
Judul Toolbox IPN B2 adalah Persamaan biomasa pohon dan cadangan karbon di atas 
permukaan lahan gambut.
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Hutan dan lahan gambut Indonesia berperan penting terkait dengan emisi gas rumah 
kaca nasional dan global. Karenanya di dalam upaya mitigasi perubahan iklim, hutan 
dan lahan gambut menjadi isu penting karena peluang penurunan emisi yang sangat 
besar. Upaya pengembangan mekanisme insentif melalui pendanaan global juga 
mulai dikembangkan. Karena itu mekanisme system MRV yang akurat, lengkap dan 
transparan diperlukan. Penghitungan emisi bebasis lahan akan sangat tergantung dari 
keakurasian pendugaan biomassa dari tegakan hutan dan juga pohon. Karena itu 
penggunaan persamaan biomassa pohon yang akurat menjadi sangat penting.

Tujuan dari toolbox ini adalah untuk:
-Memberikan informasi dasar tentang metode terkini yang diterapkan dalam 
penyusunan persamaan biomassa dan pendugaan cadangan karbon dari biomassa 
atas permukaan (BAP) di lahan gambut. 
-Menyajikan perkembangan penelitian terkini terkait dengan pengembangan 
persamaan biomassa dan pendugaan cadangan karbon, termasuk kaitannya dengan 
SNI pengukuran karbon
-Mendiskusikan peluang-peluang penelitan dan tantangan IPTEK di masa mendatang
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Cakupan dari tool box ini adalah penjelasan mengenai methodology pengembangan 
persamaan allometrik dan pengukuran lapangan untuk pendugaan karbon hutan di 
lahan gambut
Tool box ini memiliki keterkaitan sedikit dengan Toolbox yang dikembangkan oleh bu 
Belinda terkait dengan peta tutupan lahan. Dimana pada tool box ini, peta tutupan 
lahan yang dihasilkan dari Toolbox B5 digunakan untuk proses stratifikasi untuk 
desain sampling pengukuran cadangan karbon di lapangan
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Allometry merupakan persamaan yang menghubungkan antara ukuran atau nilai 
mahluk hidup (misalnya berat, geometri, volume) dengan salah satu nilai parameter 
lainnya yang dapat diukur langsung pada mahluk hidup tersebut. Hubungan antara 
biomassa pohon dengan diameter pohon biasanya cenderung allometrik.
Kebalikannya adalah isometry yang memiliki kesamaan ukuran geometri sehingga 
ukuran mahluk hidup proporsional dengan nilai parameter lainnya, contohnya adalah 
hubungan antara luas kubus dengan tingginya. 

Persamaan alometrik biomassa pohon merupakan persamaan yang menghubungkan 
antara nilai total biomassa sebuah pohon dengan nilai parameter pohon tersebut 
yang dapat diukur dengan lebih mudah, antara lain DBH, Tinggi pohon, tinggi bebas 
cabang dan berat jenis pohon. Pengembangan persamaan allometrik pohon biasanya 
melibatkan metode penebangan (destructive sampling) Sehingga untuk menduga 
total biomassa atau karbon hutan, selanjutnya cukup menggubakan data pengukuran 
parameter pohon di plot ukur tanpa harus melakukan metode penebangan.

Biomassa atas permukaan disingkat BAP, merupakan carbon pool yang berasal dari 
vegetasi yang berada di atas permukaan tanah, atau dengan kata lain semua 
biomassa dari begetasi yang hidup kecuali akar. Di dalam IPCC, akar termasuk ke 
dalam carbon pool biomassa bawah permukan (BBP). Karena itu persamaan 
allometrik untuk keduanya sering kali dipisahkan.
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Rasio Berat Kering/Berat Basah merupakan nilai rasio dari berat kering sebuah sampel 
biomassa terhadap berat basahnya. Berat kering diperoleh dari penimbangan sampel 
yang telah kering tanur hingga mencapai berat konstan. Berat basah sampel diukur 
pada saat di lapangan.
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- Faktor-faktor yang paling umum digunakan sebagai parameter untuk 

pengembangan persamaan biomassa pohon adalah DBH, Tinggi dan Berat Jenis 

(BJ).  Hampir semua persamaan biomassa pohon menggunakan DBH sebagai 

parameter tunggal maupun multiple dengan yang lainnya. Hal ini karena hubungan 

yang sangat kuat dengan biomassa dan kemudahan pengukurannya di lapangan. 

