
Topik B3 – Pendugaan cadangan karbon bawah-permukaan di lahan gambut
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Cadangan karbon bawah-permukaan terdiri dari
•Cadangan karbon biomassa bawah-permukaan
•Mengikuti prosedur yang dilakukan di tanah mineral (Kauffman and 
Donato 2012), cadangan karbon tanah yang mengingat variasinya 
harus diduga dari berbagai kedalaman: 0 -15 cm, 15 - 30 cm, 50-100 cm, 
100-300 cm, dan setiap 2 m di bawah kedalaman 3 m hingga mencapai lapisan tanah 
mineral  
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Biomassa bawah-permukaan (BBP) merupakan fungsi exponensial dari biomassa atas-
permukaan (BAP)
Karena rasio biomassa antara keduanya yang dikenal dengan nama root/shoot ratio 
memiliki nilai tengah 0.216, maka nilai biomassa bawah-pemukaan dapat dihitung 
tanpa mengukur biomass.

Namun demikian rasio tersebut tidak berlaku untuk fraksi karbon yang terkandung 
dalam biomassa.
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Karbon biomassa bawah-permukaan dapat dihitung dari perkalian antara biomassa 
bawah-pemukaan dengan fraksi karbon biomassa bawah-pemukaan, yaitu 0.39 yang 
lebih rendah dibanding fraksi karbon biomassa atas-permukaan yang besarnya 0.47. 
Dengan demikian fraksi karbon BBP < BAP
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Ini adalah tata letak sub plot dalam plot pengukuran biomassa atas-permukaan dan
mengambil contoh tanah dalam rangka penentuan cadangan karbon tanah

• Masing-masing bergaris tengah 10m dan diletakkan dalam transek dengan interval 
jarak 50m 

• Pohon diukur di dalam setiap sub plot

• Kayu mati diukur di dalam planar transect sepanjang 12m di setiap sub plot 
(lihat contoh pada sub plot 3)

• Serasah dikumpulkan dari dua microrplots di setiap sub plot (lihat sub plot 
3)

• Contoh tanah diambil di pusat setiap sub plot dengan interval seperti
diurakan di atas

• Contoh tanah akan digunakan untuk menentukan fraksi karbon, kerapatan
tanah dan komponen penting lainnya di labotratorium

• Ketebalan gambut diduga dari tiga titik di sekitar titik pengambilan contoh
tanah (lihat sub plot 6)
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Dalam kegiatan pengambilan contoh tanah di setiap sub plot kita lakukan

•Pendugaan ketebalan gambut melalui pengeboran dengan auger hingga mencapai 
tanah mineral di tiga titik

•Pengambilan contoh tanah untuk penentuan kandungan karbon (C), nitrogen (N) 

dan berat jenis (BJ) pada kedalaman    0-15 cm, 30-50 cm, 50-

100 cm, dan 100-300 cm

•Contoh tanah diambil 5 cm pada titik tengah: 

7.5, 22.5, 40, 75, dan 200cm
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Urutan pengambilan contoh tanah dari bor Rusia (Eijkelkamp auger) dilakukan seperti 
terlihat pada foto A, B, C dan D
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Contoh tanah yang terkumpul harus segera dikering-oven-kan dengan oven 
sederhana yang bisa dibawa ke lapangan.  

Contoh tanah kemudian dibawa ke laboratorium untuk penentan berat jenis dan 
fraksi karbon dengan metode yang paling akurat, yaitu tanur induksi atau pembakaran 
kering (dry combustion)
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Kandungan karbon pada tiap lapisan  tanah dapat dihitung dengan mengalikan fraksi 
karbon dan berat jenis.

Contoh, pada kedalaman 0-15cm tanah gambut diketahui: BJ=160 kg/m3 dan FK=48 

%, maka kandungan karbon pada lapisan itu adalah: KK=0.48 x 160 = 76.8 kg 
C/m3
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• Selanjutnya cadangan karbon pada lapisan itu dapat dihitung dengan mengalikan 
kandungan karbon dengan volume tanah pada setiap lapisan

• Untuk mendapatkan cadangan total semua lapisan , jumlahkan C stock setiap 
lapisan

11



• Ketebalan gambut pada ingkat lansekap dapat diduga dengan melakukan 
pengeboran hingga sampai ke tanah mineral

• Jika terdapat akar atau kayu yang menghalangi bor gambut, maka titik pengeboran 
harus dipindahkan ke lokasi yang tidak jauh

• Penggunaan teknologi baru seperti GPR (ground penetrating radar), insitu laser 
scanner, airborne laser scanner juga bisa dicoba dan dikembangkan
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• Dalam kondisi tertentu, misalnya kawasan konservasi, kita ingin menunjukkan 
volume gambut di tingkat lansekap

• Hal ini bisa dilakukan melalui pemetaan dengan tahap2 yang menyangkut deliniasi 
kawasan, misalnya menggunakan batas alam seperti sungai.

• Selanjutnya penggunaan teknik GIS dan pengindera jauh dengan LiDAR dapat 
diimplementasikan untuk melakukan interpolasi ketebalan gambut dari pinggir 
hingga ke pusat kubah gambut

• Volume gambut dapat diduga melalui setiap kawasan diantara dua garis kontur 
ketebalan
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