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Indonesia dengan hutan luas dan memiliki keragaman tinggi vegetasi 
hutan dan ekosistem berkontribusi besar terhadap siklus karbon global. 
Melalui vegetasi hutan, karbon dalam bentuk CO2 dari atmosfer diserap 
dan disimpan sebagai cadangan karbon. Berkurangnya vegetasi 
hutan meningkatkan jumlah CO2 di atmosfer yang berkontribusi 
pada peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim. Karena itu, 
mempertahankan penutupan hutan baik di dalam dan di luar kawasan 
hutan (APL), merupakan upaya penting dari mitigasi perubahan iklim.

Untuk mengetahui dinamika kandungan karbon dalam suatu ekosistem 
hutan, diperlukan pendugaan yang dilakukan melalui serangkaian 
pengumpulan data lapangan dan pengolahan data yang biasanya 
melibatkan Tim Kerja yang cukup besar baik di tingkat lapangan 
maupun di kantor.

Diantara berbagai panduan yang telah ada (termasuk SNI 7724, 
2011), Buku Panduan sederhana ini ditujukan untuk staf non akademik, 
khususnya staf teknis pengumpulan data lapangan dan staf bagian 
penyimpanan dan pengolahan data.

Aspek pembeda panduan ini dibandingkan dengan panduan yang 
telah ada adalah:

(a) Panduan ini membahas secara langsung dua ekosistem hutan, 
yaitu ekosistem hutan gambut dan mineral.

(b) Panduan ini dilengkapi dengan deskripsi tentang karbon hutan, 
gas rumah kaca, karbon pada ekosistem hutan gambut, cara 
pengukuran dan perhitungan karbon pada ekosistem hutan 
gambut dan ekosistem hutan lahan mineral, dengan berbagi 
contoh perhitungannya. 
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(c) Panduan ini dilengkapi dengan studi kasus pendugaan karbon, 
yaitu di Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung, Kabupaten 
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Tropenbos 
Indonesia bersama dengan Wetlands International dengan sumber 
pendanaan dari Program Green Livelihoods Alliance (GLA); dan 
di lahan mineral, yaitu di Hutan Lindung Sungai Lesan, Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Operasi 
Wallacea Terpadu (OWT) dengan dukungan pendanaan dari 
Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan.

Kami menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih kepada 
Pak I Wayan Susi Dharmawan dari Badan Litbang dan Inovasi, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pak Iwan Tri 
Cahyo Wibisono dari Wetlands International atas kontribusi materinya.

Semoga panduan ini memberikan manfaat.



v

Daftar Isi

Halaman
Kata Pengantar  iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar  ix

BAB 1. Pendahuluan 1

BAB 2. Mengenal Karbon Hutan 5
2.1. Komponen Karbon Suatu Ekosistem 5
2.2. Gas Rumah Kaca (GRK) 7

BAB 3. Mengenal Karbon Gambut 11
3.1. Mengenal Gambut 11
3.2. Cadangan Karbon di Lahan Gambut 17

BAB 4. Mengukur dan Menghitung Karbon Gambut 21
4.1. Persiapan Pengukuran Biomassa Gambut 21

4.1.1. Menentukan Bentuk Plot 21
4.1.2. Melakukan Stratifikasi Areal 23
4.1.3. Menentukan Titik Pengambilan Contoh 23
4.1.4. Menyiapkan Bahan dan Peralatan Survei 24

4.2. Cara Mengukur Biomassa Gambut 26
4.2.1. Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan 26
4.2.2. Pengukuran Biomassa Nekromas 29
4.2.3. Pengukuran Biomassa di Bawah Permukaan 33

4.3. Menghitung Biomassa Gambut 40
4.3.1. Pendugaan Biomassa di Atas Permukaan 40
4.3.2. Pendugaan Biomassa Nekromas 43
4.3.3. Pendugaan Biomassa di Bawah Permukaan 45



vi

BAB 5. Mengukur dan Menghitung Karbon Lahan 
  Mineral 47

5.1. Persiapan Pengukuran Biomassa 47
5.1.1. Menentukan Bentuk Plot 47
5.1.2. Melakukan Stratifikasi Areal 47
5.1.3. Menentukan Jumlah Plot 49
5.1.4. Menyiapkan Bahan dan Peralatan Survei 53

5.2. Cara Pengukuran Biomassa 53
5.2.1. Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan 53
5.2.2. Pengukuran Biomassa Nekromas 53
5.2.3. Pengukuran Biomassa di Bawah Permukaan 53

5.3. Contoh Perhitungan Biomassa 57
5.3.1. Pendugaan Biomassa di Atas Permukaan 57
5.3.2. Pendugaan Biomassa Nekromas 64
5.3.3. Pendugaan Biomassa di Bawah Permukaan 67

5.4. Perhitungan Total Karbon 70

BAB 6. Studi Kasus Pendugaan Karbon   71
6.1. Studi Kasus Pendugaan Kandungan Karbon di 
 Ekosistem Hutan Lahan Mineral 71
6.2.  Studi Kasus Pendugaan Karbon di Ekosistem Hutan 
 Gambut  78

Daftar Pustaka 87
Lampiran 1 94
Lampiran 2 100



vii

Daftar Tabel

Halaman
Tabel 4.1.  Daftar Kebutuhan Alat & Bahan Pengukuran Biomassa 
  Hutan  25
Tabel 4.2:  Penciri yang digunakan untuk membedakan tingkat 
  kematangan gambut 38
Tabel 4.3.  Nilai TS, PS dan CWD di beberapa lokasi di 
  Indonesia 41
Tabel 4.4:  Contoh persamaan allometrik pada lahan gambut 43
Tabel 4.5.  Contoh perhitungan biomassa semai dan tumbuhan 
  bawah 43
Tabel 4.6.  Contoh perhitungan kayu mati pada plot 20m x 20m 44
Tabel 4.7.  Persamaan allometrik untuk pendugaan biomassa 
  akar 45

Tabel 5.1.  Hasil perhitungan kandungan karbon tingkat pohon 
  pada masing-masing strata  45
Tabel 5.2.  Nilai Nisbah Pucuk Akar (NPA) 54
Tabel 5.3.  Nilai TS, PS dan CWD di beberapa lokasi di Indonesia 

58
Tabel 5.4.  Nilai konstanta c dan a pada persamaan allometrik 
  di Kalimantan Timur 59
Tabel 5.5.  Contoh perhitungan biomassa pada Plot 20m x 20m  60
Tabel 5.6.  Contoh perhitungan biomassa pada Plot 10m x 10m 60
Tabel 5.7.  Contoh perhitungan biomassa pada Plot 5m x 5m 61
Tabel 5.8.  Beberapa Persamaan Allometrik Pendugaan Biomassa 
  Bagian Atas  62
Tabel 5.9.  Nilai Nisbah Pucuk Akar (NPA) 67
Tabel 5.10. Biomassa akar berdasarkan pendekatan Nisbah 
  Pucuk Akar (NPA) 68
Tabel 5.11. Beberapa Persamaan Allometrik Pendugaan 
  Biomassa Akar  68
Tabel 5.12. Contoh perhitungan biomassa tanah kedalaman 
  0-30cm  69



viii

Tabel 6.1.  Cadangan Karbon dari Biomassa Atas Pohon  74
Tabel 6.2.  Cadangan karbon dari 5 carbon pool di HLSL tahun 
  2019 77
Tabel 6.3.  Rekapitulasi total kandungan 5 carbon pool pada 
  Kawasan HLSL  78
Tabel 6.4.  Estimasi cadangan karbon di wilayah kajian 
  berdasarkan strata 81
Tabel 6.5.  Cadangan karbon Hutan Rawa Gambut  85



ix

Daftar Gambar

Halaman
Gambar 2.1.  Lima bagian tempat penyimpanan karbon 
  (carbon pool)  6
Gambar 2.2.  Proses panas matahari sampai ke bumi  7
Gambar 2.3.  Penanaman pohon (kiri) dan pelestarian hutan 
  (kanan)  8
Gambar 2.4.  Mekanisme reksi fotosintesis pada tumbuhan 9

Gambar 3.1.  Proses pembentukan gambut Topogen 13
Gambar 3.2.  Proses pembentukan gambut Ombrogen 14
Gambar 3.3.  Tingkat kematangan gambut di Rasaujaya,  
  Kalimantan Barat (Dariah et al., 2011)  15
Gambar 3.4.  Lahan gambut dengan puncak kubahnya di 
  bagian tengah  17

Gambar 4.1.  Model plot persegi panjang 21
Gambar 4.2.  Plot pengukuran dan titik pengambilan sampel 
  tanah  22
Gambar 4.3.  Contoh sebaran titik plot AGB dan gambut 24
Gambar 4.4.  Beberapa model diameter tape  27
Gambar 4.5.  Beberapa model caliper  27
Gambar 4.6.  Cara pengukuran diameter pada beberapa kondisi
  pohon 28
Gambar 4.7.  Contoh tally sheet pengukuran pohon 28
Gambar 4.8.  Contoh tally sheet pengukuran semai dan 
  tumbuhan bawah  29
Gambar 4.9.  Bentuk tingkat keutuhan pohon  30
Gambar 4.10. Potongan kayu mati  31
Gambar 4.11. Tingkat pelapukan kayu mati: Kayu bagus (A), 
  Kayu lapuk sedang (B), dan Kayu lapuk (C) 32
Gambar 4.12. Pengukuran ketebalan gambut  34
Gambar 4.13. Alat bor tanah gambut  35



x

Gambar 4.14. Cara menggunakan bor gambut pada lahan yang 
  terendam air 35

Gambar 5.1.  Stratifikasi kerapatan pohon 48
Gambar 5.2.  Pengolahan data ukuran dan varian masing-
  masing strata menggunakan Kalkulator Winrock 51
Gambar 5.3.  Hasil olahan data ukuran dan varian masing-
  masing strata menggunakan Kalkulator Winrock 54
Gambar 5.4.  Nisbah Pucuk Akar 54
Gambar 5.5.  Pengambilan sampel tanah pad plot persegi 
  panjang 55
Gambar 5.6.  Model ring sampel 56
Gambar 5.7.  Cara pengambilan sampel tanah dengan ring  
  sample 56

Gambar 6.1.  Peta posisi Hutan Lindung Sungai Lesan di 
  Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 
  dan Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung di 
  Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. 72
Gambar 6.2.  Peta analisis tutupan lahan di HL Sungai Lesan 73
Gambar 6.3.  Kondisi tutupan lahan: Rapat (A), Sedang (B), 
  Ringan (C), Belukar campur semak (D) 74
Gambar 6.4.  Aplikasi Kalkulator Winrock 75
Gambar 6.5.  Kelas tutupan lahan di wilayah kajian 79
Gambar 6.6.  Peta elevasi di wilayah proyek  82
Gambar 6.7.  Peta raster kedalaman gambut di wilayah proyek  83
Gambar 6.8.  Peta Elevasi Drainage Base di wilayah proyek  84
Gambar 6.9.  Perbandingan persentase cadangan karbon 
  biomassa atas permukaan dan tanah gambut 85



1

Bab
1

Pendahuluan

Siklus karbon merupakan daur biogeokimia (siklus alam yang 
melibatkan aspek kehidupan, bumi, dan kimia) di mana karbon 
dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer 
bumi. Dalam siklus ini terdapat empat reservoir karbon utama yang 
dihubungkan oleh jalur pertukaran, yaitu: (i) Atmosfer, (ii) Biosfer 
terstrial (biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-
hayati organik seperti karbon tanah (soil carbon)), (iii) Lautan (termasuk 
karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati), dan 
(iv) Sedimen (termasuk bahan bakar fosil). 

Hutan Indonesia yang begitu luas memiliki kontribusi penting terhadap 
siklus karbon global. Melalui pohon-pohon dan berbagai jenis vegetasi 
lain yang tumbuh di hutan, karbon dalam bentuk CO2 dari atmosfer 
diserap oleh tumbuhan sehingga mengurangi kontribusi gas CO2 
dalam menyumbang emisi yang menyebabkan terjadinya gas rumah 
kaca. Selain CO2, maka jenis-jenis gas yang banyak berkontribusi 
terhadap pemanasan bumi dan dianggap sebagai gas-gas rumah 
kaca (GRK) menurut Annex A Protokol Kyoto meliputi: Methane (CH), 
Nitrouse oxide (NO), Hydrofluorocarbon (HFC), Perfluorocarbon (PFC), 
dan Sulfurehexafluoride (SF) (KLH, 2004; Krisfianti., 2009). Adapun gas 
CO2 memiliki ranking teratas (> 80%) dalam berkontribusi terhadap 
emisi gas rumah kaca. Penyebab terjadinya pemanasan global 
tersebut adalah meningkatnya kandungan gas-gas rumah kaca di 
atmosfer yang dapat bersumber dari: pembakaran benda-benda fosil, 
pertanian, kehutanan, dan dekomposisi atau pembakaran sampah.

Peningkatan jumlah CO2 atmosfer berdampak pada peningkatan 
suhu global yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Dengan 
mempertahankan keutuhan hutan serta meningkatkan populasi pohon 
di luar kawasan hutan, maka diharapkan dapat mengurangi emisi gas 
rumah kaca.
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Tumbuhan sendiri menyerap CO2 dari udara melalui proses fotosintesis, 
kemudian diubah menjadi karbohidrat yang disebarkan ke seluruh 
tubuh tumbuhan hingga ditimbun ke dalam tubuh tumbuhan, inilah 
yang disebut sebagai proses sekuestrasi (C-sequestration) yaitu proses 
penimbunan karbon dalam tubuh tumbuhan. Dengan mengetahui 
besarnya biomassa (berat) tumbuhan, maka akan diketahui jumlah 
kandungan karbon, dan pada akhirnya dapat dihitung jumlah CO2 
yang diserap oleh tanaman dari atmosfer. 

Selain tersimpan dalam tubuh tumbuhan hidup, karbon juga dapat 
tersimpan pada bagian tumbuhan yang telah mati atau dikenal dengan 
istilah nekromas dan tanah. Karbon tersimpan dalam bentuk nekromas 
yaitu serasah, pohon mati, dan kayu mati. Kandungan karbon yang 
terdapat pada nekromas menggambarkan besarnya CO2 yang tidak 
lepas ke udara baik melalui dekomposisi maupun pembakaran. 

Setiap ekosistem hutan akan memiliki kandungan karbon yang 
berbeda, yang dipengaruhi antara lain oleh faktor: edafis, jenis 
tumbuhan, tipe iklim, kondisi ekologi tempat tumbuhnya hutan, dll. 
Dengan adanya pengetahuan dalam menduga jumlah karbon hutan, 
maka hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui jumlah karbon 
diserap dan jumlah karbon dilepas. Untuk itu perlu disusun panduan 
untuk menjelaskan tata cara pengukuran dan perhitungan/pendugaan 
biomassa karbon hutan.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Mitigasi adalah usaha mengurangi penyebab perubahan iklim, seperti 
gas rumah kaca dan lainnya agar resiko terjadinya perubahan iklim 
dapat dikendalikan.

Upaya mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan 
karbon dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer 
yang berpotensi menipiskan lapisan ozon.

Upaya mitigasi difokuskan untuk 2 (dua) sektor utama yaitu: (1) sektor 
kehutanan sebagai sumber mekanisme carbon sink (pemeliharaan hutan 
berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan 
illegal logging, pencegahan kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan 
dan lahan) serta (2) sektor energi untuk mengurangi emisi GRK yang 
berasal dari pembangkitan energi, transportasi, industri, perkotaan dan 
lahan gambut.
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Pendahuluan

Adaptasi adalah tindakan penyesuaian oleh sistem alam atau manusia 
terhadap kondisi perubahan iklim (termasuk di dalamnya variabilitas 
iklim dan variabilitas ekstrem) dengan cara mengurangi kerusakan 
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. 

Upaya ini bertujuan untuk: (1) mengurangi kerentanan sosial-ekonomi dan 
lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim, (2) meningkatkan daya 
tahan (resilience) masyarakat dan ekosistem, sekaligus (3) meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat lokal (mengentaskan kemiskinan).
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Mengenal Karbon Hutan

2.1. Komponen Karbon Suatu Ekosistem

Karbon atau zat arang merupakan unsur kimia yang mempunyai 
simbol C dan nomor atom 6 (z) dan bobot atom standar (Ar) 12,0107 
pada tabel periodik. Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada 
batu kapur, dolomit, dan karbon dioksida, sedangkan sumber organik 
terdapat pada batu bara, tanah gambut, minyak bumi, dan klatrat 
metana. Karbon dapat membentuk lebih banyak senyawa daripada 
unsur-unsur lainnya.

Karbon adalah unsur paling berlimpah ke-15 di kerak bumi dan 
urutan ke-4 di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis 
makhluk hidup. Pada manusia, karbon merupakan unsur paling 
berlimpah kedua (sekitar 18,5%) setelah oksigen. Keberlimpahan 
karbon ini, bersamaan dengan keanekaragaman senyawa organik 
dan kemampuannya membentuk polimer membuat karbon sebagai 
unsur dasar kimiawi kehidupan.

Cadangan karbon pada suatu ekosistem daratan tersimpan ke dalam 
tiga komponen, yaitu:
(1) Biomassa (bagian hidup), yaitu batang, ranting, tajuk, akar, 

tumbuhan bawah, gulma, dan tumbuhan lainnya yang hidup 
dalam ekosistem

(2) Nekromas (bagian mati), yaitu masa dari bagian pohon yang telah 
mati baik: (i) Pohon mati (pohon mati yang masih berdiri tegak, (ii) 
Kayu mati (pohon tumbang/tergeletak di permukaan tanah, (iii) 
Serasah (ranting dan daun-daun gugur yang belum lapuk). 

(3) Tanah (bahan organik tanah), yaitu sisa makhluk hidup (tanaman, 
hewan dan manusia) yang telah mengalami pelapukan baik 
sebagian maupun seluruhnya dan telah menjadi bagian dari 
tanah. Ukuran partikel biasanya < 2 mm.

Adapun berdasarkan keberadaannya di alam, ketiga komponen 
karbon tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu: 
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(1) Karbon di atas permukaan tanah (above ground), meliputi: pohon 
selain akar, tumbuhan bawah, serasah, kayu mati, pohon mati. 
Proporsi terbesar cadangan karbon di daratan umumnya terdapat 
pada komponen pepohonan. 

(2) Karbon di dalam tanah (below ground), meliputi: akar dan tanah.

