakobis Waas Hutumuri

9 Max Hutumuri

10 A. Sahupala, S.Hut, MP UNPATTI

11 M. Zachels, S.Pt Dishutbun

12 Ir. M.A.S Kelian, MT Kapet Seram

13 Albert Kakerissa Kapet Seram

14 M. Tahir BPDAS WBM Ambon

15 Muhammad Nashir, S.Hut Dinas Kehutanan Kota Tual

16 Herman Rehata UNPATTI

17 Nus Nanariain SMP 4

18 Jopie Hitipeuw Jurusan Kehutanan UNPATTI

19 Johan Raja Soya

20 Patrick Papilaya UNPATTI

21 Th. Huwae UNPATTI

22 D. Parera  

23 M. Syamsudin Bakorlah

24 F.L. Matpaitelik Distan Maluku

25 M. N. Kolkoda Bapedal

26 M. Tubang DBTSA

27 Ukamrar  

28 J. Pasanea Dishut Provinsi Maluku

29 S. Sangadji Faperta Univ. Darussalam

30 Murianto Wenno UNPATTI

31 Raja M. Sari UNPATTI

32 Charles TVRI

33 N. C. Tiven UNPATTI

34 Frida TVRI
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35 J. J. Syaufa Bapedal

36 T. E. Siahaya UNPATTI

37 Ridwan M. Asosiasi Pala

38 Elia Marlissa Asosiasi Pala

39 L. Siahaya UNPATTI

40 T. Silaya UNPATTI

41 E. Parera UNPATTI

42 A. Ollong PT. Ollop

43 Jacob M. Ayal BPTP Maluku

44 DF. Souhoka UNPATTI

45 Masdjam Sangadji  

46 Jaliman Latuconsina Merey Corp

47 Risyart A. Farfar UNPATTI

48 Sugiyanto BBP2TP Ambon

49 Sri Diane Sugijono BBP2TP Ambon

50 Mirnawati Delen Dinas Kehutanan Kab. SBT

51 D. Pasody Biro Ekonomi dan Investasi Setda Maluku

52 Vahulanty T. Biro Ekonomi dan Investasi Setda Maluku

53 Yan E. Persulessy LSM TOMA

54 S. Malok T. B. Permai

55 M. F. Haulussy Yayasan Arman

56 Fitriyanti K. Universitas Darussalam

57 Louisa S. Manuhutu Universitas Darussalam

58 Eka Handayani P. S. RA

59 Muh. Yamin RA

60 F. F. Tetolay UNPATTI

61 D. Rumahlatu Yayasan Maluku 

62 Johan Riry Fakultas Pertanian UNPATTI

63 Husen Bahasoan Univ. Iqra Buru

64 Maya I. S. Tahapary Sek. Bakorluh

65 Almendo Nanuru Wartawan

66 Herman Siruru UNPATTI

67 A. Purwanta PT. Bunda Permai

68 Jan W. Hatulesila Yayasan Nuduasiwa

69 Sophia G. Sipahelut UNPATTI

70 Sofia Mustamu Anggota Pengurus DRM

71 Maya Marasabessy Dinas Perindag Provinsi

72 M. Husen Tutupoho MLH Muhammadiyah Maluku
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73 W. B. Parera Faperta UNPATTI

74 Jimmy Titarsole Faperta 

75 Ayu Diyah Setiyani BKSDA Maluku

76 Yeni P. BKSDA Maluku

77 Niny Salampessy Distanhub Kota

78 Jane Pattikawa Bapedal Provinsi

79 Kushartono PT. Wanapotensi Nusa

80 Sadli Kabid Pepeda Dishut Provinsi Maluku

81 Gloria Sopacua Dishut Provinsi Maluku

82 Enver A.R. Wattimena, SH  

83 Freddy Rahakbauw DKD Provinsi

84 Nawawi Bandjar APHI Maluku

85 Ronny Loppies UNPATTI

86 E. Khoulo Bappeda Kota

87 Debby Pattimahu UNPATTI

88 Iskar Bone UNPATTI

89 Salim Umarella BPPKP 16

90 Justus Pattipawae TIFA DAMAI

91 Salvi Fatubun TIFA DAMAI

92 Arif Nurhuda BPTH Maluku Papua

93 Elson H. Yastra

94 Sedek Karepesina UNIDAR

95 Yudhi Ardhianto BTN Manusela

96 Abd. Narsar UNIDAR

97 Aryanto Boreel, S.Hut, MSi. UNPATTI

98 NKS Vupu Ambon

99 Timutheus T. PT. GIR

100 Gawariah UNIDAR

101 M. Yani K. UNIDAR

102 Djalaludin Salampessy Bappeda

103 Samin Botanri UNIDAR

104 Budiharto BPKH IX

105 M. Nasamu Dinas Kehutanan

106 Fanny Soselisa UNPATTI

107 Max J. Pattinamo UNPATTI

108 Gun Madiatmoko UNPATTI

109 Ir. H. J. V. Papilaya, MSi. Pemda Provinsi Maluku



LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI118

Lampiran dan Dokumentasi TOT di Jember

1.1.  Agenda Acara TOT di Jember

Hari/ 
Tanggal

Waktu Kegiatan Penanggung Jawab/ 
Pemateri/ Presenter

Rabu, 
19-09-2012

08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia

09.00 – 09.30 Pembukaan dan Sambutan Dr. Zulfikhar - Pembantu 
Rektor I Universitas Jember