Berbeda dengan tinggi dan BJ yang memerlukan usaha, alat dan waktu tambahan. 

Selain itu, di hutan tropis yang memiliki laisan kanopi berlapis, sangat sulit untuk 

melihat puncak kanopi pohon, karenanya walaupun menggunakan alat ukur 

beteknologi laser, masih terdapat kendala dan kesalahan. Karena itu penggunaan 

persamaan Tinggi dan DBH juga digunakan untuk mengatasi masalah ini 

(Feldpausch et al 2012 dan Rutishauser et al 2013). Namun hal ini juga 

mendapatkan kritik terkait dengan multicolinearity (Sileshi 2014). 

- Berat jenis pohon merupakan factor yang dapat meningkatkan keakurasian (Chave 

2005). Namun pengukuran langsung BJ atau pengambilan sampel di lapangan juga 

sangat tidak praktis. Sebagian besar pengukuran plot biomassa hanya 

mengidentifikasi jenis pohon yang dikaitkan denga database BJ. Hal ini juga dapat 

menimbulkan uncertainty di dalam pendugaan biomassa, padahal upaya 

identifikasi hingga ke tingkat jenis juga tidak mudah. Karena itu Manuri et al (2014) 
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juga menyarankan penggunaan kelas berat jenis sebagai pengganti nilai berat jenis.

- Selain DBH, T dan BJ, beberapa factor penting lainnya teridentifikasi cukup signifikan 

dalam peningkatan keakurasian persamaan alometrik untuk pendugaan BAP, 

antara lain:

- Taksonomi. Basuki et al (2009) menyatakan bahwa dengan menggunakan tingkat 

genus untuk pengembangan persamaan alomerik, dapat meningkatkan 

keakurasian. Namun dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, cukup 

sulit menemukan jumlah sampel yang cukup untuk banyak genus yang ada di 

hutan tropis gambut Indonesia. Karena itu Manuri et al (2014) menyarankan untuk 

menggunakan kelompok utama suku, yaitu dipterocarp dan non dipterocarp, yang 

juga cukup signifikan.

- Selain itu Manuri et al (2014) juga menyarankan untuk mengelompokkan antara 

jenis pohon dengan berat jenis yang berbeda kelas menjadi kelas ringan dan berat

- Di  hutan tropis Peru, Goodman et al (2014) menemukan bahwa ukuran tajuk juga 
berpengaruh terhadap pendugaan biomass pohon.