Menurut SNI 7724-2011bahwa menghitung total cadangan karbon 
hutan didasarkan pada kandungan biomassa dan bahan organik 
pada lima carbon pool. Terdapat 5 bagian tempat penyimpanan 
karbon (carbon pool), yaitu:
(1) Biomassa di atas permukaan tanah (pohon, tiang, pancang, semai, 

tumbuhan bawah)
(2) Biomassa di bawah permukaan tanah (akar)
(3) Biomassa serasah
(4) Biomassa pohon mati dan kayu mati (nekromas)
(5) Biomassa tanah, yaitu bahan organik tanah.

Gambar 2.1. Lima bagian tempat penyimpanan karbon (carbon pool)

Persentase simpanan karbon pada kelima carbon pool adalah: (i) 
Sebanyak 70% biomassa di Atas Permukaan Tanah, (ii) Sebanyak 20% 
biomassa di Bawah Permukaan Tanah, (iii) Sebanyak 5% biomassa 
Pohon Mati dan Kayu Mati (Nekromas), (iv) Sebanyak 2% biomassa 
Non-Kayu di Atas Permukaan Tanah, dan (v) Sebanyak 3% biomassa 
Lantai Hutan.
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2.2. Gas Rumah Kaca (GRK)

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas dari sekian banyak gas yang 
terdapat di atmosfer bumi yang pada konsentrasi normal dibutuhkan 
untuk menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat, tanpa 
GRK maka suhu bumi akan dingin seperti suhu ruang angkasa. 
Penumpukan GRK di atmosfer secara berlebihan akan menyebabkan 
makin banyaknya panas matahari yang tidak dapat diteruskan ke 
angkasa, tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga suhu bumi 
semakin meningkat. Peningkatan suhu bumi inilah yang kemudian 
dikenal dengan pemanasan global (global warming). Suhu di bumi 
saat ini telah mengalami kenaikan karena adanya pemanasan global 
yaitu sekitar 1,1 0C sebagai akibat terjadinya peningkatan konsentrasi 
GRK.

Terjadinya gas rumah kaca terkait dengan bagaimana proses panas 
matahari sampai ke bumi dijelaskan sebagai berikut:
•	 Panas matahari sebagian ada yang sampai ke bumi, sebagian lagi 

langsung dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer sebelum 
sampai ke bumi (No. 1). 

•	 Panas yang sampai ke bumi sebagian ada yang diserap bumi, 
sebagian ada yang dipantulkan kembali (No.2). 

•	 Panas yang dipantulkan tersebut ada yang langsung diteruskan ke 
angkasa (No. 3), namun ada juga yang dipantulkan kembali ke 
bumi (No.4) oleh GRK yaitu: CO2, CH4, CFC, NO, dan NO2.

 

Gambar 2.2. Proses panas matahari sampai ke bumi (Sumber: mbojo.
wordpress.com dimodifikasi)
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Beberapa penyebab peningkatan konsetrasi GRK antara lain: 
penggunaan bahan bakar fosil, penebangan pohon, pembakaran, 
limbah ternak, penggunaan pupuk, penggunaan AC, dll. Adapun 
dampak negatif akibat terjadinya pemanasan global antara lain:
•	 Mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi
•	 Naiknya permukaan air laut
•	 Banyaknya daratan yang tenggelam
•	 Menipisnya lapisan ozon
•	 Pergantian musim tidak teratur
•	 Ketidakstabilan iklim
•	 Menurunnya produksi pertanian
•	 Perubahan pola hidup binatang dan tumbuhan
•	 Meningkatkan sumber penyakit manusia

Untuk meminimalisir dampak pemanasan global, maka cara yang 
dilakukan antara lain dengan: penghematan listrik, penggunaan 
bahan bakar ramah lingkungan, pengurangan penggunaan AC, 
penanaman pohon, dan pelestarian hutan.

Gambar 2.3. Penanaman pohon (kiri) dan pelestarian hutan (kanan)

Melalui proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan berperan penting 
mengurangi konsentrasi CO2 di udara. Dalam proses fotosintesis maka 
CO2 di udara akan ditangkap tumbuhan kemudian bersama air dan 
bantuan cahaya matahari diubah menjadi karbohidrat dalam bentuk 
glukosa (C6H12O6) yang disimpan pada bagian-bagian tumbuhan 
(akar, batang, ranting, daun, buah dan biji). Reaksi sederhana proses 
fotosintesis adalah sebagai berikut:
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6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6O2

karbondioksida air klorofil glukosa oksigen

Gambar 2.4. Mekanisme reaksi fotosintesis pada tumbuhan

Proses fotosintesis di atas menunjukkan bahwa biomassa pada 
tumbuhan (glukosa) memiliki hubungan yang erat dengan dengan 
kandungan karbon (C) dan penyerapan CO2. Karbon merupakan 
salah satu unsur dalam karbohidrat (glukosa) yang dibentuk dalam 
proses fotosintesis. Makin berat biomassa pada suatu tumbuhan, maka 
semakin besar karbon yang dikandungnya. Selanjutnya, makin besar 
karbon yang dikandung suatu tumbuhan, maka makin besar CO2 
yang telah diserap tumbuhan di mana CO2 = (44/12) x kandungan 
karbon (C). Dengan demikian sebuah pohon yang terus tumbuh 
dimana terjadi pertambahan diameter, tinggi, dan volume pohon, 
maka berat biomassa pohon semakin meningkat, kandungan karbon 
pohon semakin, kandungan CO2 semakin meningkat, CO2 yang 
teremisi semakin berkurang, CO2 yang terkumpul pada gas rumah 
kaca semakin berkurang, sehingga efek rumah kaca pun berkurang, 
suhu bumi tidak semakin panas. Sedangkan kebalikannya jika terjadi 
pengurangan pohon (misalnya karena kebakaran), maka: CO2 yang 
teremisi semakin naik, CO2 yang terkumpul pada gas rumah kaca 
semakin naik, sehingga efek rumah kaca pun naik, suhu bumi semakin 
panas, pada gilirannya menimbulkan berbagai dampak negatif di 
bumi.
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3.1.  Mengenal Gambut

Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang dibentuk 
oleh adanya penimbunan bahan organik baik yang belum maupun 
sudah lapuk (batang, daun, akar tanaman, dll.) di lantai hutan yang 
basah/tergenang dalam kurun waktu lama (hingga ribuan tahun), di 
mana pada lahan gambut laju dekomposisi/pelapukan lebih lambat 
daripada laju penimbunan bahan organiknya. Proses dekomposisi 
terhambat oleh kondisi anaerob (jenuh air tanpa oksigen) dan atau 
kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat 
perkembangan mikroorganisme pengurai. Berdasarkan data Global 
Wetlands yang diakses pada 16 April 2019, Indonesia memiliki lahan 
gambut terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta ha 
setelah Brazil (31,1 juta ha). Adapun provinsi di Indonesia pemilik 
lahan gambut terluas adalah Papua (6,3 juta ha).

Lahan gambut dideskripsikan antara lain sebagai berikut: (i) Lapisan 
tanah kaya bahan organik (65-95%), (ii) Komposisi bahan organik 
terbesar adalah lignin (>60%), (iii) Kemasaman tanah tinggi (pH 3-4), 
(iv) Semakin dalam tanah gambut maka pH-nya semakin naik, (v) 
Tanah gambut memiliki tingkat kesuburan rendah, (vi) Tanah gambut 
mengandung beragam asam organik yang sebagian bersifat racun 
bagi tanaman, (vii) Ketersediaan N rendah, (viii) Ketersediaan unsur 
mikro rendah karena diikat kuat (khelat) oleh bahan organik, (ix) Kadar 
air tinggi (100-1.300%), artinya gambut dapat menyerap air hingga 
13 x bobotnya, (x) Volume gambut akan menyusut jika didrainase, 
sehingga terjadi penurunan permukaan tanah (subsiden), (xi) Lahan 
gambut memiliki kemampuan menyimpan dan memelihara air dalam 
jumlah besar, mitigasi banjir, dan menjaga ketersediaan pasokan 
air bersih sepanjang tahun, (xii) Sebagai gudang karbon di bawah 
permukaan tanah, yaitu sebagai penampung CO2 yang sangat besar 
agar tidak terlepas ke atmosfer.
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Pengelompokan Gambut

Gambut dapat dibagi kedalam beberapa kelompok berdasarkan 
tingkat kesuburan, tingkat kedalaman, lokasi pembentukan, proses 
pembentukan, dan tingkat kematangan. Untuk jelasnya disajikan 
sebagai berikut:
1)  Berdasarkan tingkat kesuburannya yang mengacu pada 

kandungan P2O5, CaO, K2O, dan kadar abunya, maka gambut 
dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:
i.  Gambut eutrofik (tingkat kesuburan tinggi), biasanya gambut 

yang tipis yang dipengaruhi sedimen sungai atau laut. Gambut 
ini kaya bahan mineral, basa-basa, dan unsur hara lainnya. 

ii. Gambut mesotrofik (tingkat kesuburan sedang), kandungan 
bahan mineral dan basa-basa sedang.

iii. Gambut oligotrofik (tingkat kesuburan rendah), kubah 
gambut dan gambut tebal yang jauh dari pengaruh lumpur 
sungai biasanya miskin mineral dan basa-basa.

2)  Berdasarkan tingkat kedalamannya dibagi ke dalam empat 
kelompok, yaitu:
i.  Gambut dangkal (kedalaman 50-100 cm)
ii.  Gambut sedang (kedalaman 100-200 cm)
iii. Gambut dalam (kedalaman 200-300 cm)
iv. Gambut sangat dalam (kedalaman > 300 cm)

3)  Berdasarkan lokasi pembentukannya dibagi ke dalam tiga 
kelompok, yaitu:
i.  Gambut pantai (dekat pantai laut, mendapat pengayaan 

mineral dari laut)
ii.  Gambut transisi (terbentuk antara gambut pantai dan 

gambut pedalaman, secara tidak langsung dipengaruhi oleh 
air pasang laut)

iii. Gambut pedalaman (terbentuk pada daerah yang tidak 
dipengaruhi oleh pasang surut air laut, hanya dipengaruhi 
oleh air hujan)

4) Berdasarkan proses/lingkungan pembentukannya, maka gambut 
dibagi ke dalam dua kelompok (Van dee Meene, 1982), yaitu:
i. Topogen: Terbentuk karena genangan air yang terhambat 

drainasenya pada tanah-tanah cekung di belakang pantai, di 
pedalaman, atau di pegunungan. Gambut topogen umumnya 
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tidak begitu dalam (hingga ± 4m), airnya tidak begitu asam, 
relatif subur (zat hara yang berasal dari lapisan tanah mineral 
di dasar cekungan, air sungai, sisa-sisa tumbuhan, dan air 
hujan), jenis gambut ini relatif jarang dijumpai.

Gambar 3.1. Proses pembentukan gambut Topogen (Sumber: Noor, 
2001 mengutip van de Meene, 1982, didisain ulang)

Keterangan:

Proses pembentukan gambut pada daerah cekungan lahan 
basah: 
•	 Cekungan dangkal (danau dangkal) diisi oleh vegetasi 

lahan basah (A)
•	 Pembentukan gambut Topogen (B)

ii.  Ombrogen: Jenis gambut ini pada awalnya terbentuk sebagai 
gambut topogen. Gambut ombrogen umumnya memiliki 
lapisan gambut lebih tebal (kedalaman hingga 20 m), 
permukaan tanah gambutnya lebih tinggi daripada permukaan 
sungai di dekatnya, relatif tidak subur (kandungan unsur hara 
tanah sangat terbatas, hanya bersumber dari lapisan gambut 
dan dari air hujan), jenis gambut ini lebih sering dijumpai.
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Gambar 3.2. Proses pembentukan gambut Ombrogen (Sumber: 
Noor, 2001 mengutip van de Meene, 1982, didisain ulang)

Keterangan:

Proses pembentukan gambut Ombrogen: Pembentukan 
gambut Topogen (B), Pembentukan gambut Ombrogen di atas 
gambut Topogen (C)

5.  Berdasarkan tingkat kematangannya (dekomposisi) dibagi ke 
dalam tiga kelompok (USDA, 2010), yaitu:
i.  Gambut Saprik (matang): berada di lapisan atas tanah 

gambut, sudah melapuk lanjut, bahan asal tidak dikenali, 
warna coklat tua hingga hitam, jika diremas kandungan 
seratnya < 17%.
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ii. Gambut Hemik (setengah matang): berada di bagian tengah 
setelah saprik, setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih 
bisa dikenali, warna coklat, jika diremas kandungan seratnya 
antara 17-75%.

iii. Gambut Fibrik (mentah): berada di bagian bawah setelah 
hemik, belum melapuk, bahan asal bisa dikenali, warna 
coklat, jika diremas kandungan seratnya > 75%.

Gambar 3.3. Tingkat kematangan gambut di Rasau Jaya, Kalimantan Barat 
(Dariah et al., 2011)

Penurunan Permukaan Gambut (Subsiden)

Terjadinya drainase (pengeringan) pada lahan gambut akan 
menyebabkan terjadinya penurunan permukaan lahan gambut 
(subsiden). Kecepatan subsiden dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antata lain: (i) Tingkat kematangan gambut, (ii) tipe gambut, (iii) 
Kecepatan dekomposisi, (iv) Kepadatan gambut, (v) Ketebalan 
gambut, (vi) Kedalaman drainase, (vii) Iklim, (viii) Penggunaan 
lahan (Stewart, 1991; Salmah et al., 1994, Wösten et al., 1997). 
Penurunan lahan gambut/subsiden secara berlebihan tersebut tidak 
dapat mengembalikan gambut kepada kondisi semula. Permasalahan 
subsiden tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan penjenuhan 
lahan pada jangka waktu yang lama. 
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Proses penurunan lahan gambut terjadi karena empat komponen, 
yaitu: (i) Pemadatan gambut akibat drainase, (ii) Pengurangan volume 
gambut (terjadi pengkerutan) akibat drainase, (iii) Dekomposisi 
gambut (terjadi karena kondisi menjadi aerobik dimana massa 
gambut akan menyusut akibat terjadi pelapukan), (iv) Kebakaran 
gambut sehingga volume berkurang. Kecepatan proses subsiden pada 
keempat komponen ini akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman 
muka air tanah.

Penurunan lahan gambut akan menyebabkan: (i) Terjadi penyingkapan 
lapisan pirit sehingga teroksidasi membentuk H2SO4 yang menjadikan 
tanah sangat masam dan tidak dapat dilakukan penanaman, (ii) 
Menurunnya kemampuan menahan air (penurunan 100 cm gambut 
menyebabkan kehilangan kemampuan menyangga air 90 cm, atau 
setara 9.000 m3/ha, air yang tidak bisa ditahan tersebut akan diberikan 
pada lahan di sekitarnya. Akibatnya pada musim hujan, kemampuan 
lahan gambut untuk menyimpan air menjadi sangat berkurang yang 
berdampak daerah sekitar gambut akan mengalami kekeringan pada 
musim kemarau. 

Kubah Gambut

Hutan primer dan lahan gambut dengan fungsi lindung adalah dua 
ekosistem yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga 
tidak dapat dialih-fungsikan penggunaannya, termasuk dalam hal ini 
adalah keberadaan kubah gambut. Kubah gambut perlu dilindungi 
terkait fungsi pentingnya dalam pengaturan tata air di lahan gambut. 
Perlindungan atas fungsi ini dapat mencegah terjadinya kebakaran 
gambut. 

Lahan gambut menempati cekungan di antara dua sungai besar. 
Apabila jarak horizontal kedua sungai besar tersebut cukup jauh, 
misalnya beberapa puluh kilometer, lahan gambut biasanya 
membentuk pola kubah gambut (peat dome) yang cukup besar. Kubah 
gambut merupakan area di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 
yang memiliki elevasi lebih tinggi dibandingkan dengan lahan gambut 
di sekitarnya. Kubah gambut termasuk dalam fungsi lindung karena 
menyimpan kandungan karbon dan air yang sangat tinggi. Sedangkan 
puncak kubah gambut adalah areal dalam kubah gambut dengan 
elevasi paling tinggi dari wilayah sekitarnya, yang penentuannya 
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berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan 
air. Namun, tidak semua KHG memiliki kubah gambut dan puncak 
kubah gambut. Sehubungan luas area dan peran pentingnya dalam 
mengatur keseimbangan air dalam suatu lansekap Kesatuan Hidrologis 
Gambut (KHG), maka kubah gambut tidak boleh dikeringkan dan 
dialihfungsikan. Jika dikeringkan, kubah gambut dapat mengeluarkan 
emisi yang sangat besar dan rentan terbakar.
 

Kubah Gambut 

Puncak Kubah Gambut 

Gambar 3.4. Lahan gambut dengan puncak kubahnya di bagian tengah 
(Murdiyarso dan Suryadiputra, 2003)

3.2. Cadangan Karbon di Lahan Gambut

Lahan gambut dikenal mengandung karbon dalam jumlah sangat 
besar. Ketebalan gambut bisa bertambah hingga 3 mm/tahun (Parish 
et al., 2007). Kandungan karbon gambut di Indonesia menunjukkan 
hasil yang beragam dari beberapa penelitian, antara lain: (i) 57,4 
Gt atau 57,4 milyar ton (Page, Rieley dan Banks, 2011) dan (ii) 22,7 
Gt (Ritung, 2011). Seperti halnya dengan areal hutan, maka lahan 
gambut juga memiliki kemampuan untuk menyerap karbon, potensi 
penyerapan karbon pada lahan gambut di Indonesia adalah sebesar 
20,28 Mt C/tahun (Rieley et al., 2008) atau sebesar 15,05 Mt C/tahun 
(Ritung et al., 2011).
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Penyimpan karbon (carbon pool) di lahan gambut dibagi menjadi 3 
kelompok utama, yaitu (i) Biomassa, yaitu jaringan tumbuhan yang 
masih hidup baik di atas maupun di bawah permukaan tanah (akar 
tumbuhan > 2 mm); (ii) Bahan organik yang sudah mati (kayu mati, 
pohon mati, serasah); dan (iii) Bahan organik tanah (IPCC, 2006). 
Dari ketiga kelompok carbon pool tersebut, ternyata jumlah karbon 
yang tersimpan di bawah permukaan lahan gambut jauh lebih besar 
dari pada yang terdapat di atasnya, selain itu semakin dalam gambut 
maka kandungan karbonnya akan semakin besar.

