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KATA PENGANTAR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan Indonesian National
Carbon Accounting System (INCAS), untuk mendukung persyaratan MRV (Measurement
(Pengukuran), Reporting (Pelaporan), Verification (Verifikasi)) emisi gas rumah kaca (GRK) dari
sektor berbasis lahan, yang pada tahap ini utamanya sektor kehutanan di Indonesia, termasuk
di dalamnya kegiatan REDD+. Sistem ini menyediakan sebuah pendekatan yang sistematis dan
konsisten secara nasional untuk mengukur emisi dan serapan GRK sektor berbasis lahan di
Indonesia, baik menurut wilayah geografis maupun waktu.
Saya merasa bangga dengan publikasi penting produk dari INCAS ini, yang mendokumentasikan
secara komprehensif metode yang digunakan untuk pendugaan emisi dan serapan GRK dalam
kerangka kerja INCAS yang saat ini dikembangkan. Metode standar ini telah diujicobakan di
provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah dan akan digunakan sebagai panduan resmi
INCAS di tingkat nasional.
Saya berharap dengan dikembangkannya INCAS sebagai sistem MRV emisi GRK untuk sektor
berbasis lahan di Indonesia akan meningkatkan kepercayaan investor dalam kegiatan REDD+ di
Indonesia dan akan membantu mengubah cara pandang kita dalam mengelola sektor berbasis
lahan secara berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, maupun sosial.
Saya mengucapkan selamat kepada tim INCAS, Badan Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam pengembangan INCAS. Saya
menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang berharga dari Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional (LAPAN). Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah
Australia, sebelumnya melalui Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) dan
sekarang melalui Center for International Forestry Research (CIFOR) atas bantuannya, demikian
juga semua pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung
dalam pengembangan INCAS.
Dalam waktu mendatang, saya berharap INCAS akan terus dikembangkan dan diperluas
mencakup skala nasional dan digunakan sebagai sistem resmi untuk inventarisasi dan
pelaporan GRK oleh semua lembaga yang bergerak di sektor berbasis lahan.

Jakarta, Februari 2015
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc
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PENDAHULUAN

Dokumen ini menguraikan secara rinci metode standar yang dikembangkan oleh Indonesian
National Carbon Accounting System (INCAS) untuk menghitung emisi gas rumah kaca (GRK)
bersih dari sektor kehutanan di Indonesia secara transparan, akurat, lengkap, konsisten dan
dapat diperbandingkan (transparent, accurate, complete, consistent and comparable/TACCC).
Metode standar ini telah diuji dan disempurnakan untuk menduga emisi dan serapan GRK
dari hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+, yang
hasilnya kemudian dilaporkan di dalam Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan
dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah (Krisnawati dkk., 2015).
Metode standar ini menjabarkan pendekatan dan metode yang digunakan untuk
penghimpunan data, analisis data, pengendalian mutu (quality control/QC), penjaminan mutu
(quality assurance/QA), pemodelan dan pelaporan. Penggunaan metode standar menjamin
konsistensi metode yang diterapkan untuk setiap inventarisasi GRK yang dilakukan pada sektor
berbasis lahan (seperti kehutanan), terlepas dari cakupan wilayah geografis ataupun waktu.
Metode standar ini mencakup:
1.

Metode Standar – Kondisi Awal: menguraikan proses untuk menentukan kondisi awal yang
digunakan sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK. Kondisi awal ini mencakup
biomassa di atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, massa serasah
dan kayu mati untuk setiap kelas biomassa.

2.

Metode Standar – Pertumbuhan Hutan dan Peralihan: menguraikan proses untuk
menentukan laju pertumbuhan, peralihan biomassa di atas dan di bawah permukaan
tanah, serta laju pembusukan kayu mati untuk setiap komponen dari setiap kelas biomassa,
yang digunakan sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK.

3.

Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan: menguraikan proses untuk
menentukan kejadian dan rejim pengelolaan hutan serta dampaknya terhadap stok
karbon sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK.

4.

Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim: menguraikan bagaimana data spasial yang
tersedia digunakan secara konsisten untuk mengalokasikan luas rejim pengelolaan pada
areal yang dianalisa dan untuk menghasilkan statistik perubahan luas tahunan yang
digunakan dalam pemodelan INCAS.
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5.

Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut: menguraikan proses untuk mengkuantifikasi
emisi GRK dari oksidasi biologis pengeringan lahan gambut, emisi langsung dari
pengeringan tanah organik dan drainase kanal, serta emisi dari kebakaran gambut.

6.

Metode Standar – Pemodelan dan Pelaporan: menguraikan proses yang digunakan
untuk mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari metode standar INCAS no. 1-5
dan untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dari deforestasi, degradasi hutan, peran
konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di
Indonesia.

Selain itu, metode standar yang digunakan untuk memantau perubahan tutupan hutan di
Indonesia dijabarkan dalam The Remote Sensing Monitoring Program of Indonesia’s National
Carbon Accounting System: Methodology and Products, Version 1 (Program Pemantauan
Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia dengan Penginderaan Jauh: Metodologi dan
Hasil, Versi 1) (LAPAN, 2014).
Versi pertama dari metode standar ini menjelaskan sejumlah metode dan asumsi yang
digunakan untuk menduga emisi dan serapan GRK di Kalimantan Tengah sebagai provinsi
percontohan REDD+. Namun demikian, metode standar ini dirancang untuk dapat digunakan
pada tingkat nasional; versi pertama ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan
inventarisasi GRK nasional Indonesia.
Metode standar ini perlu diperbaharui sejalan dengan perkembangan data dan teknologi baru
yang tersedia, untuk menjamin penyempurnaan INCAS secara berkelanjutan.
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METODE STANDAR –
KONDISI AWAL

2.1. Tujuan
Metode standar ini menguraikan proses yang digunakan oleh Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) untuk menentukan kondisi awal yang akan digunakan sebagai input
untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dari deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan
berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di Indonesia. Metode standar ini setidaknya
mencakup penghimpunan data, analisis data, pengendalian mutu dan penjaminan mutu.
Dalam pemodelan emisi dan serapan GRK, kondisi awal harus ditetapkan untuk masingmasing kelas biomassa. Kelas biomassa mencerminkan hutan dengan stok karbon awal
yang kurang lebih sama yang memberikan respon serupa terhadap kejadian-kejadian dalam
pengelolaan hutan.
Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap stok karbon yang tersimpan dalam
biomassa, seperti tipe hutan, jenis tanah, iklim dan sejarah penggunaan lahan. Untuk tujuan
pendugaan stok karbon, setiap kelas biomassa harus dikategorikan ke dalam suatu kelas-kelas
yang dapat menjelaskan keragaman dalam stok karbon dengan baik. Keragaman ini perlu
diidentifikasi untuk dapat memodelkan emisi dan serapan GRK secara rinci. Stratifikasi hutan
ke dalam kelas-kelas biomassa akan mengurangi keragaman dan ketidakpastian (uncertainty)
atas dugaan stok karbon.
Klasifikasi biomassa berdasarkan tipe hutan dan kondisi hutan dimana kegiatan pengelolaan
berlangsung dianggap tepat untuk dapat mengurangi keragaman dan ketidakpastian dalam
pendugaan tersebut. Untuk penghitungan percontohan di provinsi Kalimantan Tengah, kelas
biomassa potensial ditentukan berdasarkan tipe dan kondisi hutan, meliputi hutan alam
(hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa
sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder), serta hutan tanaman.
Ketujuh kelas ini mengikuti klasifikasi lahan hutan yang tercakup di dalam peta tutupan lahan
Kementerian Kehutanan.
Biomassa merupakan bahan organik hidup yang berada di atas permukaan tanah dan di bawah
permukaan tanah. Biomassa di atas permukaan tanah mencakup pohon-pohon dan tumbuhan
bawah di atas permukaan tanah, yang terdiri dari bagian batang, cabang, kulit kayu dan daun.
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Biomassa di bawah permukaan tanah mencakup akar-akar kasar dan halus. Serasah dan kayu
mati termasuk kedalam kelompok bahan organik mati; namun demikian, keduanya dimasukkan
dalam pendugaan biomassa karena berkontribusi terhadap total biomassa. Untuk setiap kelas
biomassa, stok karbon yang merepresentasikan masing-masing kelompok sumber karbon
(biomassa di atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah dan kayu
mati) diduga dari data yang tersedia (seperti petak inventarisasi hutan, petak penelitian dan
informasi lainnya yang dipublikasikan). Karbon organik tanah tidak dicantumkan dalam metode
standar ini, namun penting untuk dipertimbangkan dalam perhitungan, khususnya pada hutan
rawa gambut dimana tanah gambut dapat menjadi sumber emisi karbon yang terus berlanjut
setelah terjadinya gangguan. Pendekatan untuk menduga perubahan karbon organik tanah
pada lahan gambut diuraikan pada Bab Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut.
Hasil pendugaan biomassa untuk masing-masing komponen dari sumber karbon (biomassa di
atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah serta bahan organik mati) untuk setiap
kelas biomassa digunakan sebagai nilai awal pada permulaan simulasi dalam pemodelan emisi
dan serapan GRK.
Output dari metode standar ini dinyatakan dalam ton berat kering per hektar
(dmt/ha = dry matter tonnes per hectare) untuk masing-masing komponen sumber biomassa
(biomassa di atas permukaan tanah yang mencakup batang, cabang, kulit kayu dan daun; serta
biomassa di bawah permukaan tanah yang mencakup akar kasar dan halus). Untuk sumber
karbon dari bahan organik mati (kayu mati dan serasah) dinyatakan dalam ton karbon per
hektar (tonnes carbon per hectare) atau tC/ha. Output ini memiliki format yang dipersyaratkan
sebagai input pemodelan seperti diuraikan dalam Bab Metode Standar – Pemodelan
dan Pelaporan.