- Selain itu Dharmawan et al (2013) menemukan bahwa persamaan alometrik 
biomassa pohon di hutan bekas terbakar, hutan bekas tebangan dan hutan primer 
memiliki perbedaan. Walaupun memiliki formasi dan karakteristik yang tidak 
sama, persamaan allometrik biomassa di hutan rawa gambut pulau Sumatra dan 
Kalimantan tidak ada perbedaan yang signifikan (Manuri et al 2014).
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Terdapat beberapa langkah-langkah untuk penyusunan persamaan biomassa pohon 
dengan menggunakan destructive sampling yaitu:
1.Pemilihan dan pengukuran pohon contoh (sample trees). Pohon contoh dipilih di 
tipe hutan yang memiliki kesamaan karakteristik dengan hutan yang akan kita duga 
cadangan karbonnnya. Untuk itu pohon contoh perlu diambil dari hutan rawa gambut 
yang mewakili lokasi yang akan kita ukur. Pemilihan pohon contoh dapat melibatkan 
kegiatan pengukuran cepat hutan, karenanya memerlukan beberapa alat survey 
hutan seperti, GPS, kompas, diameter tape, meteran dan alat tulis. Selain itu juga 
diperlukan pengenal jenis pohon
2.Setelah pohon dipilih, pohon ditebang menggunakan chainsaw atau parang jika 
diameternya kecil. Pastikan chainsaw bekerja dengan baik dan tersedia spare part 
cdadangan seperti busi dan rantai serta alat seperti kikir dan kunci busi. Selain itu 
bahan bakar dan oli juga dipastikan cukup hingga seluruh kegiatan. Pohon yang sudah 
rebah diukur panjang bebas cabang dan panjang total.
3.Pembagian fraksi pohon dilakukan setelah pohon rebah dengan menggunakan 
chainsaw dan parang
4.Setelah itu bagian pohn diukur dan ditimbang. Pengukuran batang dan cabang 
besar menggunakan diameter tape. Untuk penimbangan, sebaiknya menggunakan 
timbangan gantung dijital (mini crane scale) yang telah dikalibrasi oleh badan 
metrologi
5.Pengambilan s=contoh kayu dan daun menggunakan parang atau chainsaw. 
Diperlukan timbangan untuk menimbang sample dan plastic untuk penyimpanan 
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sampel
6. Analisa kayu dilakukan di laboratorium yang memiliki oven, desikator, timbangan 

analitik, gelas ukur dan bak air ukuran besar
7.Tahap akhir adalah pengembangan persamaan menggunakan software statistik
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Metode pemilihan pohon contoh perlu dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa kriteria untuk menghindari bias akibat preferensi pemilihan pohon.

1.Untuk menghindari permasalahan terkait legalitas, pastikan lokasi yang akan 

ditebang merupakan lokasi yang direncanakan akan ditebang

2.Lakukan inventarisasi cepat di wilayah yang akan dilakukan penebangan. Ukur dan 

catat jenis dan diameternya. Untuk megetahui jenis-jenis dominan lakukan 

penghitungan indeks nilai penting yang merupakan akumulasi dari kerapatan jenis, 

frekuensi jenis dan dominansi jenis (Soerianegara dan Indriawan 2002)

3.Pilih pohon contoh berdasarkan jenis dominan dan keterwakilannya dengan kelas 

diameter. Semakin banyak jumlah pohon, jenis, cakupan DBH yang luas akan semakin 

baik. Keterwakilan pohon dengan diameter besar sangat penting, karena variasi 

biomassa yang sangat besar. Jika memungkinkan jumlah pohon besar seimbang 

dengan pohon kecil

4.Untuk menghindari kerusakan lebih banyak, tentukan dahulu pohon-pohon besar 

yang akan ditebang dan kemungkinan arah rebahnya. Pilih dan tebang pohon contoh 

berdiameter kecil di lokasi kemungkinan pohon besar rebah. Pohon yang 

kemungkinan arah rebahnya akan menyulitkan saat penimbangan sebaiknya dihindari
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Namun secara keseluruhan, perlu mempertimbangkan waktu dan biaya yang tersedia
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Menurut Soerianegara dan Indriawan (2002), penghitungan Indeks Nilai Penting 
dapat dilakukan dengan rumus ini: INP = Kerapatan Relatif (KR) + Frekuensi Relatif 
(FR) + Dominansi Relatif (DR). KR suatu jenis pohon adalah total jumlah individu suatu 
jenis per luas seluruh plot, relative terhadap kerapatan seluruh jenis dan diexpresikan 
dalam persen.

FR suatu jenis adalah jumlah plot ditemukannya jenis tersebut dibagi luas plot, 
relative terhadap frekuensi ditemukannya seluruh jenis atau jumlah total plot, 
disajikan dalam persen

DR adalah luas bidang dasar suatu jenis dibagi total luas plot, relative terhadap 
dominansi seluruh jenis. Disajikan dalam persen