09.30 – 09.45 Coffee Break

09.45 – 10.00 Penjelasan Pengorganisasian 
Acara + Ice Breaking

Panitia

10.00 – 10.15 Overview Training of Trainers 
(ToT) Carbon Accounting - 
FCPF 

Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.
Sc - Kapustanling

10.15 – 11.15 Program Studi dan Riset 
terkait Perubahan Iklim di 
Universitas Jember

Dr. Zulfikhar - Pembantu 
Rektor I Universitas Jember

11.15 – 12.30 Methodologi Penetapan REL/ 
RL

Dr. I Wayan Susi Darmawan, 
S.Hut., M.Sc. – Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi

12.30 – 13.30 Ishoma Panitia

13.30 – 15.00 Methodologi Penyusunan MRV Dr. I Wayan Susi Darmawan, 
S.Hut., M.Sc. – Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi

15.00 – 15.15 Coffee Break Panitia

15.15 – 15.45 Evaluasi Hari Pertama Panitia

Kamis, 
20-09-2012

09.00 – 10.30 Inventarisasi Karbon 
Hutan Berbasis Pengukuran 
Lapangan (SNI 7724-2011) 
dan Penyusunan Persamaan 
Allometrik untuk Pendugaan 
Cadangan Karbon Hutan 
Berdasarkan Pengukuran 
Lapangan (SNI 7725-2011)

Dr. I Wayan Susi Darmawan, 
S.Hut., M.Sc. – Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi 

10.30 – 10.45 Coffee Break

10.45 – 12.15 Analisis Statistik dan 
Pendugaan Akurasi 
Perhitungan

Dr. Ir. Hamzari Palaguna - 
Universitas Tadulako
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Hari/ 
Tanggal

Waktu Kegiatan Penanggung Jawab/ 
Pemateri/ Presenter

12.15 – 13.15 Ishoma

13.15 – 14.45 Opsi-opsi Metode 
Inventarisasi dan Penyusunan 
Persamaan Allometrik untuk 
Pendugaan Karbon Hutan

Dr. Ir. Hamzari Palaguna - 
Universitas Tadulako

14.45 – 15.00 Coffee Break

15.00 – 15.45 Evaluasi Panitia

15.45 – 16.05 Penutupan Pembantu Rektor I Universitas 
Jember

1.2  Materi Paparan

a. Overview Training of Trainers (TOT) Carbon Accounting -FCPF 

Oleh: Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc - Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan
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b. Program Studi dan Riset terkait Perubahan Iklim di Universitas Jember

Oleh: Dr. Zulfikhar (Pembantu Rektor I Universitas Jember)
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c. Methodologi Penetapan REL/ RL

Oleh: Dr. I Wayan Susi Darmawan, S.Hut., M.Sc. - Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi 
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d. Metodologi Penyusunan MRV

Oleh:  Dr. I Wayan Susi Darmawan, S.Hut.,M.Sc. – Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi 
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e. Inventarisasi Karbon Hutan Berbasis Pengukuran Lapangan (SNI 7724-
2011) dan Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Pendugaan Cadangan 
Karbon Hutan Berdasarkan Pengukuran Lapangan (SNI 7725-2011)

Oleh:  Dr. I Wayan Susi Darmawan, S.Hut.,M.Sc. - Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi (FORDA)
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f. Analisis Statistik dan Pendugaan Akurasi Perhitungan

Oleh: Dr. Ir. Hamzari Palaguna, (Universitas Tadulako - Palu)
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h. Opsi-opsi Metode Inventarisasi dan Penyusunan Persamaan Allometrik 
untuk Pendugaan Karbon Hutan

Oleh: Dr. Ir. Hamzari Palaguna (Universitas Tadulako - Palu)
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1.3  Dokumentasi  dan Foto

Gambar 1.  Pembukaan Acara TOT di Hotel Panorama, Jember

Gambar 2. Pengantar Acara TOT oleh Kapustanling
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Gambar 3.  Sesi Paparan Materi

Gambar 4.  Sesi Diskusi
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Gambar 5.  Sesi Diskusi

Gambar 6.  Sesi Penutupan Training of Trainers 
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Gambar 7.  Peserta Acara Training of Trainers
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1.4  Daftar Peserta TOT di Jember