2.2. DATA
2.2.1. Penghimpunan data
Data yang digunakan untuk menentukan kondisi awal dihimpun dari berbagai sumber,
terutama dari petak-petak inventarisasi hutan. Data inventarisasi hutan dari petak contoh
temporer maupun petak contoh permanen digunakan untuk memberikan informasi dasar
dalam pendugaan biomassa pada masing-masing kelas biomassa. Informasi yang berasal dari
berbagai sumber penelitian terkait (biomassa dan karbon) yang dipublikasikan dalam berbagai
laporan/jurnal penelitian, juga digunakan untuk mengisi kesenjangan informasi penting yang
tidak tercakup di dalam inventarisasi hutan.
Untuk hutan alam (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer,
hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer dan hutan mangrove sekunder), data yang
digunakan untuk menentukan kondisi awal dianalisis dari berbagai sumber termasuk petak
Inventarisasi Hutan Nasional (National Forest Inventory/NFI), Inventarisasi Hutan Menyeluruh
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Berkala (IHMB), Petak Ukur Permanen (PUP), dan data inventarisasi hutan lainnya seperti
plot pemantauan vegetasi yang dilaksanakan secara khusus untuk tujuan penelitian/proyek
(Tabel 2-1). Apabila data dari petak inventarisasi hutan tidak tersedia untuk suatu tipe hutan
tertentu pada lokasi yang dianalisis, maka informasi dari penelitian lain yang telah dilakukan
sebelumnya di areal dengan tipe hutan yang sama digunakan untuk mengisi kesenjangan data.
Deskripsi rinci dari data yang digunakan untuk menentukan kondisi awal hutan alam dapat
dilihat pada Pendugaan biomassa hutan untuk perhitungan emisi CO2 di Kalimantan Tengah
(Krisnawati dkk., 2014).
Tabel 2‑1. Sumber data potensial yang digunakan untuk menentukan kondisi awal
Data

Deskripsi

Inventarisasi Hutan
Nasional (NFI)

Sumber

Biomassa di atas permukaan
tanah (DBH ≥ 5cm)