Perhitungan INP dilakukan untuk tiap tingkat pertumbuhan, pancang, tiang, pohon 
kecil dan pohon besar.
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Pembagian fraksi atau bagian-bagian pohon dilakukan agar pengukuran dan 
pencatatan dapat dilakukan secara terpisah, mengingat tiap fraksi pohon memiliki 
kerapatan biomassa yang berbeda-beda. Pohon dibagi menjadi bberapa fraksi yaitu: 
Tunggak, Batang, Cabang, Ranting, Daun dan Buah. Untuk cabang dipilah kembali 
berdasarkan ukuran diameter, mengingat variasi berat jenis dalm individu. Di SNI 
pembagian fraksi tidak mempertimbangkan ukuran tidak diperhatikan namun lebih 
berdasarkan anatomi pohon atau bagaimana posisi fraksi tersebut relative terhadap 
fraksi lainnya
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1. Untuk batang dan cabang dengan diameter > 30 cm dilakukan pengukuran 
diameter dan panjang seksi. Parameter yang dicatat: Diameter pangkal (Dp), 
Diameter ujung (Du) dan panjang seksi (P). Panjang tiap seksi sekitar 2 meter atau 
diukur sebelum terjadi perubahan diameter yang tajam.

2. Fraksi pohon lainnya ditimbang langsung secara terpisah, termasuk akar nafas, 

tunggak, cabang sedang, cabang kecil, ranting dan daun

3. Pemisahan antara daun dan ranting merupakan pekerjaan yang sangat memakan 

waktu, namun persentasi biomassa daun terhadap total biomassa pohon hanya 

sekitar 5% atau kurang. Karena itu beberapa literature menyarankan untuk 

menimbang ranting dan daun secara bersamaan dan diambil sample acak dari 

beberapa timbangan untuk dipisahkan daunnya dan dihitung kembali total berat 

daunnya. Dengan demikian, persentase berat daun dan ranting juga dapat 

diestimasi secara keseluruhan

4. Jika terdapat buah, bunga dalam jumlah signifikan, dilakukan pengukuran 

terpisah. Namun jika tidak terlalu banyak, bunga dan buah dapat digabungkan ke 

dalam fraksi yang sama
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1. Pengambilan sampel dilakukan pada setiap fraksi yang diukur, kira-kira 1-3 

sampel tiap fraksi, disesuaikan dengan dimensi pohon tebang. Kurang-lebih 

seperti ini: 1 buah sampel untuk banir, 2 – 3 sampel untuk batang, 1-2 sampel 

untuk cabang besar, 1-2 sampel untuk cabang sedang, 1-2 sampel untuk 

cabang kecil dan 1-2 sampel untuk daun. Sampel kayu yang diambil harus 

mempertimbangkan keterwakilan dan kepraktisan. Misalnya keterwakilan dari 

ukuran fraksi ranting yang bervariasi dari 0.5 cm – 3 cm, semua harus 

dimasukka dengan proporsi yag kira-kira sama. Untuk cabang yang besar, 

cukup diambil ukuran rata-rata jika hanya satu sampel, atau diambil dari 

berbagai ukuran dari yang paling kecil hingga paling besar. Untuk batang yang 

sangat besar, akan menyulitkan untuk membawa sample cakram yang sangat 

besar, karena itu sample cakram dapat dipotong menjadi 1/2, 1/4 atau 1/8 

sehingga proporsional terhadap dimensi kayu dan kulitnya. Untuk sampel 

cakram yang asimetris, pastikan memperhatikan proporsi antara kayu yang 

tumbuh cepat dan lambat. Hal ini untuk memastikan bahwa pengukuran BJ 

tidak bias.

2. Timbang dan catat semua sampel. Penimbangan sampel harus dilakukan pada 

hari yang sama dimana fraksi ditimbang. Hujan dan panas dapat 
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mempengaruhi kadar air kayu. Jika penimbangan dilakukan selama 2 hari, 

maka sampel harus diambil pada hari pertama dan kedua

3. Beri label pada sampel sesuai dengan kode sampe dalam catatan. Gunakan 

spidol permanen dan plastic untuk sample

4. Jika nama ilmiah pohon tidak diketahui, lakukan pembuatan herbarium, untuk 

dilakukan identifikasi jenis di LIPI Bogor atau Pusat herbarium terdekat, 

Misalnya CIMTROP untuk Kalteng. Pastikan pengambilan sampel herbarium 

dilakukan sebelum fraksi daun dipisahkan.
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Setelah sampel dikumpulkan, analisa BJ dilakukan di laboratorium kayu terdekat. 