Menurut Joosten (2007), lahan gambut hanya meliputi 3% dari total 
luas daratan dunia, namun lahan gambut dunia menyimpan karbon 
yang cukup besar hingga 550 Gigaton C (550 milyar ton karbon) atau 
setara dengan: (i) 30% karbon tanah, (ii) 75% karbon dari seluruh 
karbon di atmosfer, (iii) Jumlah seluruh C yang dikandung massa 
total mahluk hidup daratan, (iv) Dua kali simpanan C semua hutan 
di seluruh dunia. Berbeda dengan tanah di lahan mineral, maka 
tanah di lahan gambut memiliki jumlah karbon yang lebih besar. Hasil 
penelitian tentang kandungan karbon menunjukkan sebagai berikut: 
(i) Jumlah karbon di bagian tanah gambut lebih besar 7,5 kali jika 
dibandingkan dengan bagian lahan mineral, (ii) Jumlah total karbon 
(karbon atas dan bawah permukaan) pada lahan gambut di daerah 
tropika lebih besar 10 kali daripada jumlah total karbon pada lahan 
mineral, (iii) Khusus pada lahan gambut, sebanyak 97% karbon berada 
di bagian tanah sedangkan sisanya berada di biomassa tumbuhan 
dan nekromas (Agus dan Subiksa, 2008). 

Faktor yang menentukan besarnya jumlah cadangan karbon dalam 
tanah gambut antara lain: (i) Berat isi, (ii) kadar karbon, (iii) kedalaman 
gambut, dan (iv) luas gambut. Berat isi/bulk density merupakan 
perbandingan berat kering gambut dengan volumenya. Pada gambut 
yang telah mengalami tingkat dekomposisinya lanjut maka berat isinya 
lebih tinggi). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bulk density 
gambut pada lapisan atas lebih tinggi daripada lapisan di bawahnya, 
bulk density akan relative konstan setelah kedalaman 2 m (Anshari et 
al., 2012; 2013, Dariah et al., 2011).

Karbon dalam lahan gambut bersifat tidak stabil, yaitu: (i) Karbon 
bertahan dalam bentuk bahan organik, hal terjadi pada kondisi lahan 
gambut masih berupa hutan/tertutup, (ii) Karbon akan terdekomposisi 
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dan menghasilkan CO2, hal ini terjadi jika lahan gambut mengalami 
gangguan yaitu terbukanya lahan gambut serta adanya drainage 
(pengeringan). Terganggunya kondisi alami lahan gambut akan 
menyebabkan percepatan proses pelapukan (dekomposisi) bahan 
organik gambut, sehingga karbon yang tersimpan di dalam lahan 
gambut akan teremisi membentuk gas rumah kaca (GRK) terutama 
dalam bentuk CO2 yang akan berkontribusi terhadap pemanasan 
global. 

Oleh karena itu ancaman terbesar lahan gambut adalah pengeringan 
dan kebakaran yang biasanya diiringi dengan konversi hutan, misalnya 
perkebunan kelapa sawit. Pengeringan lahan gambut menyebabkan 
pelepasan karbon ke udara secara perlahan, sedangkan kebakaran 
menyebabkan pelepasan karbon secara cepat. Adanya pengeringan 
lahan gambut akan menyebabkan permukaan air tanah pada lahan 
gambut akan turun, selanjutnya bagian yang tidak terbasahi lagi 
akibat penurunan permukaan air tanah tersebut akan mengalami 
dekomposisi/pelapukan yang menyebabkan karbon terlepas ke udara 
secara perlahan namun secara terus-menerus.
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Mengukur dan Menghitung 
Karbon Gambut

4.1. Persiapan Pengukuran Biomassa Gambut

4.1.1. Menentukan Bentuk Plot

Bentuk plot pengukuran karbon bagian atas permukaan tanah 
(biomass) pada lahan gambut sama seperti bentuk plot pada lahan 
mineral, dimana bentuk plot ini mengacu pada SNI 7724-2011 yaitu 
berupa lingkaran, bujur sangkar, atau persegi panjang sebagai berikut: 
- Jika plot berbentuk persegi panjang, maka luas plot untuk masing-

masing tingkatan pohon adalah: (i) Untuk pohon, luas minimal 
400 m2, (ii) Untuk tiang, luas minimal 100 m2, (iii) Untuk pancang, 
luas minimal 25 m2, (iv) Untuk semai dan tumbuhan bawah, luas 
minimal 4 m2. 

- Jika plot berbentuk lingkaran, maka jari-jari/radius plot untuk 
masing-masing tingkatan pohon adalah: (i) Untuk pohon, radius 
minimal 11,29 m, (ii) Untuk tiang, radius minimal 5,64 m, (iii) Untuk 
pancang, radius minimal 2,82 m, (iv) Untuk semai dan tumbuhan 
bawah, radius minimal 1,13 m. 

Bentuk plot yang digunakan dalam panduan ini adalah bentuk persegi 
panjang sebagai berikut:

 

20 m 

50 m 

10 m 
5 m 

2 m 

10 m 

20 m 

Gambar 4.1. Model plot persegi panjang
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Keterangan: 

•	 Plot	ukuran	20	m	x	50	m;	untuk	pengukuran	pohon	besar	(berdiameter	≥	30	
cm).

•	 Plot	ukuran	20	m	x	20	m;	untuk	pengukuran	pohon	(berdiamater	≥	20	cm)
•	 Plot	ukuran	10	m	x	10	m;	untuk	pengukuran	tiang	(berdiamater	≥	10	cm	dan	

<	20	cm)
•	 Plot	 ukuran	 5	m	 x	 5	m;	 untuk	 pengukuran	 pancang	 (diameter	≥	2,5	 cm	

hingga	<	10	cm)
•	 Plot	ukuran	2	m	x	2	m;	untuk	pengukuran	semai	(diameter	<	2,5	cm),	juga	

untuk	pengukuran	tumbuhan	bawah	dan	serasah

Selain bentuk persegi panjang, plot untuk pengukuran karbon dapat 
juga dalam bentuk lingkaran, misalnya bentuk plot yang dibangun 
oleh Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi, Kementrian LHK dalam 
bentuk lingkaran yang merupakan modifikasi dari plot Forest Health 
Monitoring/FHM (Dharmawan, 2013) sebagaimana disajikan pada 
Gambar 4.2 berikut:

O

O

OO

Azimuth 1-2 3600

Azimuth 1-3  1200

Azimuth 1-4  2400

Sub-plot
(radius 7,32m); untuk
pengukuran pohon
DBH 2,5cm-19.9cm; 
pohon mati DBH > 
10cm  dan kayu mati
diameter > 10cm

Annular-plot
(radius 17,95m); untuk
pengukuran pohon
DBH > 19,9cm

Jarak antara titik pusat
sub-plot (36,6m)

Titik sampling tanah

Mikro-plot
(2m x 2m); azimuth 00, 900, 1800, dan 2700, 
dari pusat sub-plot (3,66m); untuk pengukuran
tanaman DBH < 2,5cm; pohon mati DBH <
10cm dan kayu mati diameter < 10cm

Gambar 4.2. Plot pengukuran dan titik pengambilan sampel tanah (Diadopsi 
dari USDA Forest Service, 2005)
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Pengukuran carbon pool lahan gambut pada plot yang dibangun di 
atas adalah sebagai berikut: 

(i) Biomassa tumbuhan di atas permukaan (above ground biomass) 
yang terdiri dari pohon, tiang, pancang, semai dan tumbuhan 
bawah, maka dilakukan pengukuran; 

(ii) Biomassa nekromas/bahan organik mati, terdiri dari: (a) serasah 
(litter) pengukuran pada lahan gambut diabaikan mengingat 
sulitnya memisahkan antara lapisan serasah dan gambut, dalam 
hal ini serasah diasumsikan sebagai bagian dari gambut, (b) kayu 
mati dan pohon mati, dapat dilakukan pengukuran;

(iii) Biomassa di bawah permukaan (below ground biomass) yaitu 
dalam bentuk akar tumbuhan dan tanah gambut tidak diukur 
pada plot tersebut. Biomassa di bawah permukaan dianggap 
menjadi bagian dari gambut yang diukur secara terpisah.

4.1.2. Melakukan Stratifikasi Areal

Stratifikasi areal adalah pembagian areal menjadi unit-unit yang 
memiliki kesamaan karakteristik biofisik, dengan demikian diharapkan 
akan diperoleh keseragaman (homogenitas) pada masing-masing unit 
yang telah distratifikasi sehingga tidak terjadi perbedaan antar plot 
yang tinggidalam satu unit yang sama.

Khusus pada lahan gambut maka stratifikasi dilakukan pada dua 
elemen, yaitu: (1) Stratifikasi biomassa di atas permukaan (above ground 
stratification) dan (2) Stratifikasi gambut (peat stratification). Melalui 
stratifikasi maka akan dapat membedakan tegakan berdasarkan 
perbedaan volume, biomassa, dan kandungan karbonnya. Kriteria 
penting yang digunakan dalam melakukan stratifikasi di lahan gambut 
adalah: (i) Tipe dan kerapatan vegetasi dan (ii) Kedalaman gambut. 

4.1.3.  Menentukan Titik Pengambilan Contoh

Untuk memetakan cadangan karbon pada suatu hamparan kubah 
gambut yang dapat mewakili berbagai ketebalan gambut, maka titik 
pengambilan contoh dapat berupa: (i) Titik-titik menurut ’grid’ yang 
beraturan atau (ii) Beberapa transek yang melintasi kubah gambut 
(misalnya arah utara-selatan, timur-barat, timur laut-barat daya dan 
barat laut-tenggara). Agar jumlah titik pengamatan yang dibuat tidak 
terlalu banyak, maka pada lahan gambut menggunakan pendekatan 
transek.
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Jarak titik pengamatan di dalam transek ditentukan oleh skala peta, 
variasi kedalaman, dan sifat gambut. Jarak antar titik dalam setiap 
transek adalah 500 m. Untuk penaksiran cadangan karbon pada 
skala hamparan (kubah gambut), maka diperlukan peta kontur 
ketebalan, data BI dan kadar bahan organik (Corg) gambut. Pada 
semua titik pengamatan gambut yang terpilih, cadangan karbon di 
atas permukaan tanah (biomassa dan nekromas tanaman) juga harus 
ditentukan. Untuk menghasilkan pasangan data biomas, nekromas dan 
karbon di dalam tanah gambut, maka dapat dilakukan pengambilan 
contoh gambut pada: (i) Tengah plot kecil (5 m x 40 m) atau (ii) Plot 
besar (20 m x 100 m), jika terdapat pohon berdiameter > 30 cm. 

Catatan: SNI Pengukuran Cadangan Karbon tidak menyebutkan secara 
khusus banyaknya jumlah plot yang dibutuhkan, namun Standard 
Error maksimal yang diperbolehkan adalah 20%.

Gambar 4.3. Contoh sebaran titik plot AGB dan gambut

4.1.4.  Menyiapkan Bahan dan Peralatan Survei

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan plot pengukuran 
biomassa hutan disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.1. Daftar kebutuhan alat & bahan pengukuran biomassa hutan

No. Alat dan bahan Kegunaan

A. Alat navigasi 

1 Global Positioning System 
GPS dengan tingkat error 
maksimum horisontal 10m + 
baterai cadangan

Sebagai alat navigasi utama yang memandu 
tim dalam menemukan koordinat PSP

2 Kompas Sebagai alat navigasi penunjuk arah

3 Peta kerja Sebagai panduan dalam pencarian 
koordinat PSP

B. Alat kerja dan alat ukur

1 Pita ukur diameter (phi band) Mengukur diameter tumbuhan berkayu

2 Meteran panjang 100 m Membantu tim dalam membuat jalur survei

3 Flagging band dua warna Memberi tanda sub plot atau jalur survei

4 Clinometer n + tongkat 5.5 m Mengukur Tinggi Pohon 

5 Label plastik Penanda nomor tiang dan pohon 

6 Stiker label Memberi kode spesimen, berat basah contoh

7 Paku Menempelkan label plastik pada pohon

8 Palu Menancapkan paku pada pohon atau tiang

C. Alat kerja pendukung

1 Parang Untuk menebas/ merintis jalur dan 
pemanenan tumbuhan

2 Gunting stek Untuk mengunting anakan saat pemanenan, 
untuk keperluan lain

3 Tambang 4 m, bertanda 
setiap 2 m

Untuk membatasi sub plot 2 m x 2 m

4 Tambang 10 m, bertanda 
setiap 5 m

Untuk membatasi sub plot 5 m x 5 m

5 Tambang 20 m, bertanda 
setiap 10 m

Untuk membatasi sub plot 10 m x 10 m

6 Cat dua warna Untuk memberi tanda pada ujung plot dan 
titik awal plot

7 Plastik beberapa ukuran Untuk wadah peralatan dll

D. Alat pengambilan sampel/contoh tanaman (jika dibutuhkan)

1 Tali raffia Untuk mengikat dan berbagai keperluan 

2 Kertas karton Untuk mempertahankan bentuk lipatan 
Koran dan spesimen 
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No. Alat dan bahan Kegunaan

3 Alkohol atau spiritus Untuk mengawetkan spesimen tanaman

4 Kertas Koran Untuk menyimpan dan menyusun spesimen 
tanaman

5 Plastik ukuran besar Untuk menyimpan spesimen tumbuhan 
sementara

6 Plastik ukuran 1 kg Untuk menyimpan sampel berat basah

7 Karung beras Untuk menyimpan dan membawa spesimen 
dan contoh sampel berat basah

E. Alat dokumentasi

1 Kamera digital (mode fish eye) Untuk dokumentasi kegiatan 

2 Baterai cadangan Untuk cadangan baterai kamera digital

F. Alat tulis

1 Meja jalan Sebagai alas tally sheet untuk 
mempermudah pengisian

2 Tally sheet Untuk menampung data-data lapangan, 
weather proof

3 Pensil 2B Untuk mengisi tally sheet dan

4 Penghapus Untuk menghapus tulisan pensil

5 Penggaris Untuk mengukur jarak pendek

6 Bolpoin tajam Untuk penulisan pada label pohon 
aluminium

G. Alat kontingensi

1 Peralatan P3K Sebagai antisipasi gangguan kesehatan atau 
kecelakaan kerja

4.2. Cara Mengukur Biomassa Gambut

4.2.1. Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan 
Penentuan biomassa di atas permukaan (Above Ground Biomass) 
dilakukan dengan mempergunakan metode pengukuran biomassa 
yang tanpa menyebabkan kerusakan (non-destructive sampling) pada 
pohon, tiang, dan pancang, yaitu dengan menggunakan persamaan 
allometrik yang sesuai. Untuk menduga biomassa, maka tahap awal 
perlu dilakukan pengukuran parameter yang bisa digunakan untuk 
menduga biomassa, parameter yang digunakan antara lain: diameter, 
tinggi total, atau berat basah di lapangan.
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1) Pengukuran pohon

Biomassa pohon didekati dengan melakukan pengukuran diameter 
pohon setinggi dada (± 1,3 m) pada plot ukuran 20 m x 20 m (untuk 
pohon	berdiameter	≥	20	cm);	 jika	diperlukan	maka	dilakukan	 juga	
pengukuran	pada	plot	20	m	x	50	m	(untuk	pohon	bediameter	≥	30	
cm). Alat yang digunakan untuk mengukur diameter adalah Diameter 
Tape.

Gambar 4.4. Beberapa model diameter tape

2) Pengukuran tiang

Biomassa tiang didekati dengan melakukan pengukuran diameter 
tiang setinggi dada (± 1,3 m) pada plot ukuran 10 m x 10 m (untuk 
pohon	 berdiameter	≥	 10	 cm	 dan	<	 20	 cm).	 Alat	 yang	 digunakan	
untuk mengukur diameter sama seperti pohon adalah Diamater Tape. 

3) Pengukuran pancang

Biomassa pancang didekati dengan melakukan pengukuran diameter 
pancang setinggi dada (± 1,3 m) pada plot ukuran 5 m x 5 m (untuk 
pohon	berdiameter	≥	2,5	 cm	dan	<	10	 cm).	Alat	 yang	digunakan	
untuk mengukur diameter adalah Caliper. 

Gambar 4.5. Beberapa model Caliper
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Ketika melakukan pengukuran diameter di lapangan, maka 
kadangkala dijumpai beberapa kondisi pohon, tiang, atau pancang 
yang tidak selalu pada kondisi tegak dan berada pada lahan datar. 
Untuk itu pengukuran diameter pun disesuaikan dengan berbagai 
kondisi pohon tersebut. Cara pengukuran diameter beberapa kondisi 
pohon disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.6. Cara pengukuran diameter pada beberapa kondisi pohon

Berikut adalah contoh tallysheet untuk pengukuran parameter pohon:

Tallysheet Pengukuran Pohon 
 

Nama lokasi  : Gunung Palung 
Nama pengukur  : Martin 
Tanggal/Bulan/Tahun  : 17-12-2019 
No plot  : 1 
Lokasi (GPS)  :  
Ukuran Plot Contoh  :	20	m	x	20	m	(semua	pohon	berdiamater	≥	20	cm) 

 

No Nama pohon 
DBH 
(cm) 

Keterangan*  No Nama pohon 
DBH 
(cm) 

Keterangan* 

1 Medang 20   6 Meranti 27  

2 Keruing 25   7 Resak 26  

3 Meranti 22.5   8 Ramin 20  

4 Jelutung  30   9 Nyatoh 40  

5 Jelutung 26   10 Ramin 25  

 

 Gambar 4.7. Contoh tally sheet pengukuran pohon
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4) Pengukuran semai dan tumbuhan bawah

Berbeda dengan pengukuran parameter pada pohon, tiang, dan 
pancang yang menggunakan parameter diameter pohon dan 
kadangkala tinggi total pohon, maka untuk menduga biomassa semai 
dan tumbuhan bawah digunakan parameter berat basah total. Cara 
pengukurannya adalah sebagai berikut:

•	 Potong semua semai (anakan pohon berdiameter < 2,5 cm) tanpa 
mengikutkan bagian akar yang terdapat pada plot ukuran 2 m 
x 2 m, timbang berat basahnya, catat berat basah total, ambil 
sampelnya seberat 250 – 300 gram, masukkan ke dalam plastik 
dan beri label.

•	 Potong semua tumbuhan bawah (selain anakan pohon) yang 
terdapat pada plot ukuran 2 m x 2 m, timbang berat basahnya, 
catat berat basah total, ambil sampelnya seberat 250 – 300 gram, 
masukkan ke dalam plastik dan beri label.