No Nama Instansi

1 Erni Midiawati, S.Si UNEJ

2 Puji Hadi Purnomo BPDAS Sanglau

3 Lilik Sudarti KP UNEJ

4 Husni UNEJ

5 H. Djamaludin STKIP PGRI Situbondo

6 M. Fauzi FTP UNEJ

7 Moh. Imron Rosyidi FMIPA UNEJ

8 Aditya Nugroho BPPHP Wilayah VIII

9 Ririn Endah FT UNEJ

10 Wiwik Y. W. FT UNEJ

11 Syamsul Anan Sastra

12 Widyohadi FT UNEJ

13 Ketut Efendi TNMB

14 Silfiya Ilma GEMAPITA

15 Ika Mirnawati GEMAPITA

16 Bambang H. FP UNEJ

17 Hairrudin FK UNEJ

18 Aisah Jumiati FE UNEJ

19 Khairun Nisa TN BTS

20 Sunardi FKIP UNEJ

21 I Wayan Subagiarta FE UNEJ

22 Anang Andrianto UPTTI

23 Bolga BBTN BTS

24 Elida Novita FTP UNEJ

25 Hendy Dwi P. MAPENSA FAPERTA UNEJ

26 Indarto FPT UN EJ

27 Nugroho Dri Atmojo Balai TN. Meru Betiri

28 Khoiron PPLHP Lemut UJ

29 Edy Junaidi UPTTI UJ

30 Deny Astanafa TN. Meru Betiri

31 Adi Sucipto TN. Meru Betiri

32 Iwan Taruna FTP UNEJ

33 Tri Candra FT UNEJ

34 Kusno FMIPA UNEJ

35 M. Saleh FE UNEJ

36 Abdur Rasit FMIPA UNEJ
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37 A. Arwiansyah FT UNEJ

38 Yudi Arisona FKIP UNEJ

39 Sundahri FP UNEJ

40 Heri Sulistyanto LP3

41 Anang Subagiyo MAHAPENA

42 Nurhadi LATIN

43 Taufik Ismail M. KAIL

44 Angga D. P. FKIP UNEJ

45 Joko MI TN Baluran

46 Hudin Wahyujati Dishut Malang

47 Sumantri Dishut Malang

48 Agus Luthfi FE UNEJ

49 Benny Mardian FH UNEJ

50 Gigih Setyoko Dishut Malang

51 Esti Utarti FMIPA UNEJ

52 Siti Maya BBTN BTS

53 R. Soedrajat FAPERTA UNEJ

54 Desy Natalia BBKSDA Jatim

55 Warsono BBKSDA Jatim

56 Khoerush Sholeh LSM Bening

57 Whella Klova BLH Jatim

58 A. Djoko Lesmono LPM UJ

59 Yushardi FKIP UJ

60 Dulhadi FKIP UNEJ

61 Subhaant FAPERTA UNEJ

62 Evita Soliha Hari FAPERTA UNEJ

63 Joko Utami BTNAP

64 Yulia Artania Mala BTN Alas Purwo

65 Entin H. T. Sipil UNEJ

66 A. Rafiq UNEJ

67 Agung Yuli N. UNEJ Palapa

68 Akbar Dewantoro UNEJ Mahapena

69 Yuli H. POLIJE

70 Adrian Febriansyah FH UNEJ

71 Nasrul Suhufis FH UNEJ

72 Ikhwanudin UNEJ

73 Firmansyah UNEJ

74 Septiani Anggraini UNEJ

75 Haidar Ali UNEJ

76 Eviatus UNEJ

77 Bambang W. UNEJ
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78 Arif Lukman Hakim FE UNEJ

79 Hamim FE UNEJ

80 Sugeng Raharto UNEJ

81 Moh. Hasan, Ph.D UNEJ

82 Zulfikar UNEJ

83 Barlean Bagus UNEJ

84 A. Eka S. UNEJ

85 Nugroho Budi UNEJ

86 Dwi Ambawani UNEJ

87 Ridahanum A.D UNEJ

88 Suprapto UNEJ

89 Imam Harianto UNEJ

90 Rakhmad UNEJ

91 Abd. Roshid UNEJ

92 Subagio UNEJ

93 Irawan UNEJ

94 Budi Santoso UNEJ

95 Sugeng Raharto UNEJ

96 Sysmsul Hadi UNMUH

97 Bowo UNEJ

98 M. Nurhudan UNEJ

99 Ahmad Zainul Hakim GEMAPITA

100 Hari Widiadi KOPPHIM Jabar
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Training of Trainers (ToT)  
Penghitungan dan Monitoring 
Karbon Hutan 

Training of Trainers (ToT)  
Penghitungan dan Monitoring 
Karbon Hutan 

Ambon - Maluku, 30 – 31 Juli 2012
Jember – Jawa Timur, 19 – 20 September 2012

(ToT on Carbon Accounting and Monitoring) 
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