Biasanya di universitas terdekat memiliki labaoratorium yang memiliki oven untuk 

pengeringan sampel.

1.Sampel ditimbang untuk berat awal pembanding, menggunakan timbangan analitik. 

2.Pindahkan sampel ke rak pegeringan. Jika sampel dipindahkan ke amplop atau 

kertas, pastikan semua bagian dari sampel yang terkumpul dipindahkan

3.Lakukan pengeringkan sampel pada 105oC untuk sampel kayu dan 80oC untuk daun, 

hingga mencapai berat konstan. Lama pengeringan akan tergantung dari besar 

sampel yaitu sekitar 2 hari untuk sampel daun dan 1 minggu untuk sampel dari 

batang besar. Paling tidak 3 sampel control dalam berbagai ukuran ditimbang setiap 

hari. Dalam pedoman SNI, kisaran suhu yang digunakan adalah 75oC - 80oC. Namun 

berdasarkan pengalaman, untuk sample kayu yang tebal membutuhkan waktu hingga 

2 minggu untuk mendapatkan berat kering konstan.

4.Untuk fraksi yang tidak ditimbang di lapangan, selain berat kering juga dilakukan 

analisa volume sampel. Dengan demikian diketahui berat jenisnya.

5.Namun demikian, untuk semua samel batang, sebaiknya dilakukan analisa berat 

jenis (Berat Jenis = berat kering / volume)

6.Ratio Berat Kering Berat Basah diperoleh dengan membagi Berat kering sampel 
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dengan berat basah sampel. Jika waktu pengambilan sampel dengan analisa lab 

cukup lama, diarankan menggunakan berat basah yang diukur di lapangan
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Hitung biomassa total per pohon berdasarkan data analisa laboratorium. 
Penghitungan biomassa total dilakukan dengan mengalikan berat basah fraksi (BBf) 
dengan Rasio berat kering berat basah sampel dari fraksi tersebut (Rasio BK/BB).

-Untuk Fraksi yang tidak ditimbang (batang dan cabang sangat besar), lakukan 

pengukuran volume tiap seksi menggunakan rumus Smalian,  dimana phi adalah 22/7 

atau 3.14, Dp adalah diameter pangkal seksi, Du adalah diameter ujung dan L adalah 

panjang seksi. Selanjutnya untuk menghitung biomasanya, volume tersebut dilakukan 

BJ dari sampel fraksi tersebut.

-Rekap semua data pengukuran lapangan dan hasil penghitungan ke dalam lembar 

excel seperti cotoh di bwah ini:

-Nomor pohon, Jenis pohon, DBH, Tinggi total, Tinggi bebas cabang, Berat jenis 

pohon dari rata-rata berat jenis sampel yang diukur dari pohon tersebut, Biomassa 

tunggak, Biomassa batang, Biomassa Cabang dst
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- Setelah data terkompilasi, regresi non linear persamaan allometrik dapat dilakukan 
secara sederhana menggunakan Excel sheet

- Pilih seluruh data dalam kolom DBH dan Total Biomassa (Klik ctrl dan select dengan 
mouse)

- Insert Scatter Plot (XY), sehingga muncul grafik sebaran titik

- Pada grafik, klik salah satu titik yang ada, lalu klik kanan

- Pilih “Add trendline” lalu pilih “power” untuk persmaaan pangkat dan beri tanda 