•	 Bawa masing-masing sampel tersebut ke laboratorium, lakukan 
pengeringan oven contoh di laboratorium dengan suhu 850C 
selama 24 jam.

•	 Timbang masing-masing berat kering dari sampel semai dan 
tumbuhan bawah.

•	 Lakukan analisis kandungan karbon organik masing-masing untuk 
semai dan tumbuhan bawah.

 

Tallysheet Pengukuran Semai dan Tumbuhan Bawah 
 

Nama lokasi  : Gunung Palung 
Nama pengukur  : Samuel 
Tanggal/Bulan/Tahun  : 17-12-2019 
No plot  : 1 
Lokasi (GPS)  :  
Ukuran Plot Contoh  : 2 m x 2 m (Semai diameter < 2,5 cm dan tumbuhan bawah) 
 
No  Berat Basah Total (gram) Berat Basah Sampel (gram) 

1 Semai 2.450 255 

2 Tumbuhan bawah 750 252 

 

Gambar 4.8. Contoh tally sheet pengukuran semai dan tumbuhan bawah

4.2.2. Pengukuran Biomassa Nekromas 

Pengukuran biomassa nekromas dilakukan pada: serasah, pohon 
mati, dan kayu mati. Cara pengukuran biomassa nekromas disajikan 
sebagai berikut:



30

Pa
nd

ua
n 

Pe
ng

uk
ur

an
 d

an
 P

en
du

ga
an

 C
ad

an
ga

n 
Ka

rb
on

 p
ad

a 
La

ha
n 

G
am

bu
t d

an
 M

in
er

al

1) Serasah

Pada lahan gambut tidak melakukan pengukuran serasah, mengingat 
sulitnya memisahkan antara lapisan serasah dan gambut, dalam hal 
ini serasah diasumsikan sebagai bagian dari gambut. 

2) Pohon mati

Pohon mati dikategorikan sebagai pohon mati yang masih berdiri 
dengan tiga kemungkinan kondisi, yaitu: (i) Pohon mati tanpa daun, 
(ii) Pohon mati tanpa daun dan ranting, (iii) Pohon mati tanpa daun, 
ranting, dan cabang. Untuk menduga biomassa pohon mati dengan 
menggunakan persamaan allometrik, maka dilakukan pengukuran 
diameter setinggi dada baik untuk tingkat pohon maupun tiang, 
caranya sebagai berikut:
•	 Lakukan pengukuran diameter pohon (dbh) mati, yaitu: (i) Untuk 

tingkat pohon lakukan pada plot 20 m x 20 m, (ii) Untuk tingkat 
pancang lakukan pada plot 10 m x 10 m.

•	 Tentukan tingkat keutuhan pohon mati, bentuk tingkat keutuhan 
pohon mati dan faktor koreksinya (f) disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.9. Bentuk tingkat keutuhan pohon (Manuri et al., 2011 didisain 
ulang)

Keterangan:
A = pohon sehat (faktor koreksi = 1)
B = pohon mati tanpa daun (faktor koreksi = 0,9)
C = pohon mati tanpa daun dan ranting (faktor koreksi = 0,8)
D = pohon mati tanpa daun, ranting, dan cabang (faktor koreksi = 0,7)
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Biomassa pohon mati dihitung menggunakan persamaan allometrik 
seperti pada pengukuran biomassa pohon kemudian dikalikan dengan 
faktor koreksi

3) Kayu mati

Kayu mati didefinisikan sebagai batang rebah dari semua atau bagian 
pohon	mati	 dengan	diameter	≥10	 cm.	 Pengukuran	biomassa	pada	
kayu mati dapat dilakukan berdasarkan volume atau penimbangan 
langsung di lapangan. Pengukuran hanya dilakukan pada bagian 
kayu mati yang masuk di dalam plot saja. Cara pengukuran masing-
masing metode adalah sebagai berikut:

•	 Metode penimbangan langsung, caranya sebagai berikut:
a. Pengukuran kayu mati berdiameter < 10 cm pada plot 2 m x 2 

m, pengukuran ini dilakukan pada lahan mineral.
b. Lakukan penimbangan berat basah seluruh kayu mati 

berdiamater 10 cm hingga < 20 cm pada plot 10 m x 10 m, 
akan diperoleh berar basah total pada plot 100 m2.

c. Lakukan penimbangan berat basah seluruh kayu mati 
berdiamater	≥	20	cm	pada	plot	20	m	x	20	m,	akan	diperoleh	
berar basah total pada plot 400 m2.

d. Ambil sampel kayu mati (± 250-300 gram) kemudian timbang 
berat basah sampelnya 

e. Bawa sampel kayu mati ke laboratorium untuk dilakukan kering 
oven pada suhu 850C selama 2 hari. Timbang berat kering 
sampelnya.

•	 Metode pengukuran volume dilakukan dengan cara sebagai 
berikut:
a. Ukur diameter pangkal, diameter ujung, dan panjang total kayu 

mati. Ukur dan catat bagian yang masuk plot saja . 

Gambar 4.10. Potongan kayu mati
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b. Volume kayu: 

, ,Volume kayu d d p0 25 3 14 2
1 2# #= +b l

Keterangan:
d1 = diameter pangkal,
d2 = diameter ujung,
p = panjang batang

c. BJ = Berat/Volume, sehingga bobot kayu mati = BJ x Volume

d. Hitung berat jenis kayu mati, hal ini dapat dilakukan dengan 
metode pengamatan empiris tingkat pelapukan kayu mati. Yaitu 
dengan mengambil sampel kayu untuk dilakukan pengujian 
berat jenisnya. Ambil potongan melingkar penuh batang 
selebar 2-3 cm. Simpan dalam amplop dan beri tanda (nomor 
plot, sub plot dan no batang). Biasanya BJ kayu mati sekitar 0,4 
g/cm3, namun dapat juga bervariasi tergantung pada kondisi 
pelapukannya. Semakin lanjut tingkat pelapukan kayu, maka BJ 
nya semakin rendah.

e. Tingkat pelapukan kayu dikategorikan menjadi 3 kelas (Manuri 
et al., 2011), yaitu:
1) Kayu Bagus (kulit masih melekat sempurna pada batang 

kayu, atau kayu masih cukup keras dan sulit untuk dipotong 
dengan parang atau gergaji. Pelapukan kayu hanya terjadi 
kurang dari 10 %.);

2) Kayu Lapuk Sedang (kulit sebagian lepas dan lapuk. 
pelapukan terjadi antara 10-50 %); dan

3) Kayu Lapuk (kulit sebagian besar atau seluruhnya telah 
lapuk. Kayu sangat rapuh dan mudah dipotong dengan 
parang atau gergaji. Pelapukan terjadi lebih dari 50%).

Gambar 4.11. Tingkat pelapukan kayu mati: Kayu bagus (A), Kayu lapuk 
sedang (B), dan Kayu lapuk (C) (Manuri et al, 2011)
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4.2.3. Pengukuran Biomassa di Bawah Permukaan 

Pengukuran biomassa di bawah permukaan (Below Ground Biomass) 
dilakukan pada akar dan tanah gambut. Cara pengukuran Biomassa 
di bawah permukaan pada lahan gambut disajikan sebagai berikut:

1) Akar

Pengukuran biomassa akar dengan metode langsung umumnya sangat 
sulit dilakukan, memerlukan waktu lama, dan biaya tinggi. Pada lahan 
gambut, akar pohon yang ditebang tetap terawetkan oleh kondisi 
anaerob dan tidak terdekomposisi di dalam tanah gambut. Biomassa 
akar di hutan gambut dapat diduga dengan menggunakan rumus 
allometrik. Pada metode tidak langsung tidak dilakukan pengambilan 
sampel akar untuk pengukuran biomassanya, pengukuran biomassa 
akar akan bergantung pada hasil perhitungan biomassa atas 
permukaan (AGB). 

2) Tanah Gambut

Untuk menduga kandungan cadangan karbon(C) di bawah permukaan 
lahan gambut, terlebih dahulu harus diketahui volume gambut dan 
klafisikasi tingkat kematangannya. Volume gambut dapat diketahui 
dengan mengalikan ketebalan lapisan gambut dengan luasan wilayah 
lahan gambutnya. 

a. Pengukuran Luas lahan

Luas lahan diperoleh dari pengukuran panjang dan lebar lahan. 
Dapat digunakan peta dasar pada skala (1:25.000 - 1:50.000) 
sebagai dasar untuk membatasi luas areal lahan

b. Pengukuran ketebalan gambut 

Ketebalan gambut diukur pada beberapa titik yang berbeda 
agar datanya dapat mewakili. Ketebalan gambut diukur dengan 
menusukkan bor tanah ke dalam lapisan gambut hingga mencapai 
lapisan tanah mineralnya. Dalam SNI 7724-2011 disebutkan 
bahwa dalam kedalaman gambut diukur pada setiap jarak 200-
300 meter jalur rintisan menuju plot ukur.
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Gambar 4.12. Pengukuran ketebalan gambut

c. Pengambilan contoh tanah gambut 

Contoh gambut diambil minimal 3 contoh dari tiap tingkat 
kematangan gambut untuk dilakukan analisis laboratorium, yaitu 
untuk mendapatkan nilai Bulk Density dan kandungan karbon.

Pengambilan contoh tanah gambut dapat dilakukan dengan 
menggunakan bor (disain bor disajikan pada Gambar 4.13). Bor 
gambut dapat digunakan untuk mengambil contoh tanah gambut 
dari lapisan atas hingga dasar gambut (tanah mineral) dimana 
pengambilan ini hampir tidak menyebabkan gangguan terhadap 
tanah gambut. Bor gambut juga dapat digunakan untuk mengambil 
contoh tanah gambut yang dalam keadaan terendam air. Melalui 
contoh tanah gambut yang diambil, maka akan dapat diketahui: 
berat isi (BI), kadar air, kandungan karbon (C-organik), dan sifat 
kimia lainnya. 
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Gambar 4.13. Alat bor tanah gambut

Gambar 4.14. Cara menggunakan bor gambut pada lahan yang terendam 
air

Khusus untuk tanah gambut yang memiliki lapisan matang dan tidak 
jenuh air, maka pengambilan contoh tanah dapat menggunakan 
ring sample sebagaimana dilakukan pada tanah mineral. Namun 
jika tanah gambut tidak matang, terendam air, atau berada 
pada kedalaman di bawah muka air tanah (water table), maka 
pengambilan contoh tanah gambit dengan ring sample tidak bisa 
dilakukan.
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Pengukuran karbon tanah dilakukan di luar plot pengukuran 
serasah dan semai. Cara pengambilan contoh gambut adalah 
sebagai berikut:
1) Pasang tangkai di bagian atas bor atau pada batang besi 

penyambung.
2) Sambungkan bagian utama bor dengan bagian bawah batang 

besi. Gunakan dua buah kunci pas no. 23 atau dua buah kunci 
inggris untuk mengencangkan dan membuka tiang sambungan

3) Putar sayap bor sehingga menutup tabung dengan sempurna. 
Bagian sayap yang cekung menghadap ke luar tabung.

4) Tekan bor ke dalam gambut secara vertikal tanpa memutarnya 
sampai kedalaman yang diinginkan. Sayap bor menutup 
tabung bor sehingga sewaktu menekan tidak ada gambut yang 
masuk. Kerucut di bagian bawah bor mendorong tanah gambut 
ke samping, dan bagian pisaunya memotong tanah yang 
dilewatinya. Kerucut di bagian bawah bor mendorong tanah 
gambut ke samping, dan bagian pisaunya memotong tanah 
yang dilewatinya.

5) Jika ditemukan lapisan keras, jangan dipaksakan menekan bor 
dengan palu atau sejenisnya karena hal ini akan merusak bor.

6) Sesudah bor berada pada kedalaman yang diinginkan, putar 
bor searah jarum jam minimal setengah putaran. Tabung 
akan berputar setengah lingkaran sedangkan sayap tetap 
diam. Setelah terlewati setengah lingkaran, tabung akan 
penuh terisi dengan gambut dan sayap akan menutup contoh 
gambut sehingga tidak keluar dari tabung bor dan tidak ada 
penambahan contoh gambut ke dalam bor.

7) Cabutlah bor keluar dari gambut secara perlahan-lahan, 
rebahkan bor di permukaan tanah dengan sayapnya berada 
di bagian atas. Bila sayap diputar setengah lingkaran secara 
horisontal gambut akan keluar dari tabung dan contoh gambut 
utuh berada di atas sayap.

8) Simpanlah contoh gambut sesuai penggunaannya. Misalnya, 
untuk penentuan umur karbon (carbon dating) biasanya 
disimpan pada pipa PVC yang dibelah dua, dan dilapisi 
aluminium foil. Untuk penentuan kadar air (% volume) dan BI, 
gambut dan air dari tabung bor harus ditransfer secara utuh 
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(kuantitatif) ke dalam kantong plastik supaya tidak ada air yang 
tercecer dan gambut yang diambil tidak berubah volumenya 
(500 cm3). Adakalanya contoh gambut yang panjangnya 50 
cm tersebut perlu dipotong menjadi 2-3 bagian, misalnya jika 
ada perbedaan kematangan atau bila ada lapisan liat atau 
abu pada kedalaman tertentu. Setiap potongan sepanjang 10 
cm mempunyai volume 100 cm3.

Catatan:

•	 Masukkan bor gambut atau bor Eijkelkamp yag dimodifikasisecara bertahap, 
sesuai dengan panjang besi penyambung (extension rod) yang biasanya 
sepanjang 1 m. Setiap penambahan kedalaman 1 meter, bor dicabut untuk 
mengetahui keberadaan tanah lempung atau liat. Apabila bor belum mencapai 
lapisan tanah mineral maka sambungkan dengan bor berikutnya, ulangi 
pencatatan pada setiap penyambungan bor sampai mencapai tanah mineral. 
Catat batas kedalaman gambut ke dalam tally sheet. Gunakan meteran untuk 
mengukur panjang ujung bor yang ditutupi tanah. Panjang tersebut digunakan 
untuk mengurangi panjang total bor gambut dan besi penyambung yang 
digunakan, sehingga diperoleh nilai kedalaman gambut

•	 Beri tanda dengan selotip pada batang besi untuk menandai kelipatan 
kedalaman pengeboran 50 cm, sehingga kesalahan penentuan kedalaman dapat 
diminimumkan.

•	 Pengambilan contoh menggunakan bor gambut dimungkinkan untuk mengambil 
contoh pada berbagai kedalaman sesuai dengan yang diinginkan. Satu set bor 
gambut dengan sembilan batang penyambung (extension rod) dapat dipakai 
untuk mengambil contoh sampai kedalaman 10 m. Pengambilan contoh gambut 
hingga kedalaman 400 cm relatif mudah dilakukan, namun pengambilan contoh 
akan semakin sulit dengan semakin dalamnya contoh gambut yang akan diambil.

•	 Apabila ditemukan serat kasar atau tanah berbatu maka sayap bor kemungkinan 
tidak dapat menutup dengan sempurna dan contoh tidak dapat mengisi penuh 
tabung bor. Dalam keadaan demikian pengeboran perlu diulangi pada titik lain 
yang berdekatan. Jika tidak, volume contoh akan <500 cm3.

•	 Jangan gunakan bor gambut pada tanah yang keras, karena dapat merusak bor. 
Gunakan bor tanah biasa (Edelman Auger) apabila banyak lapisan keras yang 
harus ditembus, usahakan bisa menembus lapisan sampai kedalaman tertentu di 
atas contoh yang akan diambil.

•	 Penggunaan bor biasa sampai menembus lapisan pengambilan contoh gambut 
akan merusak contoh gambut yang diperoleh sehingga hanya contoh gambut 
terganggu (disturbed) yang dapat diambil.

•	 Selain ketebalan, dicatat pula kedalaman paras(muka) air tanah dengan 
mengukur jarak antara batas besi penyambung yang terkena air dengan bagian 
paling atas bor, jenis kematangan gambut, perubahan warna, klembaban 
lapisan atas (kering/ basah diamati secara visual), dan kongkresi arang (ada 
tidaknya gambut bekas terbakar).
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d. Penentuan tingkat kematangan gambut

Terdapat tiga tingkat kematangan gambut, yaitu: (1) Fibrik (mentah), 
(2) Hemik (setengah matang) dan (3) Saprik (matang). Cara 
penetapan tingkat kematangan gambut adalah sebagai berikut:

1) Ambil segenggam tanah gambut (hasil kegiatan pengukuran 
ketebalan gambut) kemudian peras dengan telapak tangan 
secara pelan, lalu lihat sisa serat yang tertinggal di telapak 
tangan, yaitu:
•	  Jika kandungan serat yang tertinggal di telapak tangan 

setelah pemerasan > 75%, maka tanah gambut digolongkan 
kedalam jenis fibrik.

•	 Jika kandungan serat yang tertinggal di telapak tangan 
setelah pemerasan > 25% hingga 75%, maka tanah gambut 
digolongkan ke dalam jenis hemik.

•	  Jika kandungan serat yang tertinggal di telapak tangan 
setelah pemerasan < 25%, maka tanah gambut digolongkan 
jenis saprik.

2) Cara lain untuk mendukung penggolongan tingkat kematangan 
adalah dengan memperhatikan warnanya, yaitu: (i) Gambut 
fibrik berwarna hitam muda (agak terang), (ii) Gambut hemik 
warna hitam agak gelap, dan (iii) Gambut saprik berwarna 
hitam gelap.