check pada kotak “display equation on chart” dan kotak “Display R-squared” untuk 

menampilkan persamaannya dan nilai R2 nya.
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Seperti terlihat pada grafik sebelah kanan atas, hubungan antara biomassa pohon 
dengan DBH memiliki tipe sebaran variasi data yang heteroscedasity (Basuki et al.
2009; Manuri et al. 2014), dimana variasi nilai biomassa meningkat seiring dengan 
besarnya diameter. Pohon dengan diameter besar memiliki tingkat variasi biomassa 
dugaan yang tinggi. Sehingga perlu dianalisa menggunakan persamaan linear dari 
data log natural. Berikut beberapa bentuk persamaan linear yang biasa digunakan. 
Bentuk polynomial yang menggunakan DBH2 dan DBH3 tidak disarankan karena 
melanggar aturan multi collinearity (Sileshi 2014; Manuri et al 2014)
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Pemilihan persamaan terbaik dilakukan dengan melihat perbandingan beberapa nilai 

antara lain:

-Coefficient of determination (R2) atau R2 adjusted

-Akaike Information Criterion (AIC) atau AICc

-Residual Standard Error (RSE)

-Mean absolute percentage error - MAPE (%) menggunakan persamaan ini dimana: 

Mo = Biomassa yang diukur dan Mp adalah biomassa yang diprediksi 

-Nilai-nilai lainnya (R2, AIC dan RSE) dapat dihitung secara mudah dengan software-

software statistik yang ada (R, JMP, SPSS, MathLab dll)

Transformasi balik harus dilakukan untuk mengkonversi dari nilai logaritmik ke nilai 
biomassa. Untuk itu diperlukan Correction Factor (CF) (Sprugel, 1983)
atau  Ratio Estimator (REst) (Snowdon, 1991), dimana RSE adalah residual
standard error, yi dan yˆi adalah biomassa teramati dan prediksi dari pohon ke i  dan 
n adalah jumlah pohon sampel.
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Sebagai contoh, dari keempat persamaan Ln BAP tersebut, persmaan Model MDBH-WD-

H  merupakan model terbaik karena memiliki RSE (Residual Square Error) terkecil, R2 

(coeffisien determinasi) yang tertinggi dan AICc (corrected Akaike Information 

Criterion) terkecil (sumber Manuri et al 2014). 

Persamaan linear tersebut (Ln BAP) seperti rumus 1, harus dikembalikan menjadi 

persamaan BAP dengan mengexponensialkan seperti persamaan no 2 dan dengan 

menambahkan factor koreksi (REst). 
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Persamaan biomassa pohon hutan rawa gambut yang dikembangkan dari 148 sampel 
dari Sumatera dan Kalimantan dengan sebaran diameter dari 2 cm hingga 160 cm 
(Manuri et al, 2014). Persamaan tersebut dikelompokkan menjadi kelompok jenis 
campuran (termasuk dipterocarp), khusus jenis dipterocarp (kecuali keruing) dan jenis 
non dipterocarp dengan kelas berat jenis ringan dan berat. Dengan banyaknya opsi 
ini, perhitungan dengan data apapu dapat dilakukan, Misalnya jika pengukuran di 
lapangan hanya mengukur diameter (DBH) saja, maka dapat menggunakan 
persamaan yang hanya menggunakan parameter DBH saja. Semakin banyak 
parameter yang digunakan yaitu DBH, WD wood density atau berat jenis dan tinggi 
pohon (H), maka cenderung lebih akurat.
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Beberapa topik penelitian yang masih perlu dikembangkan terkait dengan persamaan 
biomassa dan cadangan karbon antara lain:
•Persamaan untuk jenis jenis dipterocarp yang memiiki berat jenis yang berat seperti 
seperti keruing, bangkirai dll
•Pengembangan kelompok jenis berdasarkan taksonomi, misal genus atau family
•Persamaan untuk hutan rawa gambut di wilayah Timur Indonesia (Papua)
•Persamaan Biomassa Bawah Permukaan (akar)
•Persamaan Berbagai jenis palem dan liana
•Sampel pohon besar yang tidak normal/cacat
•Penggabungan persamaan allometrik menggunakan metode Bayesian 
•Metode non destructive menggunakan Terrestrial Laser Scanner atau Terrestrial 
LiDAR
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Pendugaan BAP di tingkat lansekap akan melibatkan 3 aspek:
1. Prediksi, menggunakan persamaan regresi untuk memprediksi nilai-nilai yang sulit 
untuk diukur langsung. Salah satu yang paling sering digunakan adalah persamaan 
volume komersil atau persamaan biomassa pohon. Hal ini sudah dibahas dipenjelasan 
sebelumnya mengenai persamaan biomassa
2. Sampling atau penarikan contoh, dengan areal yang luas, sensus tidak realistis 
dilakukan, diperlukan tehnik sampling untuk menghindari biaya yang tinggi dan waktu 
yang lebih singkat. Di dalam SNI 7724:2011, dapat menggunakan: Systematic 
sampling atau Random Sampling 
3. Pengukuran langsung pada tingkat plot atau tapak, misalnya pengukuran DBH, 
tinggi pohon, tinggi bebas cabang dll

Stratifikasi hutan atau tutupan lahan secara tidak langsung diharuskan dalam IPCC 
GPG (2003), dimana tutupan lahan dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Maniatis 
and Molicone (2010) menyarankan sistem stratifikasi untuk inventarisasi hutan 
nasional (NFI) yang juga mempertimbangkan kebutuhan system MRV untuk REDD+. 

- Pada dasarnya stratifikasi membagi populasi ke dalam lebih dari 1 sub populasi. 
Dalam hal ini areal hutan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas hutan atau 
strata hutan. 
- Stratifikasi dilakukan untuk mengelompokkan sub populasi yang memiliki dugaan 
nilai tengah yang sama, sehingga mengurangi variasi dalam sub populasi. Strata atau 
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kelas hutan yang memiliki nilai tengah dugaan potensi kayu atau cadangan stok yang 
mirip dikelompokkan ke dalam strata yang sama. 
- Variasi antar sub populasi hutan akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat 
degradasi dan bagaimana pembagian strata dilakukan (lihat B5). 
- Stratifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan peta tutupan lahan yang 
diperoleh menggunakan teknologi penginderaan jauh (lihat B5)
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Penghitungan jumlah plot pada stratified sampling dilakukan dengan menggunakan 
metode “alokasi optimum” yang mempertimbangkan populasi strata (Nh) dan 
standard devias strata (Sh). Selain itu Allowable error (E) juga digunakan sebagai 
dasar penghitungan. Semakin kecil E, maka semakin besar jumlah plot. Sebagai acuan 
umum, Allowable error diharapkan tidak lebih besar dari 20% atau 0.2

Untuk memudahkan penghitungan, tersedia program kecil yang dibuat oleh WinRock 
International

22



Tetapkan sumber karbon (karbon pool) yang akan diestimasi. Selain tanah, terdapat 4 
sumber karbon, yaitu biomassa atas permukaan (BAP), bahan organik mati (BAP) atau 
kadang disebut nekromassa, serasah dan biomassa bawah tanah (BBG) atau akar. 
Untuk BBG tidak dilakukan pengukuran langsung di lapangan, tetapi menggunakan 
persamaan allometrik atau root shoot rasio dengan BBP.  Sehingga biasanya 
pengukuran hanya dilakukan pada 3 sumber karbon, yaitu BAP, BOM dan serasah.

Untuk BAP, paling tidak diperlukan data pengukuran tentang jenis pohon dan 
diameter. Karena sulitnya pengukuran tinggi di hutan tropis yang rapat, keakurasian 
pengukuran tinggi pohon biasanya tidak cukup baik, karena itu tinggi pohon 
merupakan opsional. Namun dengan menggunakan alat laser hypsometer, biasanay 
pengukuran tinggi menjadi lebih mudah dan akurat.

Pengukuran BOM dilakukan pada semua pohon mati dan kayu mati (yang rebah). 
Metode pengukuran pohon mati bisa disamakan dengan pohon hidup. Namun untuk 
pengukuran pohon mati bisa dilakukan dalam plot (Manuri etal, 2011) atau dengan 
metode line transect (Kauffman and Donato, 2010). Sampel kayu mati diperlukan 
untuk menganalia rasio berat kering berat basah.