3) Berdasarkan Tabel Penciri yang digunakan untuk membedakan 
tingkat kematangan gambut di lapangan dan di laboratorium 
adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Penciri yang digunakan untuk membedakan tingkat 
kematangan gambut

Penciri
Gambut saprik

(matang)
Gambut hemik

(setengah matang)
Gambut fibrik

(mentah)

Tingkat pelapukan gambut yang 
sudah melapuk 
lanjut dan bahan 
asalnya tidak bisa 
dikenali lagi

gambut setengah 
matang, sebagian 
bahan asalnya 
masih bisa dikenali

gambut yang 
belum melapuk, 
bahan asalnya 
masih bisa 
dikenali

Warna coklat tua - hitam coklat coklat - coklat 
muda
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Penciri
Gambut saprik

(matang)
Gambut hemik

(setengah matang)
Gambut fibrik

(mentah)

Jumlah serat yang 
tertinggal di telapak 
tangan bila diremas

kurang dari
sepertiga jumlah
semula

sepertiga sampai 
dua pertiga jumlah
semula

Lebih dari dua 
pertiga jumlah 
semula

Kadar serat (%) 
bila menggunakan 
metode laboratorium

< 15 15 – 75 > 75

e. Penentuan berat volume dan C-organik

1) Pengukuran Berat Volume (BV) 

Dilakukan di laboratorium dengan metode penimbangan berat 
keringnya (gravimetris). Contoh yang digunakan dapat berupa 
contoh gambut yang diambil menggunakan bor gambut model 
Eijkelkamp atau menggunakan ring atau kubus dengan volume 
tertentu. Sampel tanah yang digunakan adalah sampel tanah 
kemudian dipindahkan ke dalam plastic secara menyeluruh beserta 
dengan airnya agar bahan tanah tidak ada yang hilang. Dalam 
metode ini, untuk menghilangkan kandungan air, maka sampel 
tanah gambut dikeringkan dalam oven dengan suhu 1050C selama 
2 x 24 jam hingga diperoleh berat kering mutlak. 

Tentukan volume contoh tanah, Vt. Bila contoh tanah adalah contoh 
ring, maka Vt = r2t, dimana r adalah radius bagian dalam dari 
ring dan t adalah tinggi ring. Jika contoh berasal dari bor gambut 
dengan ketebalan (panjang contoh) 50 cm, maka Vt = 0,5 dm3 
atau 500 cm3. Bila contoh tanah hanya diambil dari tabung bor 
sepanjang 20 cm, maka Vt = 200 cm3. Apabila satuan berat adalah 
gram (g) dan satuan volume adalah cm3 maka satuan untuk BV 
adalah g/cm3. Satuan ini sama nilainya dengan kg/dm3 atau t/m3.

2) Pengukuran C-Organik

Penetapan kandungan C dengan pengabuan kering (loss on 
ignition). Kandungan C organik (Corg) biasanya menggunakan 
satuan % berat (%) atau fraksi berat bahan organik terhadap berat 
kering total (berat bahan organik dan berat abu, g/g).
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4.3. Menghitung Biomassa Gambut

4.3.1. Pendugaan Biomassa di Atas Permukaan 

Menurut Hairiah dan Rahayu (2007), pendugaan biomassa di atas 
permukaan (Below Ground Biomass) tanah bisa diukur dengan 
menggunakan metode langsung (destructive) atau metode tidak 
langsung (non-destructive). Pendugaan langsung dilakukan dengan 
mengambil seluruh bagian pohon dari beberapa sampel untuk 
ditimbang berat basahnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan 
persamaan allometrik lokal. Adapun panduan ini lebih memfokuskan 
pendugaan biomassa secara tidak langsung (non destructive), yaitu 
memanfaatkan persamaan allometrik yang sudah tersedia sesuai 
dengan lokasi yang akan dilakukan pendugaan biomassanya. 
Persamaan allometrik pendugaan biomassa yang dapat digunakan 
untuk hutan tropis telah disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan 
secara global maupun lokal. 

1) Pendugaan biomassa pohon

Secara umum pendugaan biomassa untuk hutan tropis (untuk tingkat 
pohon, tiang, dan pancang) dapat menggunakan persamaan allometrik 
Chave et al., (2014). Terdapat 2 model persamaan allometrik, yaitu:

•	 Jika tersedia data tinggi, persamaan allometrik untuk 
pendugaan biomassa seluruh tipe hutan dan bioklimik di hutan 
tropis dengan rumus: 

,AGBest D H0 0673 ,2 0 976# t= ^ h

Keterangan:
AGBest = Perkiraan biomassa atas permukaan atau biomassa pucuk (kg); 

ρ = berat jenis (gcm-3) atau (kgm-3); 
D = diameter dbh (cm); 
H = tinggi total (m)

•	 Jika tidak tersedia data tinggi, persamaan allometriknya sebagai 
berikut: 

[ , , , ( ) , ( ) , [ ( )] ];

[( , ) ( , ) ( , )]

exp ln ln lnAGBest E D d

E TS CWD PS

1 803 0 976 0 976 2 673 0 0299

0 178 0 938 6 61 10

2

3# # # #

t= - - + + -

= - - -
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Keterangan:

AGBest = Perkiraan biomassa atas permukaan atau biomassa pucuk 
(kg); D = diameter dbh (cm); E = faktor lingkungan; TS = standar deviasi 
rata-rata suhu bulanan selama 1 tahun dinyatakan dalam derajat celcius 
(0C) dikalikan 100; CWD dihitung dengan menjumlahkan perbedaan 
curah hujan bulanan Pi dan evapotranspirasi bulanan ETi hanya ketika 
perbedaan ini negatif (defisit air): ( , )CWD Min Pi ETi0i 1

12R= -= ; PS = 
adalah koefisien variasi nilai curah hujan bulanan atau SD dinyatakan 
dalam persen dari nilai rata-rata. 

Nilai TS, PS, dan CWD beberapa lokasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Nilai TS, PS dan CWD di beberapa lokasi di Indonesia

Lokasi Tipe Hutan
Suhu

Musiman 
(TS)

Pengendapan
Musiman (PS) 

(%)

CWD
(mm/th)

Balikpapan,Kaltim
(Ruhiyat D, 1989)

Hutan 
lembab

203 29 -43

Sebulu, Kalimantan
(Yamakura T, et al., 1986)

Hutan basah 262 20 0

Berau, Kaltim 
(Samalca IK, 2007)

Hutan basah 204 13 0

Kutai Barat, Kaltim
(Mencuccini M et al.)

Hutan 
lembab

197 25 0

Sepunggur, Jambi
(Ketterings et al., 2001)

Hutan basah 275 33 0

Disamping persamaan allometrik Chave et al., (2014), juga terdapat 
persamaan allometrik umum pada hutan gambut primer dan bekas 
kebakaran yang dikembangkan oleh Brown et al., (1989), yaitu 
sebagai berikut: 

,Y DBH T0 061 ,1 464# #t= ^ h

Keterangan:
Y = Perkiraan biomassa atas permukaan atau biomassa pucuk (kg); 
ρ = berat jenis (gcm-3) atau (kgm-3); 
DBH = diameter dbh (cm); 
T = tinggi total (m)
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Selain penggunaan persamaan allometrik secara umum, terdapat 
juga beberapa persamaan allometrik spesifik lokasi. Beberapa contoh 
persamaan allometrik pada lahan gambut yang spesifik lokasi antara 
lain:

Tabel 4.4: Contoh persamaan allometrik pada lahan gambut

No Lokasi Persamaan Allometrik Keterangan

1 Hutan gambut primer 
Kalteng

Y= 0,040 (DBH x ρ x T)1,524 Dharmawan et al., 
2013

2 Hutan gambut bekas 
terbakar berulang tiap 
tahun

Y= 0,098 (DBH)2,350 Dharmawan et al., 
2013

3 Hutan gambut umum Y= 0,19 x ρ x (DBH)2,37 Murdiyaso et al., 
2004

4 Hutan gambut campuran, 
Kalteng

BBA = 0,107 x (DBH)2,486 Jaya A. et al., 
2007

5 Hutan gambut campuran, 
Riau

BBA = 0,0145 (DBH)3 – 0,47 
(DBH)2 + 30,64 DBH – 
263,32

Istomo, 2006

6 Hutan gambut sekunder, 
Sumsel

BBA = 0,153108 (DBH)2,40 Widyasari, 2010

7 Hutan gambut sekunder, 
Sumsel

BBA = 0,0206284 (DBH)2,45 Novita, 2010

Keterangan: 

Y = biomassa (kg); DBH = diameter setinggi dada (cm); T = tinggi 
total (m), ρ = kerapatan jenis kayu (g/cm3), BBA = Biomassa Bagian 
Atas

2) Pendugaan biomassa semai dan tumbuhan bawah

Setelah diperoleh berat basah total serasah maupun tumbuhan bawah, 
berat basah contoh dan berat kering contoh maka biomassa serasah 
maupun tumbuhan bawah dapat dihitung menggunakan rumus:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

( )
( )
( )

( )Total Berat Kering g
Berat Basah Contoh g
Berat Kering Contoh g

Total Berat Basah g#=
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Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Contoh perhitungan biomassa semai dan tumbuhan bawah

No.
Berat Basah 

Total (g)
Berat Basah 
Sampel (g)

Berat Kering 
Sampel (g)

1 Semai 2.450 255 50

2 Tumbuhan bawah 750 252 60

Berat kering semai dan tumbuhan bawah pada plot 2 m x 2 m (4 m2) 
adalah =...?

a. Berat kering total semai = (50 g) x 2.450 g
255 g

= 480,4 g

b. Berat kering total semai = (60 g) x 750 g
252 g

= 178,6 g

Berat kering semai dan tumbuhan bawah pada pada areal seluas 1ha 
adalah =...?

a. Berat kering total semai = (50 g) x 2.450 g
255 g

= 480,4 g x 10.000 m2

4 m2

= 1.200,98 kg
b. Berat kering total semai = (60 g) x 750 g

252 g
= 178,6 g x 10.000 m2

4 m2

= 446,4 kg

4.3.2. Pendugaan Biomassa Nekromas 

1) Pohon mati

Biomassa pohon mati dihitung dengan persamaan allometrik yang 
dikalikan dengan faktor koreksi tingkat keutuhan pohon mati. 

Contohnya sebagai berikut:

Hasil perhitungan biomassa pohon mati menggunakan persamaan 
allometrik menghasilkan 2 ton, di mana tingkat keutuhan pohon mati 
tanpa daun (faktor koreksi = 0,9), maka biomassa pohon mati adalah 
= 2 ton x 0,9 = 1,8 ton.
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2) Kayu mati

Pendugaan biomassa kayu mati dapat dilakukan dengan dua metode, 
yaitu:

(a) Metode penimbangan langsung

Setelah dilakukan penimbangan untuk memperoleh berat basah total 
seluruh kayu mati, berat basah contoh, dan berat kering contoh maka 
biomassa kayu mati dapat dihitung sebagai berikut:

( )
( )
( )

( )Total Berat Kering g
Berat Basah Contoh g
Berat Kering Contoh g

Total Berat Basah g#=

Contoh perhitungan kayu mati pada plot 20 m x 20 m sebagai berikut:

Tabel 4.6. Contoh perhitungan kayu mati pada plot 20 m x 20 m

No. Uraian
Berat Basah 

Total (g)
Berat Basah 
Sampel (g)

Berat Kering 
Sampel (g)

1 Batang A 12.500 255 150

2 Batang B 9.500 252 100

Berat kering (biomassa) kayu mati pada plot 20 m x 20 m (400 m2) 
adalah =
Berat kering total batang A = (150 g) x 12.500 g

255 g
= 7.352,9 g

Berat kering total batang B = (100 g) x 9.500 g
252 g

= 3.769,8 g

Berat kering total A+B= 11.122,8 g = 11,1 kg
400 m2

= 278,1 kg/ha

(b) Metode pengukuran volume

Setelah diperoleh data pengukuran diameter pangkal, diameter 
ujung, dan panjang kayu mati, maka volume kayu mati dapat dihitung 
menggunakan rumus sebagai berikut:

,Vkm
dp du

p0 25 2 100

2

#
#r=

+c m
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Keterangan:

Vkm = volume kayu mati (m3); dp = diameter pangkal kayu mati 
(cm); du = diameter ujung kayu mati (cm); p = panjang kayu mati 
(m); π = 22/7 atau 3,14.

Jika terdapat gerowong pada kayu mati, maka volume bersih dari 
kayu mati merupakan volume kayu mati (hasil perhitungan di atas) 
dikurangi volume gerowong. Adapun biomassa kayu mati diperoleh 
dengan menggunakan rumus berikut:

Bkm Vkm BJkm#=

Keterangan:
Bkm = Biomassa kayu mati (kg); Vkm = volume kayu mati (m3); BJkm 
= berat jenis kayu mati (kg/m3)

4.3.3. Pendugaan Biomassa di Bawah Permukaan 

1) Akar

Persamaan untuk pendugaan biomassa akar secara umum pada hutan 
tropis menurut Cairns, et al., 1997 adalah sebagai beikut:

, , (lnR Exp BAP1 0587 0 88362 = - +^ h

Keterangan: 

R2 = Biomassa akar (kg/ha); ln = logaritma natural; Exp = “e to the 
power of”; BAP = Biomassa Atas Permukaan(kg/ha).

Persamaan allometrik secara khusus untuk menduga biomassa akar 
antara lain disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7. Persamaan allometrik untuk pendugaan biomassa akar

No Lokasi Persamaan Allometrik Keterangan

1 Hutan gambut jenis 
campuran Kalteng

W=0,0628 D2,0565 Dharmawan, 2012

2 Hutan gambut jenis 
campuran Kalteng

W=0,0225 (D x H)1,2501 Dharmawan, 2012
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No Lokasi Persamaan Allometrik Keterangan

3 Hutan gambut jenis 
campuran Kalteng

W=0,1994 (D.ρ)1,968 Dharmawan, 2012

4 Hutan gambut jenis 
campuran Kalteng

W=0,047 (D.ρ.H)1,2184 Dharmawan, 2012

2) Tanah Gambut

Penghitungan cadangan karbon

Kandungan C-organik dalam tanah gambut tergantung tingkat 
dekomposisi. Pada tingkat kematangan hemik dan saprik, maka 
kadar C-Organik lebih rendah dibanding fibrik. Untuk menghitung 
cadangan karbon dapat menggunakan persamaan berikut:

( )Kandungan Karbon KC B A D C# # #=

Keterangan: 
KC = Kandungan karbon (ton); B = Berat Volume (BV) tanah gambut 
(g/cm3 atau ton/m3), A = Luas tanah gambut (m2), D = Ketebalan 
gambut (meter), dan C = Kadar karbon/C-organik (%).

Dapat digunakan nilai BD dan kandungan C-Organik yang berasal 
dari data hasil penelitian sebelumnya. Page et al., (2002) menyarankan 
nilai Cv rata-rata 0,06 t/m3. Namun berdasarkan pengamatan dari 
ratusan contoh gambut yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan 
(Agus et al., 2011) nilai Cv tidak bisa diseragamkan. Nilainya sangat 
berbeda untuk gambut dengan kematangan berbeda. Cv berkisar 
antara 0,082±0,035 t/m3 untuk gambut dengan kematangan saprik, 
0,057±0,026 untuk gambut berkematangan hemik dan 0,046±0,025 
t/m3 untuk gambut berkematangan fibrik. Dengan demikian nilai 
yang disarankan Page et al., (2002) mendekati nilai untuk gambut 
berkematangan hemik (kematangan sedang). Penyeragaman nilai Cv 
mengakibatkan kesalahan yang besar dalam pendugaan emisi dan 
cadangan karbon yang diukur berdasarkan subsiden.
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Mengukur dan Menghitung 
Karbon Lahan Mineral

5.1. Persiapan Pengukuran Biomassa 

Pengukuran karbon tersimpan pada tanaman pada dasarnya dapat 
dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) Metode perusakan (destructive) 
dan tanpa perusakan (non destructive):

i. Metode perusakan (destructive), yaitu dengan: (i) menebang pohon 
lalu menimbang berat pohon, (ii) mengambil sampel bagian-
bagian pohon, menimbang, menganalisis kandungan karbon di 
laboratorium, kemudian mengkonversi kandungan karbon pohon, 
(iii) membuat persamaan allometrik, misalnya hubungan diameter 
pohon dengan kandungan biomassa, (iv) Menghitung kandungan 
karbon pohon dengan cara mengalikan kandungan karbon hasil 
analisis laboratorium dikali dengan biomassa pohon. Metode 
destructive digunakan untuk mendapatkan persamaan allometrik.

ii. Metode tanpa perusakan (non destructive), yaitu menggunakan 
rumus allometrik yang sudah ada. Metode non destructive ini lebih 
sesuai digunakan oleh masyarakat atau para praktisi di lapangan.

5.1.1. Menentukan Bentuk Plot

Penentuan bentuk plot pada lahan mineral sama dengan penentuan 
bentuk plot yang dilakukan pada lahan gambut sebagaimana 
diuraikan pada Sub-bab 4.1.1.

5.1.2. Melakukan Stratifikasi Areal

Stratifikasi areal adalah pembagian areal menjadi unit-unit yang 
memiliki kesamaan karakteristik biofisik, dengan demikian diharapkan 
akan diperoleh keseragaman (homogenitas) pada masing-masing unit 
yang telah distratifikasi sehingga tidak terjadi perbedaan antar plot 
yang tinggi dalam satu unit yang sama.
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Stratifikasi bertujuan mengelompokkan tapak berdasarkan peta 
tutupan lahan yang diperoleh dari interpretasi citra satelit dengan 
resolusi paling rendah 30 m, tutupan lahan sesuai dengan SNI 
7645:2010 dan IPCC 2006. Langkah awal dalam penentuan plot 
karbon adalah sebagai berikut:

•	 Lakukan stratifikasi/pembagian kelompok lokasi yang akan diukur.

•	 Stratifikasi bertujuan mengelompokkan tapak berdasarkan peta 
tutupan lahan yang diperoleh dari interpretasi citra satelit dengan 
resolusi paling rendah 30 m.

•	 Buatkan stratifikasi berdasarak kelas kerapatan pohon: (1) Rapat, 
(2) Sedang, (3) Jarang, (4) Terbuka

•	 Pada masing-masing kelas startifikasi, buat sebanyak 5 buah plot 
pengukuran karbon. Kegiatan ini dilakukan sebagai pre assessment 
(pendugaan awal) untuk mengetahui apakah jumlah plot yang 
dibuat sudah mencukupi atau masih kurang. Jika jumlah plot 
masih kurang, maka harus dilakukan penambahan pembuatan 
plot kembali.

Gambar 5.1. Stratifikasi kerapatan pohon (Sumber: OWT (2019))
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5.1.3. Menentukan Jumlah Plot 

Mengacu pada SNI Pengukuran Cadangan Karbon, tidak menyebutkan 
secara khusus banyaknya jumlah plot yang dibutuhkan, namun 
Standard Error maksimal yang diperbolehkan adalah 20%. Cara 
menghitung banyaknya plot pengukuran karbon yang akan dibangun 
adalah sebagai berikut:

•	 Pada tahap awal lakukan stratifikasi kerapatan pohon pada peta.