Pengukuran serasah biasanya dilakukan pada sub plot kecil dengan metode 
destructive sampling. Semua serasah (diameter 2mm – 10 cm) dalam plot ukur 
dikumpulkan dan ditimbang berat basahnya. Sampel diambik untuk dianalisa berat 
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kering.
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Penghitungan nilai uncertainty juga secara lebih rinci telah banyak dikembangkan dan 
diterapkan pada aplikasi inventarisasi tegakan hutan (Avery dan Burkhart 2002). 
Penghitungan nilai rataan (Ῡ), standard deviation (s) dan standard error (SῩ) dilakukan 
dengan menggunakan rumus seperti terlulis.

Selanjutnya selang kepercayaan dapat dihitung dengan cara: 
Nilai rata-rata + t *(standard error) atau ӯ + tSӯ 
Nilai t diperoleh dari tabel t-student atau biasanya digunakan angka 2. Sedangkan 
untuk menghitung persen standard error atau % uncertainty 

IPCC GPG (2003) menyarankan penghitungan nilai uncertainty dengan rumus berikut: 
dimana %U adalah nilai Uncertainty dalam %, CI 95% adalah lebar selang kepercayaan 
pada 95%. dan ӯ adalah rata-rata cadangan biomasa atau karbon. 
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Forest Carbon Database dikembangkan oleh CIFOR untuk mengakomodir 
pengumpulan database inventarisasi karbon hutan. Sistem ini memungkinkan 
pengguna untuk registrasi dan memasukkan data inventarisasi dan/atau data 
cadangan karbon. Sistem ini dapat diakses melalui situs 
http://www.carbonstock.cifor.org

Forest and Biodiversity Information System (FORBIS) dapat digunakan menggunakan 
internet (www.bioclime.org/forbis), diinstal pada server atau stand alone pada PC. 
Software tersebut dikembangkan oleh GIZ-Bioclime untuk memudahkan pengguna 
dalam mengentry dan mengolah data inventarisasi hutan dan karbon. Selain 
berfungsi sebagai pendukung entry data, juga berguna untuk penyimpanan data base 
dalam format yang sama atau terstandarisasi, sehingga dapat dibandingkan atau 
digabungkan dengan database inventarisasi yang dilakukan di tempat lain atau oleh 
project lain. Mengakomodir berbagai bentuk plot  inventarisasi, kecuali point 
sampling belum tersedia. 

Berbagai output tersedia untuk penilaian komposisi tegakan, volume kayu dan 
biomass atau karbon berbagai sumber (pool). Pengguna dapat mengunakan 
persamaan allometrik atau volume yang tersedia atau menambahkan persamaan 
baru.
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- Scale up ke tingkat ecosystem, landscape atau batas administrasi memerlukan 
data peninderaan jauh. Resolusi citra yang digunakan disesuaikan dengan luas 
areal yang akan dihitung cadangan karbonnnya. Citra dengan resolusi medium 
(seperti Landsat) cukup untuk tingkat nasional, tingkat kabupaten bisa 
menggunakan resolusi yang lebih detail misalnya 5 meter (RapidEye), sedangkan 
untuk level project dapat menggunakan resolusi 1 meter atau kurang (GeoEye, 
airborne LiDAR).

- Citra optis banyak digunakan karena cenderung murah dan mudah 
interpretasinya. Perkembangan teknologi LiDAR mulai banyak diexplore karean 
kemampuannya menembus awan, untuk kajian biomassa di tingkat global 
(menggunakan satelit) maupun local menggunakan pesawat udara

- Untuk menghitung biomassa di tingkat landscape, diperlukan pengembangan 
model hubungan antara biomassa (misalnya ton BAP/ha) dengan parameter dari 
data penginderaan jauh (misal kelas tutupan lahan, indeks vegetasi, rata-rata 
tinggi tajuk pohon, dll). 

- Untuk menghitung total biomassa landscape menggunakan rumus ini, yaitu 
sigma dari rata-rata BAP pada strata h dikalikan dengan luas strata h
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