•	 Stratifikasi dikelompokkan menjadi 4, yaitu: 
(1) Penutupan Hutan Rapat, 
(2) Penutupan Hutan Sedang,
(3) Penutupan Hutan Jarang, dan 
(4) Non Hutan

•	 Pada tahap Pre Assessment (pengukuran pendahuluan), buat 
sebanyak 5 plot pengukuran karbon (ukuran 20 m x 50 m) 
masing-masing pada kelas kerapatan hutan, yaitu: 5 plot pada 
penutupan hutan rapat, 5 plot pada penutupan hutan sedang, dan 
5 plot pada penutupan hutan jarang. Kemudian buat juga 3 plot 
pengukuran karbon (20 m x 50 m) pada kelompok non hutan. 
Melalui pengukuran Pre Assessment ini maka kita akan mengetahui 
berapa jumlah plot yang diperlukan pada areal yang akan diukur 
kandungan karbonnya.

•	 Lakukan pengukuran 5 pool karbon pada plot-plot assessment 
tersebut (5 plot hutan padat, 5 plot hutan sedang, 5 plot hutan 
jarang, dan 3 plot areal non hutan). Setelah dilakukan pengukuran 
tersebut, untuk sementara tim pengukur karbon dapat kembali 
dahulu ke camp untuk melakukan perhitungan karbon. Hasil 
perhitungan karbon ini nant akan menentukan berapa sebenarnya 
jumlah plot yang dibutuhkan.

•	 Untuk mengetahui berapa jumlah plot yang harus dibuat, maka 
data hasil Pre Assessment di atas dapat kita olah. Data yang diolah 
adalah kandungan karbon atas permukaan, khususnya untuk 
tingkat	pohon	saja	(diameter	≥	20	cm)	pada	plot	ukuran	20	m	x	
20 m saja atau luas = 0,04 ha.

•	 Contoh hasil perhitungan kandungan karbon tingkat pohon pada 
masing-masing strata disajikan sebagai berikut: 
Diketahui luas total hutan = 10.000 ha 
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Tabel 5.1. Hasil perhitungan kandungan karbon tingkat pohon 
pada masing-masing strata

Plot
Kandungan Karbon Tingkat Pohon (ton/ha)

Hutan 
Rapat

Hutan 
Sedang

Hutan 
Jarang

Non Hutan

1 150 110 55 20

2 165 80 26 11

3 200 60 47 30

4 189 100 35 -

5 110 98 65 -

Rata-rata 162,80 89,60 45,60 20,33

Luas (ha) 4.300 2.500 3.100 100

Standard 
Deviasi

35,45 19,77 15,52 9,50

Data-data di atas selanjutnya dimasukkan ke dalam Tabel Winrock 
dengan catatan:

- Total luas harus 10.000 ha sesuai dengan total areal yang 
dihitung karbonnya.

- Tentukan level of error (menurut SNI maksimum 20%).
- Confidence level bisa: 90%, 95%, atau 99%.
- Lakukan perhitungan standard deviasi dari data karbon pada 

plot di masing-masing strata.
- Kemudian input pada Kalkulator Winrock seperti pada Gambar 

5.2 dibawah ini. Luas plot pada pengukuran pendahuluan 
harus sama dengan luas plot yang akan dibangun.

•	 Hasilnya adalah: Kalkulator Winrock menunjukkan bahwa jumlah 
plot yang perlu dibuat lagi untuk masing-masing strata adalah 
sebagai berikut: 

(1) Hutan Rapat = 4 plot; (2) Hutan Sedang = 2 plot; (3) Hutan 
Jarang = 2 plot; dan Non Hutan = 1 plot. Hal ini menunjukkan 
bahwa Tim Lapangan perlu membuat plot pada masing-masing 
strata sebanyak: 4 plot di Hutan Rapat, 2 plot di hutan sedang, 2 
plot di hutan jarang, dan 1 plot di non hutan.
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5.1.4. Menyiapkan Bahan dan Peralatan Survei

Bahan dan peralatan survei yang dibutuhkan mirip dengan yang 
dibutuhkan untuk pengukuran biomassa karbon di lahan gambut 
sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.1.4.

5.2. Cara Pengukuran Biomassa

5.2.1. Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan 

Pengukuran biomassa di atas permukaan (Above Ground Biomass) di 
lahan mineral dilakukan pada pohon, semai, dan tumbuhan bawah. 
Cara pengukurannya sama dengan yang dilakukan pada pengukuran 
biomassa di lahan gambut, sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 
4.1.5.

5.2.2. Pengukuran Biomassa Nekromas 

Pengukuran biomassa nekromas di lahan mineral dilakukan pada 
serasah, pohon mati, dan kayu mati. Cara pengukurannya sama 
dengan yang dilakukan pada pengukuran biomassa di lahan gambut, 
sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.2.

5.2.3. Pengukuran Biomassa di Bawah Permukaan

1) Akar

Pengukuran biomassa akar dengan metode langsung umumnya 
sangat sulit dilakukan, memerlukan waktu lama, dan biaya tinggi. 
Biomassa akar dapat diduga dengan menggunakan rumus allometrik. 
Pada metode tidak langsung tidak dilakukan pengambilan sampel 
akar untuk pengukuran biomassanya, pengukuran biomassa akar 
akan bergantung pada hasil perhitungan biomassa atas permukaan 
(AGB). 

Setelah diperoleh nilai AGB, biomassa akar dapat didekati dengan 
rumus Nisbah Pucuk Akar. Nisbah Pucuk Akar adalah perbandingan 
biomassa bagian atas tanaman/pucuk (batang, ranting, daun, buah) 
dengan bagian akar. Nilai Nisbah Pucuk Akar disajikan sebagai 
berikut:
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Tabel 5.2. Nilai Nisbah Pucuk Akar (NPA) 

Tipe Hutan
Nisbah akar 

pucuk
Contoh lokasi

Hutan hujan tropis 0,37 Hutan campuran 
dipterokarpa di Kalimantan

Hutan yang 
menggugurkan daun

0,20 – 0,24 Hutan Jati di Jawa

Hutan daerah kering 
tropis

0,28 - 0,56 Hutan Savana di NTT

Semak tropis 0,40 Hutan Bekas kebakaran

Hutan penggunungan 
tropis

0,27(0,27-0,28) Hutan wilayah dataran 
tinggi

Sumber data: SNI: 7724 dan IPCC 2006 Guidline for National Gas Inventories

Gambar 5.4. Nisbah Pucuk Akar

2) Tanah 

Pengambilan sampel tanah dilakukan di 5 titik, yaitu: (i) Plot lingkaran 
pada empat arah mata angin dan di tengah tengah plot atau (ii) Plot 
persegi panjang pada keempat sudut plot dan di tengah-tengah plot; 
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Gambar 5.5. Pengambilan sampel tanah pada plot persegi panjang

Langkah pengambilan sampel tanah adalah sebagai berikut:
•	 Ambil sampel tanah pada kelima posisi plot tanah.
•	 Ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau serasah.
•	 Dari setiap posisi plot, ambil sampel tanah pada masing-masing 

lapisan kedalaman tanah (0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm) 
dengan menggunakan ring sampel.

•	 Cara pengambilan sampel adalah: pada kedalaman 5 cm pertama 
ring diletakkan di atas permukaan tanah secara tegak lurus, 
kemudian tekan menggunakan balok kecil yang diletakkan di atas 
permukaan tabung/ atau bisa juga dengan palu, tabung ditekan 
sampai ¾ bagian masuk dalam tanah.

•	 Letakkan tabung kedua di atas tabung pertama tersebut dan tekan 
sampai tabung pertama masuk penuh kedalam tanah sedang 
tabung kedua masuk 1 cm ke dalam tanah. Pisahkan tabung kedua 
dari tabung pertama dengan cara mengangkat tabung kedua.

•	 Gali tabung pertama menggunakan sekop kecil, dalam menggali 
ujung sekop harus lebih dalam dari ujung tabung pertama agar 
tanah di bawah tabung tersebut ikut terangkat.

•	 Iris kelebihan tanah bagian atas terlebih dahulu menggunakan 
pisau secara hati-hati agar permukaan tanah sama rata dengan 
permukaan tabung, kemudian tutuplah tabung menggunakan 
tutup plastik yang telah tersedia.

•	 Iris dan potong kelebihan tanah bagian bawah dengan cara yang 
sama dan tutuplah tabung.

•	 Cantumkan label di atas tutup tabung bagian atas contoh tanah 
yang berisi informasi: kedalaman, tanggal, dan lokasi pengambilan 
contoh tanah.

•	 Kemudian sampel tanah dibawa ke laboratorium untuk dianalisa 
kandungan karbonnya.



56

Pa
nd

ua
n 

Pe
ng

uk
ur

an
 d

an
 P

en
du

ga
an

 C
ad

an
ga

n 
Ka

rb
on

 p
ad

a 
La

ha
n 

G
am

bu
t d

an
 M

in
er

al

Gambar 5.6. Model ring sampel

 

Gambar 5.7. Cara pengambilan sampel tanah dengan ring sample (Sumber: 
Suganda et al. (2002))
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5.3. Contoh Perhitungan Biomassa

Menurut Hairiah dan Rahayu (2007), pendugaan biomassa di atas 
permukaan tanah bisa diukur dengan menggunakan metode langsung 
(destructive) atau metode tidak langsung (non destructive). Pendugaan 
langsung dilakukan dengan mengambil seluruh bagian pohon dari 
beberapa sampel untuk ditimbang berat basahnya, tujuannya adalah 
untuk mendapatkan persamaan allometrik lokal. Adapun panduan 
ini lebih memfokuskan pendugaan biomassa secara tidak langsung 
(non destructive), yaitu memanfaatkan persamaan allometrik yang 
sudah tersedia sesuai dengan lokasi yang akan dilakukan pendugaan 
biomassanya. Persamaan allometrik pendugaan biomassa yang dapat 
digunakan untuk hutan tropis telah disusun berdasarkan penelitian 
yang dilakukan secara global maupun lokal. 

5.3.1. Pendugaan Biomassa di Atas Permukaan 

1) Pendugaan Biomassa Pohon

Secara umum pendugaan biomassa untuk hutan tropis (untuk tingkat 
pohon, tiang, dan pancang) dapat menggunakan persamaan allometrik 
Chave et al., (2014). Terdapat 2 model persamaan allometrik, yaitu:

(a) Jika tersedia data tinggi, persamaan allometrik untuk pendugaan 
biomassa seluruh tipe hutan dan bioklimik di hutan tropis dengan 
rumus :

 ,AGBest D H0 0673 ,2 0 976# t= ^ h

Keterangan:

AGBest = Perkiraan biomassa atas permukaan atau biomassa 
pucuk (kg); ρ = berat jenis (gcm-3) atau (kgm-3); D = diameter dbh 
(cm); H = tinggi total (m)

(b) Jika tidak tersedia data tinggi, persamaan allometriknya sebagai 
berikut: 

[ , , , ( ) , ( ) , [ ( )] ];

. , ,

– –exp ln ln lnAGBest E D D

E TS CWD PS

1 803 0 976 0 976 2 673 0 0299

0 178 0 938 6 61 10

2

3# # # #

t= - + +

= - - -^ ^ ^h h h6 @
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Keterangan:

AGBest = Perkiraan biomassa atas permukaan atau biomassa 
pucuk (kg); D = diameter dbh (cm); E = faktor lingkungan; 
TS = standar deviasi rata-rata suhu bulanan selama 1 tahun 
dinyatakan dalam derajat celcius (0C) dikalikan 100; CWD dihitung 
dengan menjumlahkan perbedaan curah hujan bulanan Pi dan 
evapotranspirasi bulanan ETi hanya ketika perbedaan ini negatif 
(defisit air): ( , )CWD Min Pi ETi0i 1

12R= -= ; PS = adalah koefisien 
variasi nilai curah hujan bulanan atau SD dinyatakan dalam persen 
dari nilai rata-rata. 

Nilai TS, PS, dan CWD beberapa lokasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Nilai TS, PS dan CWD di beberapa lokasi di Indonesia

Lokasi Tipe Hutan
Suhu

Musiman 
(TS)

Pengendapan
Musiman (PS) 

(%)

CWD
(mm/th)

Balikpapan,Kaltim
(Ruhiyat D, 1989)

Hutan 
lembab 

203 29 -43

Sebulu, Kalimantan
(Yamakura T, et al., 1986)

Hutan basah 262 20 0

Berau, Kaltim 
(Samalca IK, 2007)

Hutan basah 204 13 0

Kutai Barat, Kaltim
(Mencuccini M et al.)

Hutan 
lembab 

197 25 0

Sepunggur, Jambi
(Ketterings et al., 2001)

Hutan basah 275 33 0

Basuki et al., (2009) telah menyusun persamaan allometrik lokal untuk 
hutan tropis Dipterocarpaceae di Kalimantan dengan rumus sebagai 
berikut:

ln lnTAGB c a D= +] ]g g

Keterangan:

TAGB = total biomassa di atas permukaan, c dan a adalah konstanta

Nilai c dan a pada masing-masing jenis hutan di Provinsi Kalimantan 
Timur dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.4.  Nilai konstanta c dan a pada persamaan allometrik di 
Kalimantan Timur

Jenis c a

Dipterocarpus -1,232 2,178

Hopea -1,813 2,339

Palaquium -1,098 2,142

Shorea -2,193 2,371

Jenis komersial -1,498 2,234

Jenis campuran -1,201 2,196

Sebagai contoh untuk persamaan allometrik hutan campuran di Hutan 
Lindung Sungai Lesan (HLSL) Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur, maka persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

ln (TAGB) = -1,201+2,196 ln(D)

Contoh perhitungan karbon:
Diketahui sebuah pohon berdiamater = 30 cm, maka biomassanya 
adalah:

Ln (TABG) = -1,201 + 2,196 ln(30)
  = -1,201 + (2,196 x 3,40)
  = -1,201 + 7,469
  = 6,268
TAGB   = e 6,268
  = 2,71828182845901 (6,268)
Biomassa atas = 527,44 kg

Contoh perhitungan biomassa pada suatu plot tingkatan pohon: 

(1) Plot 20 m x 20 m

Plot ini digunakan untuk pengukuran pohon-pohon berdiamater 
≥	20	cm.	Total	biomassa	pohon	1-	10	disajikan	sebagai	berikut:
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Tabel 5.5. Contoh perhitungan biomassa pada Plot 20 m x 20 m 

No
Diameter 

(cm) 
lnD 2,196 x lnD ln TAGB

TAGB 
(kg)

1 20 2,995732274 6,578628073 5,377628073 216,5

2 25 3,218875825 7,068651311 5,867651311 353,4

3 22,5 3,113515309 6,837279619 5,636279619 280,4

4 30 3,401197382 7,469029450 6,268029450 527,4

5 26 3,258096538 7,154779997 5,953779997 385,2

6 27 3,295836866 7,237657758 6,036657758 418,5

7 26 3,258096538 7,154779997 5,953779997 385,2

8 20 2,995732274 6,578628073 5,377628073 216,5

9 40 3,688879454 8,100779281 6,899779281 992,1

10 25 3,218875825 7,068651311 5,867651311 353,4

Total 4.128,7

TAGB =

=
=
=
=

216,51 + 353,42 + 280,42 + 23,11 + 385,21 + 
418,49 + 385,21 + 418,49 + 385,21 + 216,51 + 
992,1 + 353,4
4128,7 kg/400 m2

4128,7 kg/0,04 ha
4,1287 ton/0,04 ha
103,22 ton/ha

(2) Plot 10 m x 10 m

Plot	ini	digunakan	untuk	pengukuran	pohon	berdiamater	≥	10	
cm dan < 20 cm. Total biomassa pohon 1- 8 disajikan sebagai 
berikut:

Tabel 5.6. Contoh perhitungan biomassa pada Plot 10 m x 10 m

No
Diameter 

(cm) 
lnD 2,196 x lnD Ln TAGB

TAGB 
(kg)

1 10 2,302585093 5,056476864 3,855476864 47,3

2 15 2,708050201 5,946878242 4,745878242 115,1

3 10 2,302585093 5,056476864 3,855476864 47,3
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No
Diameter 

(cm) 
lnD 2,196 x lnD Ln TAGB

TAGB 
(kg)

4 12 2,484906650 5,456855003 4,255855003 70,5

5 13 2,564949357 5,632628789 4,431628789 84,1

6 16 2,772588722 6,088604834 4,887604834 132,6

7 18 2,890371758 6,347256380 5,146256380 171,8

8 16 2,772588722 6,088604834 4,887604834 132,6

Total 801,3

TAGB =

=
=
=
=
=

47,25+115,11+47,25+70,52+84,07+132,64+171,
79+132,64
801,25 kg /100 m2

801,25 kg /100 m2 
801,25 kg /0,01 ha
0,801 ton/ 0,01 ha
80,1 ton/ha

(3) Plot 5 m x 5 m

Plot	 ini	 digunakan	 untuk	 pengukuran	 pohon	 tinggi	 ≥	 1,5	 m	
dan berdiamater < 10 cm. Total biomassa pohon 1-8 disajikan 
sebagai berikut:

Tabel 5.7. Contoh perhitungan biomassa pada Plot 5 m x 5 m

No
Diameter 

(cm) 
lnD 2,196 x lnD Ln TAGB

TAGB 
(kg)

1 5 1,609437912 3,534325656 2,333325656 10,3

2 6 1,791759469 3,934703794 2,733703794 15,4

3 8 2,079441542 4,566453626 3,365453626 28,9

4 3 1,098612289 2,412552586 1,211552586 3,4

5 6 1,791759469 3,934703794 2,733703794 15,4

6 5 1,609437912 3,534325656 2,333325656 10,3

7 8 2,079441542 4,566453626 3,365453626 28,9

8 4 1,386294361 3,044302417 1,843302417 6,3

Total 119,0
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TAGB =

=
=
=
=

10,31 + 15,39 + 28,95 + 10,31 + 15,39 + 10,31 
+28,95 + 6,3
119,0 kg/25 m2

119 kg/0,0025 ha
0,119 ton/0,0025 ha
47,589 ton/ha

Berdasarkan nilai-nilai biomassa di atas, maka total biomassa atas 
permukaan adalah: 

Total TAGB =
=

103,21 ton/ha + 80,1 ton/ha + 47.589 ton/ha
230,10 ton/ha

Jika diketahui C-organik = 47%, maka kandungan karbon atas 
permukaan adalah:

 C-bap  = TAGB x % C organik 
  = 230,10 x 0.47
  = 108,25 ton/ha

Serapan CO2 = (44/12) x 108,52 ton/ha
  = 397,9 ton/ha

Beberapa persamaan allometrik lainnya untuk pendugaan biomassa 
atas permukaan di beberapa lokasi di Indonesia disajikan sebagai 
berikut:

Tabel 5.8.  Beberapa persamaan allometrik pendugaan biomassa 
bagian atas 

No
Tipe 

Ekosistem
Jenis Lokasi

Persamaan 
Allometrik

Ref

1 Hutan 
Keranggas

Campuran Kalbar lnW=-1,861 + 
2,528 lnD

Onrizal,2004

2 Hutan La-
han Kering

Campuran Kalteng lnW=-3,408 + 
2,708 lnDpki

Anggraeni, BW 
2011

3 Hutan La-
han Kering

Intsia sp Papua logW=-0,762 
+2,51 logD

Maulana, S.I 
dan Pandu, J 
2011
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No
Tipe 

Ekosistem
Jenis Lokasi

Persamaan 
Allometrik

Ref

4 Hutan La-
han Kering

Pometia sp Papua logW=-0,8406 
+2,572 logD

Maulana, S.I 
dan Pandu, J 
2011

5 Hutan La-
han Kering 
Sekunder

Campuran Jambi lnW = -275 + 
2,591 lnD

Ketterings et 
al. 2001

6 Hutan La-
han Kering 
Sekunder

Schima 
walichii

Sumsel W,= 0,459 D1,366 Salim 2005

7 Hutan 
Rakyat

Campuran Jateng & 
DIY

W= 0,022 (D2H)0,902 BKPH Wilayah 
XI Jawa-Ma-
dura & MFP II 
2009

8 Hutan 
Tanaman

Acacia 
mangium

Jabar W= 0,0471 D2,706 Heriansyah, I 
et al. 2003

9 Hutan 
Tanaman

Eucalyptus 
grandis

SUMUT W= 0,288 D1,94 Siahaan 2009

10 Hutan 
Tanaman

Hevea 
brasiliensis

Bengkulu W=0,0124 D2,444 Yulyana R, 
2005

Keterangan: 

W = Biomassa bagian atas permukaan, D = diameter setinggi dada 
(DBH), Dpki = diameter pangkal batang

2) Pendugaan Biomassa Semai dan Tumbuhan Bawah

Cara perhitungan untuk menduga biomassa semai dan tumbuhan 
bawah sama dengan yang dilakukan pada perhitungan biomassa di 
lahan gambut, sebagaimana diuraikan pada Sub-Bab 4.2.

Berikut data pengamatan serasah dan tumbuhan bawah yang 
diperoleh pada plot ukuran 2 m x 2 m:

Berat basah tumbuhan bawah 1500 gr; Berat basah sub contoh: 300 
gr dan berat kering sub contoh: 80 gr, kandungan karbon = 47%.

( )
( )
( )

( )Total Berat Kering g
Berat Basah Contoh g
Berat Kering Contoh g

Total Berat Basah g#=
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Maka:

.T tal Berat Kering g
g

g
g

300

80
1 500#q =^ ^

^h h
h

 = 0,27 g x 1.500 = 400 g/4 m2

 = 0,4 kg/4 m2 = 1 ton/ha

Jika diketahui C-organik = 47%;
Maka kandungan karbon serasah (C-serasah) adalah:

C-serasah = 1 x 0,47 = 0,47 ton/ha

5.3.2. Pendugaan Biomassa Nekromas 

1) Pohon Mati

Berikut contoh data pohon mati yang diperoleh dari hasil pengukuran 
lapangan:

 

Tallysheet Pengukuran pohon mati 
 

Nama lokasi   : HLSL 
Nama pengukur   : Samuel 
Tanggal/Bulan/Tahun  : 17-3-2017 
No plot    : 1 
Lokasi (GPS)   : 
Ukuran Plot Contoh  : 10 m x 10 m 
 

No 
Nama 
pohon 

DBH 
(cm) 

fk 
 

No 
Nama 
pohon 

DBH 
(cm) 

fk 

1 x 15 0.8  6    
2 y 15 0.7  7    
3 z 15 0.7  8    
4     9    
5     10    

 Keterangan: % karbon (C) = 47% 

Biomassa di hitung menggunakan persamaan allometrik seperti 
pengukuran biomassa pohon hidup:
Ln (TABG)  = -1,201 + 2,196 Ln (15)
  = -1,201 + (2,196 x 2,71)
  = -1,201 + 5,947
  = 4,746
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TAGB   = e 4,746
  = 2,718281828459014,746
  = 115,11 kg

Biomassa pohon mati : Biomassa x faktor koreksi
No.1; 115,11 x 0,8 = 92,09 kg
No.2; 115,11 x 0,7 = 80,58 kg
No.3; 115,11 x 0,7 = 80,58 kg

Total Biomassa pohon mati dalam plot  = 92,09 + 80,58 + 80,58
     = 253,24 kg/100 m2

     = 25,32 ton/ha

Jika diketahui C-organik = 47%, maka kandungan karbon pohon 
mati (C-pm) adalah:

C-pm  = B x % C organik
 = 25,32 x 0,47
 = 11,9 ton/ha

2) Kayu Mati

Berikut contoh data kayu mati yang diperoleh dari hasil pengukuran 
lapangan:

 

Tallysheet Pengukuran Kayu Mati 
 

Nama lokasi   : HLSL 
Nama pengukur   : Samuel 
Tanggal/Bulan/Tahun  : 17-3-2017 
No plot    : 1 
Lokasi (GPS)   : 
Ukuran Plot Contoh  : 10 m x 10 m 
 

No Nama pohon 
dp 

(cm) 
du 

(cm) 
Panjang 

(m) 
BJ 

(g/cm3) 

1 x 12 13 3 0.4 
2 y 15 15 4 0.4 

 Keterangan: BJ = 0,4 gram/cm3 
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Penyelesaian:

,Vkm
dp du

p0 25 2 100

2

#
#r=

+c m

Volume No 1:

, , ,Vkm m0 25 3 14 2 100
12 13 3 0 037

2
3# # #=

+ =b l
Volume No 2,

, , ,Vkm m0 25 3 14 2 100
15 15 4 0 071

2
3# # #=

+ =b l

Biomassa kayu mati;

Bkm = Vkm x Bj; dimana Bj = 0,4 g/cm3 = 400 kg/m3, maka:
Biomassa No.1 = 0,037 x 400 = 14,80 kg
Biomassa No.2 = 0,071 x 400 = 28,26 kg
Total biomassa kayu mati = 14,80 + 28,26 
    = 43,06 kg/100 m2 = 4,3 ton/ha

Jika diketahui C-organik = 47%, maka kandungan karbon kayu mati 
(C-km) adalah:

C-km  = B x % C-organik
 = 4,3 x 0,47
 = 2,021 ton/ha

3) Serasah

Berikut data pengamatan serasah dan tumbuhan bawah yang 
diperoleh pada plot ukuran 2 m x 2 m:

Berat basah serasah 750 gr; Berat basah sub contoh: 300 gr dan berat 
kering sub contoh : 175 gr, kandungan karbon = 47%.

( )
( )
( )

( )Total Berat Kering g
Berat Basah Contoh g
Berat Kering Contoh g

Total Berat Basah g#=

Maka:

( )Total Berat Kering g g
g

g300
175

750#=

= 0,583 x 750 = 437,5 g/4 m2

= 0,438 kg/4 m2 = 1,1 ton/ha
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Jika diketahui C-organik = 47%;
Maka kandungan karbon serasah (C-serasah) adalah:

C-serasah = 1,1 x 0,47 = 0,517 ton/ha

5.3.3. Pendugaan Biomassa di Bawah Permukaan 

1) Biomassa Akar

Sebagaimana disajikan pada Sub-Bab 5.2.3 bahwa biomassa akar 
pada tanah mineral dapat diduga dengan pendekatan nilai Nisbah 
Pucuk Akar (NPA). Nilai NPA pada beberapa tipe hutan disajikan 
sebagai berikut:

Tabel 5.9. Nilai Nisbah Pucuk Akar (NPA) 

Tipe Hutan Nisbah Akar Pucuk Contoh lokasi

Hutan hujan tropis 0,37 Hutan campuran 
dipterokarpa di 
Kalimantan

Hutan yang 
menggugurkan daun

0,20 – 0,24 Hutan Jati di Jawa

Hutan daerah kering 
tropis

0,28 - 0,56 Hutan Savana di NTT

Semak tropis 0,40 Hutan Bekas 
kebakaran

Hutan 
penggunungan tropis

0,27(0,27-0,28) Hutan wilayah 
dataran tinggi

Sumber data : SNI: 7724 dan IPCC 2006 Guidline for National Gas Inventories

Contoh perhitungan:

Jika diketahui data hasil perhitungan pendugaan biomassa pohon 
pada plot ukuran 20 m x 20 m yang berada pada kawasan hutan 
tropis di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (NPA = 0,37), 
maka biomassa karbon untuk akar disajikan sebagai berikut:
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Tabel 5.10. Biomassa akar berdasarkan pendekatan Nisbah Pucuk 
Akar (NPA)

No Diameter (cm) 
Biomassa Atas 
Permukaan (kg)

Biomassa Akar (kg)

1 20 216,5 80,1

2 25 353,4 130,8

3 22,5 280,4 103,7

4 30 527,4 195,1

5 26 385,2 142,5

6 27 418,5 154,8

7 26 385,2 142,5

8 20 216,5 80,1

9 40 992,1 367,1

10 25 353,4 130,8

Total 4.128,7 1.527,6

Biomassa akar = 1.527,6 

Jika diketahui C-organik = 47%, 
Maka kandungan karbon akar (C-akar) adalah:

C-akar  = 1.527,6 x 0,47 = 717,97 kg/400 m2

 = 17,95 ton/ha

Untuk mengetahui biomassa akar selain menggunakan pendekatan 
nilai Nisbah Pucuk Akar (NPA), juga dapat didekati dengan persamaan 
allometrik, sepanjang persamaan allometrik tersebut tersedia. 
Beberapa persamaan allometrik pendugaan biomassa akar yang 
tersedia adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.11. Beberapa Persamaan Allometrik Pendugaan Biomassa 
Akar 

No
Tipe 

Ekosistem
Jenis Lokasi

Persamaan 
allometrik

Ref

1 Hutan Rakyat Elmerrillia 
celebica

Sulut Log W=-
1,520+2,29 log D

Langi, Y.A.R 
2007

2 Hutan Lahan 
Kering

Campuran Kalteng ln W=-3,049 + 
0,54 ln WD + 
2,288 ln D

Anggraeni, 
BW 2011

3 Hutan Rakyat Pinus 
merkusii

Jabar W=0,010 D2,604 Aminudin 
S2008

4 Hutan Rakyat Tectona 
grandis

DIY W = 0,037 D2,167 Aminudin 
S2008

5 Hutan 
Tanaman

Acaia 
mangium

Sumsel W=0,0005 D3,6486 Ismail, 
A.Y2005

6 Hutan 
Tanaman

Shorea 
leprosula

Jabar W=0,013D2,333 Heriansyah I, 
et al. 2003

2) Biomassa Tanah

Perhitungan biomassa tanah diambil hingga kedalaman 30 cm. 
Berikut contoh data pengamatan tanah, diketahui berat jenis tanah 
yang diperoleh dari ring sample dan kadar karbon masing-masing 
lapisan tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12. Contoh perhitungan biomassa tanah kedalaman 0-30 cm

Kedalaman (cm) Berat jenis (g/cm3) % C organik

0 – 5 cm 0,9 3,2

5 – 10 cm 0,95 3

10 – 20 cm 1,1 2

20 – 30 cm 1,2 1,6

% /Ct Kd C organik g cm2# #t= ^ h

C-tanah = Ct x 100 (ton/ha)
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a. Kedalaman 0-5 cm;
Ct = 5 x 0,9 x 3,2 % = 0,14 g/cm2

Ctanah = 0,144 x 100 = 14,4 ton/ha

b. Kedalaman 5-10 cm;
Ct = 5 x 0,95 x 3 % = 0,1425 g/cm2

Ctanah = 0,1425 x 100 = 14,25 ton/ha

c. Kedalaman 10-20 cm;
Ct = 10 x 1,1 x 2 % = 0,22 g/cm2

Ctanah = 0,22 x 100 = 22 ton/ha

d. Kedalaman 20-30 cm;
Ct = 10 x 1,2 x 1,6 % = 0,192 g/cm2

Ctanah = 0,192 x 100 = 19,2 ton/ha

Total kandungan C tanah sedalam 0-30 cm per hektar;
= 14,4+14,25+22+19,2 
= 69,85 ton/ha

5.4.  Perhitungan Total Karbon

Cadangan karbon total dalam plot adalah sebagai berikut:

tanCplot Cbap Cbbp Cserasah Ctban bawah Ckm Cpm C ah= + + + + + +^ h

Cplot = 230,90 ton/ha + 40,16 ton/ha + 0,16 ton/ha + 1 ton/ha 
+ 2,02 ton/ha + 11,9 ton/ ha + 69,85 ton/ha

Cplot = 355,99 ton/ha

Keterangan: 

Cbap (Kandungan karbon atas permukaan); Cbbp (Kandungan 
karbon bawah permukaan/akar); Cserasah (Kandungan karbon 
serasah); Ctban bawah (Kandungan karbon tumbuhan bawah); Ckm 
(Kandungan karbon kayu mati); Cpm (Kandungan karbon pohon 
mati); dan Ctanah (Kandungan karbon tanah).
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6

Studi Kasus Pendugaan 
Karbon

Setelah memahami teori dasar pendugaan cadangan karbon, agar 
lebih mudah penerapannya di lapangan dalam Bab ini disampaikan 
contoh studi kasus yang dilakukan di Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Barat.

6.1. Studi kasus Pendugaan Kandungan Karbon di 
Ekosistem Hutan Lahan Mineral

Kegiatan survei pendugaan karbon dilaksanakan oleh Yayasan 
Operasi Wallacea Terpadu (OWT) bekerjasama dengan KSM Nemdoh 
Nemkay pada bulan Januari-Februari dan Juni-Juli 2019 melalui 
pendanaan Proyek TFCA Kalimantan Siklus I. Survei dilakukan untuk 
menduga cadangan karbon Kawasan Hutan Lindung Sungai Lesan 
(HLSL) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Hutan Lindung Sungai Lesan (HLSL) berada di wilayah administrasi 
Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. HLSL 
ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor: SK. 3924/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 
14 Mei 2014 seluas 10.240,82 ha.

Kondisi HLSL sebagian besar adalah hutan primer dan sekunder 
dimana kawasan hutan ini kaya akan berbagai jenis pohon asli 
Kalimantan. Beberapa jenis pohon yang tumbuh di kawasan HLSL dan 
banyak dijumpai sebagai sarang orangutan antara lain: Ulin, Meranti, 
Kayu Arang, Banitan, Bintangur, Jambu-jambu, Kenari, Kacang, 
Mandarahan, Rengas, Tulang, Rambutan Hutan, Durian Hutan, 
Empilung, Asam Kandis, Bayur, Pasang dan Putat. Di samping itu 
juga dijumpai pohon-pohon yang menjadi sumber pakan orangutan, 
antara lain: agathis, bangkirai, bayur, durian, jambu, jelutung, kenari, 
keranji, keruing, manggis hutan, medang, nyato, rambutan, petai, 
tengkawang, dan ulin.
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Secara geografis HLSL berada di posisi 01°32’ 20,26” - 01°40’29,67” 
Lintang Utara dan antara 117° 03’58,19”- 117°11’13,47” Bujur Timur 
sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1 berikut:

Gambar 6.1. Peta posisi Hutan Lindung Sungai Lesan di Kabupaten Berau 
Provinsi Kalimantan Timur dan Hutan Rawa Gambut Pematang 
Gadung di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Survei pendugaan kandungan karbon pada kawasan HLSL mengacu 
pada SNI 7724:2011 tentang Pengukuran dan Penghitungan Cadangan 
Karbon–Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon 
hutan (ground based forest carbon accounting). Survei kandungan 
karbon ini menggunakan dua bentuk plot, yaitu: plot bentuk persegi 
panjang (lihat Gambar 4.1) dan lingkaran. Khusus plot bentuk 
lingkaran menggunakan model plot Forest Health Monitoring (FHM) 
(Lihat Gambar 4.2). 
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Pada tahap awal dilakukan stratifikasi kawasan HLSL yang bertujuan 
untuk mengelompokkan tapak berdasarkan peta tutupan lahan 
yang diperoleh dari intrepretasi citra satelit dengan resolusi paling 
rendah 30 m. Hasil stratifikasi menunjukkan bahwa kawasan HLSL 
dikelompokkan dalam 4 kelas kerapatan pohon yaitu: (i) Kerapatan 
tinggi, (ii) Kerapatan sedang, (iii) Kerapatan jarang, dan (iv) Belukar 
campur semak. Hasil analisis tutupan lahan kawasan HLSL tahun 
2018 adalah sebagai berikut: (i) Hutan dengan kerapatan tinggi seluas 
6.735,15 ha (65,8%), (ii) Hutan kerapatan sedang seluas 1.708,44 ha 
(16,7%), (iii) Hutan Kerapatan rendah seluas 738,23 ha (7,2%), dan 
(iv) Belukar campur semak seluas 1.056,36 ha (10,3%). Peta tutupan 
lahan HLSL disajikan pada Gambar 6.2 berikut:

Gambar 6.2. Peta analisis tutupan lahan di HL Sungai Lesan

Untuk mengetahui jumlah plot yang dibutuhkan dalam menduga 
kandungan karbon HLSL, maka pada tahap awal studi ini telah 
dilakukan pre assessment (pendugaan awal) kandungan karbon 
kawasan HLSL dengan cara membuat 3-5 buah plot karbon pada 
setiap kelas tutupan lahan.
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Gambar 6.3. Kondisi tutupan lahan: Rapat (A), Sedang (B), Ringan (C), 
Belukar campur semak (D)

Hasil perhitungan cadangan karbon dari biomassa atas khusus untuk 
tingkat pohon yang diperoleh dari pre assessment (plot pendahuluan) 
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Cadangan Karbon dari Biomassa Atas Pohon

Tutupan 
Lahan

Plot
Biomassa 

Atas Pohon 
(ton/ha)

Cadangan 
C dari Bap

(ton/ha)

Rata-rata 
Cadangan 
C (ton/ha)

Standar 
deviasi 

rata-rata 
cadangan 
C (ton/ha)

Rapat (A) 1 347,16 163,17

165,33 81,19

2 334,63 157,28

3 136,37 64,09

4 321,09 150,91

5 619,54 291,18
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Tutupan 
Lahan

Plot
Biomassa 

Atas Pohon 
(ton/ha)

Cadangan 
C dari Bap

(ton/ha)

Rata-rata 
Cadangan 
C (ton/ha)

Standar 
deviasi 

rata-rata 
cadangan 
C (ton/ha)

Sedang (B) 1 231,25 108,69

108,63 17,502 268,30 126,10

3 193,84 91,10

Ringan (C) 1 293,30 137,85

112,19 23,112 197,89 93,01

3 224,91 105,71

Belukar 
Campur 
semak (D)

1 33,38 15,69

88,31 78,962 336,73 172,36

3 163,6 76,89

Nilai rata-rata dan standar deviasi cadangan karbon dari biomassa 
pohon kemudian digunakan untuk menghitung jumlah plot karbon 
minimal yang perlu dibangun, yaitu dengan menggunakan Kalkulator 
Winrock dengan toleransi kesalahan (sampling eror) 20%.

Gambar 6.4. Aplikasi Kalkulator Winrock
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Hasil perhitungan Kalkulator Winrock menunjukkan bahwa setelah 
dilakukan pre assessment pendugaan karbon, masih perlu dibuat plot 
karbon sebanyak 25 buah, yang terdiri dari: 19 plot untuk kerapatan 
tinggi, 2 plot untuk kerapatan sedang,1 plot untuk kerapatan ringan 
dan 3 plot untuk belukar campur semak. 

Plot-plot karbon kemudian dibangun kembali untuk memenuhi 
kebutuhan jumlah plot karbon sebagaimana mengaju pada hasil 
perhitungan Kalkulator Winrock. Perhitungan pendugaan biomassa 
di atas permukaan (above ground biomass) dilakukan dengan 
menggunakan persamaan allometrik menurut Basuki et al. (2009) 
dengan parameter tunggal diameter setinggi dada (DBH), adapun 
pendugaan biomassa bawah pohon didekati dengan rumus nisbah 
akar pucuk dengan nilai default 0.37. Dalam proses konversi biomassa 
(dari dried material menjadi karbon), nilai standar Carbon Fraction 
(CF) yang digunakan adalah 0,47. Persamaan allometrik disajikan 
sebagai berikut:

ln TAGB = -1,201 + 2,196 ln D

Keterangan: 

TAGB = Total Above Ground Biomass, D = diameter setinggi dada

Berdasarkan proses penghitungan, diketahui bahwa estimasi 
kandungan karbon khusus dari biomassa di atas permukaan pada 
kawasan HLSL adalah: (i) Kerapatan tinggi (212,75 tonC/ha), (ii) 
Kerapatan sedang (128,34 tonC/ha), (iii) Kerapatan rendah (153,70 
tonC/ha), (iv) Belukar campur semak (120,99 tonC/ha). Adapun 
estimasi cadangan karbon dari 5 karbon pool di HLSL adalah sebagai 
berikut: (i) Kerapatan tinggi (250,87 tonC/ha), (ii) Kerapatan sedang 
(172,11 tonC/ha), (iii) Kerapatan rendah (178,76 tonC/ha), dan (iv) 
Belukar campur semak (171,39 tonC/ha). 

Pendugaan total stok karbon di wilayah HLSL pada 5 carbon pool 
dilakukan dengan mengalikan luasan masing-masing kelas tutupan 
lahan (strata) dengan densitas karbon masing-masing strata. 
Melalui perhitungan ini, diperoleh hasil bahwa stok karbon sebesar 
2.296.698,76 ton C atau CO2 equivalen sebesar 8.421.228,79. 
Cadangan karbon yang terbesar yaitu 1.698.635,30 ton C tersimpan 
pada kerapatan tinggi, setara dengan 73,57% dari total cadangan 
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karbon di HLSL. Survei ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 71% 
kandungan karbon di Kawasan HLSL berada di bagian atas permukaan 
tanah, sedangkan sisanya (29%) berada di bagian bawah permukaan. 
Informasi lebih detail mengenai cadangan karbon di wilayah HLSL 
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Cadangan karbon dari 5 carbon pool di HLSL tahun 2019

Kelas Tutupan Lahan Rapat Sedang Ringan
Belukar 

Campur Semak

Cadangan karbon dari 
Biomassa atas Pohon 
(ton/ha)

155,53 93,98 112,40 88,39

Cadangan karbon 
dari Biomassa Bawah 
Permukaan Pohon 
(ton/ha)

57,54 34,77 41,59 32,71

Cadangan karbon dari 
Serasah (ton/ha)

0,98 0,99 1,09 0,76

Cadangan karbon dari 
nekromass

22,53 19,66 7,26 38,14

Cadangan Karbon 
dari Tanah (ton/ha)

14,29 22,71 16,42 11,40

Total Cadangan 
Karbon dari 5 carbon 
pool (ton/Ha)

250,87 172,11 178,76 171,39

Luas yang diwakili (ha) 6.735,15 1.708,44 738,23 1.056,36

Total cadangan karbon 
dari 5 karbon pool/ 
tutupan lahan (ton)

 1.698.635,30 294.045,82  131.965,86  181.051,78 

Cadangan karbon 
HLSL (ton)

 2.296.698,76

CO2 Equivalen (ton)  8.421.228,79
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Tabel 6.3.  Rekapitulasi total kandungan 5 carbon pool pada Kawasan 
HLSL 

Kelas Tutupan Lahan
Total Karbon 

(ton/ha)

Total Karbon di 
Atas Permukaan 

(ton/ha) 

Total Karbon di 
bawah permukaan 

(ton/ha)

Cadangan karbon dari 
biomassa atas pohon 

1.384.426

1.625.305 
(71%)

Cadangan karbon dari 
serasah 

9.899

Cadangan karbon dari 
nekromass

230.980

Cadangan karbon dari akar 
pohon

512.200
671.408

(29%)
Cadangan karbon dari 
tanah 

159.208

6.2. Studi Kasus Pendugaan Karbon di Ekosistem Hutan 
Gambut

Tropenbos Indonesia (TI) bekerja sama dengan Wetlands International 
Indonesia (WII) melakukan kajian stok karbon dan kelayakan program 
REDD+ di Ekosistem Hutan Rawa Gambut yang berada di Desa 
Sungai Besar, Desa Sungai Pelang, dan Desa Pematang Gadung. 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi 
stok karbon dan mengeksplorasi peluang implementasi Result Based 
Payment (RBP) dalam program REDD+ di wilayah kajian. Salah satu 
tujuan studi adalah untuk mengetahui potensi stok karbon yang ada 
di wilayah kajian, meliputi karbon atas permukaan (above ground 
biomass) dan karbon yang tersimpan pada lahan gambut di wilayah 
kajian.

Wilayah kajian memiliki luas total 20.965,83 ha yang sebagian besar 
merupakan ekosistem hutan rawa gambut. Secara administrasi, 
wilayah kajian termasuk ke dalam tiga desa yang berbeda yaitu Desa 
Pematang Gadung, Desa Sungai Besar, dan Desa Sungai Pelang. 
Ketiga desa tersebut merupakan bagian dari Kecamatan Matan Hilir 
Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimatan Barat. Berdasarkan 
SK MenLHK No. 129 tahun 2017 tentang Kesatuan Hidrologis Gambut 
(KHG), wilayah kajian termasuk kedalam dua KHG yaitu: (1) KHG 
Sungai Kepulu – Sungai Pesaguan (kode: KHG.61.04.09) dengan luas 
seluas 9.524,04 ha (45,43%) dan (2) KHG Sungai Pawan – Sungai 
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Kepulu (kode: KHG.61.04.08) dengan luas 7.041,08 ha (33,58%). 
Adapun sisanya merupakan wilayah Non-KHG seluas 4.400,71 
(20,99%).

Studi ini melakukan stratifikasi wilayah kajian dimana stratifikasi 
mengacu pada suatu pembagian wilayah menjadi unit-unit atau 
parcel yang memiliki kesamaan karakteristik biofisik. Mengingat 
wilayah yang dikaji adalah hutan rawa gambut maka stratifikasi 
mencakup dua elemen yaitu biomassa atas permukaan (above ground 
stratification) dan stratifikasi gambut (peat stratification). Dalam kajian 
ini, stratifikasi secara umum mengikuti tool X-STR Verified Carbon 
Standard. Stratifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 
Stratifikasi biomassa atas permukaan menggunakan tutupan lahan 
(land cover) sebagai proxy dalam mengelompokkan unit-unit parcel 
yang sama. Hal ini mengingat tutupan lahan memiliki korelasi yang 
erat dengan cadangan biomassa karbon atas permukaan (above 
ground biomass); (2) Stratifikasi lahan yang dilakukan mencakup (i) 
stratifikasi elevasi permukaan lahan, (ii) stratifikasi ketebalan gambut 
dan (iii) elevasi drainage base. Ketiga peta ini diperlukan sebagai salah 
satu dasar perhitungan emisi dan subsiden lahan gambut.

Gambar 6.5. Kelas tutupan lahan di wilayah kajian
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1) Cadangan karbon atas permukaan

Serangkaian survei lapangan dilakukan untuk membuat Permanent 
Sampling Plot (PSP) dan mengukur data-data yang digunakan untuk 
menduga biomassa atas permukaan. Pembuatan PSP dan pengukuran 
mengacu pada SNI 7724:2011 tentang pengukuran dan penghitungan 
cadangan karbon – pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan 
karbon hutan (ground based forest carbon accounting). Selama lebih 
dari 1 bulan melakukan survei, sebanyak 26 PSP telah dibangun.

Dari 5 carbon pool yang ada (above ground biomass atau AGB, Below 
Ground Biomass atau BGB, litter, dead wood atau DW, soil organic 
matter atau SC), kajian ini hanya mengukur AGB saja. SC, litter, dan 
BGB dikeluarkan dari perhitungan karena dianggap sudah tercakup 
oleh pengukuran gambut yang dilakukan secara terpisah. Sementara 
untuk DW, pool ini dikeluarkan dengan alasan konservatif. Dalam 
pendugaan AGB, penghitungan dilakukan dengan menggunakan 
persamaan Chave et al. (2012) dengan parameter tunggal yaitu 
diameter setinggi dada (DBH-Diameter Breast Height). Dalam proses 
konversi biomassa (dari dried material menjadi karbon), nilai standar 
Carbon Fraction (CF) yang digunakan adalah 0,47. 

Berdasarkan proses penghitungan, diketahui bahwa densitas karbon 
untuk hutan kerapatan sedang adalah 111,88 tC/ha, hutan kerapatan 
rendah adalah 102,65 tC/ha. Untuk kelas tutupan lainnya, kajian ini 
menggunakan kajian yang difasilitasi oleh RSPO (Agus et al., 2013) 
yang didalamnya telah merangkum densitas karbon untuk beberapa 
kelas tutupan yang berbeda.

Pendugaan stok karbon di wilayah kajian dilakukan dengan mengalikan 
luasan masing-masing kelas tutupan lahan (strata) dengan densitas 
karbon masing-masing strata. Melalui perhitungan ini, diperoleh hasil 
bahwa stok karbon atas permukaan (Above Ground Biomass-AGB) di 
wilayah kajian sebesar 1.416.812,28 tC. Hutan kerapatan rendah 
(low density forest) menyimpan cadangan karbon yang terbesar 
yaitu 898.630,05 tC, setara dengan 63,43% dari total cadangan 
karbon di wilayah kajian. Hutan kerapatan tinggi menempati posisi 
kedua dengan cadangan stok karbon sebesar 364,308,70 tC atau 
setara dengan 25,71% dari total cadangan karbon di wilayah kajian. 
Informasi lebih detail mengenai cadangan karbon di wilayah kajian 
tersaji dalam Tabel di bawah:
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Tabel 6.4. Estimasi cadangan karbon di wilayah kajian berdasarkan 
strata

No Penutupan Lahan Luas (ha)
Stok Karbon 

(tC/ha)
Cadangan 
karbon (tC)

Persentase 
(%)

1 Hutan kerapatan 
sedang

3.256,10 111,88 364.307,70 25,71

2 Hutan kerapatan 
rendah

8.754,72 102,65 898.630,05 63,43

3 Lahan semak 
belukar

5.104,28 28,00 142.919,84 10,09

4 Areal penanaman 12,46 14,4 179,42 0,01

5 Pertanian 
campuran

531,02 11 5.841,22 0,41

6 Areal terbuka 1.359,24 3,63 4.934,04 0,35

7 Areal 
pertambangan

1.948,01 0,00 0,00

Total 20.965,83 1.416.812,28 100,00

2) Cadangan karbon tersimpan dalam gambut

Pengukuran ketebalan gambut dan elevasi permukaan lahan dilakukan 
dalam tiga transek. Ketebalan gambut diukur menggunakan bor 
gambut dan ketinggian permukaan tanah diukur dengan menerapkan 
prinsip water pass. Data yang dihasilkan berfungsi sebagai dasar untuk 
melakukan stratifikasi tiga elemen penting dalam penilaian biomassa 
gambut, yaitu:

(a) Stratifikasi elevasi permukaan lahan 

Stratifikasi permukaan lahan dilakukan menggunakan Digital 
Elevation Model (DEM). Data elevasi yang diukur di lapangan perlu 
dikalibrasi dengan elevasi rata-rata ketinggian air di sungai terdekat. 
Data kalibrasi kemudian dikonversi menjadi standar datum (m-dpl), 
kemudian ditentukan korelasinya dengan SRTM 30 dari NASA. 
Berdasarkan analisis korelasi ini, selanjutnya dikembangkan model 
ketinggian tajuk di kawasan hutan. Proses pemetaan DEM dimulai 
dengan mengembangkan 30.000 titik-titik duga elevasi, yang 
merupakan gabungan dari elevasi data dari SRTM (Shuttle Radar 
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Topography Mission) 30 dan data elevasi terukur di lapangan. Perkiraan 
titik-titik elevasi kemudian dimasukkan dalam analisis geostatistik dan 
menghasilkan Digital Elevation Model (DEM) untuk wilayah proyek 
sebagaimana disajikan pada Gambar 6.6 berikut ini:

Gambar 6.6. Peta elevasi di wilayah proyek

(b) Stratifikasi ketebalan gambut 

Ketebalan gambut dimodelkan melalui pendekatan korelasi 
geomorfologi dengan peubah bebas utama elevasi permukaan lahan. 
Korelasi antara ketebalan gambut dan elevasi permukaan lahan 
dimodelkan dengan polinomial derajat empat dan digunakan sebagai 
algoritma dalam pembuatan raster ketebalan gambut. Pemetaan 
raster kedalaman gambut dimulai dengan mengembangkan 30.000 
titik estimasi. Di setiap titik, ketebalan gambut diestimasi berdasarkan 
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perhitungan dan data dibandingkan dengan pengukuran lapangan. 
Titik-titik duga ini kemudian digunakan sebagai masukan dalam 
analisis geostatistika (Kriging).

Gambar 6.7. Peta raster kedalaman gambut di wilayah proyek

(c) Elevasi Drainage Base 

Elevasi drainage base mengacu pada elevasi muka air rata-rata di 
tubuh air terdekat yang diambil dari data SRTM 30. Rata-rata elevasi 
muka air di tubuh air terdekat dikembangkan melalui persamaan 
statistik. Muka air rata-rata ini dikombinasikan dengan peta ketinggian 
permukaan tanah untuk menghasilkan peta elevasi drainage base 
sebagaimana disajikan pada Gambar 6.8 berikut:
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Gambar 6.8. Peta Elevasi Drainage Base di wilayah proyek

Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut diestimasi 
berdasarkan asumsi nilai bulk density sebesar 90 kg/m3 (0,9 g/cc) dan 
kandungan massa karbon sebesar 50%. Dari hasil analisis diketahui 
bahwa cadangan karbon sebagian besar tersimpan dalam tanah 
gambut dengan ketebalan 3 – 7 meter. Cadangan karbon terbesar 
ditemukan di HD Pematang Gadung (sekitar 26,8 juta ton) disusul oleh 
HD Sungai Besar (sekitar 11,1 juta ton) dan yang terendah terdapat 
di HD Sungai Pelang (sekitar 747 ribu ton). Statistik lebih lengkap 
mengenai cadangan karbon gambut dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 6.5. Cadangan karbon Hutan Rawa Gambut

Ketebalan 
gambut (cm)

Stok Karbon (tC)
Intenstias Stok 

(tC/ha)
Luas (ha)

Persentase 
Luas (%)

0-40 78.358,12 312,33 250,88 1,41

100-200 274.892,01 682,66 402,68 2,27

200-300 708.338,09 1.151,13 615,34 3,47

300-400 4.387.089,54 1.604,72 2.733,87 15,40

400-500 10.427.686,46 2.032,13 5.131,41 28,91

500-600 12.632.588,86 2.474,72 5.204,66 28,76

600-700 9.958.517,64 2.876,22 3.462,36 19,51

700-800 129.028,73 3.286,13 39,26 0,22

800-900 26.401,50 3.771,64 7,00 0,04

900-1000 4.491,00 4.491,00 1,00 0,01

Total 38.627.391,97 17.748,47

Total cadangan karbon di area kajian mencapai sekitar 40 juta ton 
dimana 96,5% berada dalam tanah gambut yakni sekitar 38,6 juta 
ton, sedangkan sisanya 3,5% berada pada biomassa atas permukaan. 
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 6.9 berikut:

3.5%

96.5%

Biomassa Atas Permukaan

Tanah Gambut

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Gambar 6.9. Perbandingan persentase cadangan karbon biomassa atas 
permukaan dan tanah gambut
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Berdasarkan hasil studi kasus pada lahan mineral di kawasan HLSL 
dan hutan rawa gambut (di Pematang Gadung, Sungai Besar, dan 
Sungai Pelang), menunjukkan hasil sebagai berikut:

1.  Pada Hutan Rawa Gambut: cadangan karbon di bagian tanah 
jauh lebih besar (96,5%) jika dibandingkan dengan karbon atas 
permukaan (3,5%)

2. Pada hutan lahan mineral di Kawasan HLSL: cadangan karbon 
di bagian tanah jauh lebih kecil (29%) jika dibandingkan dengan 
karbon atas permukaan (71%)
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