Kementerian Kehutanan

Inventarisasi Hutan
Biomassa di atas permukaan
Menyeluruh Berkala (IHMB) tanah (DBH ≥ 10cm)

Kementerian Kehutanan

Petak Ukur Permanen (PUP)

Biomassa di atas permukaan
tanah (DBH ≥ 10cm)

Kementerian Kehutanan

Petak pemantauan vegetasi

Biomassa di atas permukaan
tanah

Proyek-proyek terkait
(seperti KFCP, dll)

Petak-petak penelitian

Beragam (termasuk beberapa
atau semua komponen
dari biomassa di atas
permukaan tanah, tumbuhan
bawah, biomassa di bawah
permukaan tanah (akar), kayu
mati, serasah)

Kementerian Kehutanan
(Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan)
dan lembaga penelitian
lainnya

Beragam (digunakan untuk
Informasi yang tersedia dari
mengisi kesenjangan
berbagai publikasi
informasi)

Jurnal/laporan penelitian

Data inventarisasi hutan digunakan sebagai dasar untuk menduga biomassa pohon di atas
permukaan tanah. Sumber karbon yang tidak diukur dalam inventarisasi hutan diduga
dengan menggunakan hubungan antara biomassa pohon di atas permukaan tanah yang telah
dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang mewakili lokasi yang dianalisis, atau penelitian
di tempat lain yang memiliki kondisi lingkungan (misalnya tipe ekosistem hutan) yang sama,
serta dari informasi dan pustaka lokal lainnya yang telah dikumpulkan (contoh Krisnawati dan
Keith, 2010).
Nilai, asumsi dan sumber data yang digunakan dalam penentuan kondisi awal didokumentasikan
dalam basis data (database) INCAS [FullCAM Database_18052014.xlsb].
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2.2.2. Pengambilan data
Tidak ada pengambilan data baru yang diperlukan dalam metode standar ini.

2.3. ANALISIS
Pendekatan analisis yang diuraikan dalam metode standar ini dilakukan berdasarkan prosedur
untuk pendugaan biomassa hutan dalam rangka penghitungan emisi CO2 seperti dijelaskan
dalam Krisnawati dkk. (2014). Prosedur ini mencakup metode untuk menduga:
-

-

Biomassa di atas permukaan tanah (BAPT):
•• BAPT untuk pohon (DBH ≥10cm)
•• BAPT untuk pohon (DBH <10cm; tinggi > 1.5 m)
•• BAPT untuk tumbuhan bawah (tinggi < 1.5m);
Biomassa di bawah permukaan tanah (BBPT) atau akar;
Serasah; dan
Kayu mati.

Pendekatan umum yang digunakan untuk pendugaan biomassa hutan pada setiap sumber
karbon diringkas di bawah ini (Gambar 2-1).

• Hutan lahan kering
primer
• Hutan lahan kering
sekunder

Stok
Karbon

Biomassa (Sumber Karbon)
• Pohon di atas permukaan
tanah
Model alometrik
DBH ≥ 10 cm
DBH < 10 cm, Tinggi > 1,5 m
Tumbuhan bawah
(Tinggi < 1,5 m)

Proporsi terhadap
biomassa pohon di
atas permukaan
tanah

• Hutan rawa primer
• Hutan rawa sekunder

• Biomassa di bawah
permukaan tanah (akar)

Nisbah akar-pucuk
(proporsi terhadap
biomassa di atas
permukaan tanah)

• Hutan mangrovo
primer
• Hutan mangrove
sekunder

• Serasah

Proporsi terhadap
biomassa pohon di
atas permukaan
tanah

• Kayu mati

Proporsi terhadap
biomassa pohon di
atas permukaan
tanah

Stok karbon (C) = 0,5 x Biomassa
CO2 e= 44/12 x C

Tipe dan Kondisi Hutan

Total biomassa pada setiap tipe
dan kondisi hutan

Hutan Alam

Kondisi
awal

Gambar 2-1. Pendekatan umum yang digunakan untuk pendugaan biomassa hutan pada
setiap sumber karbon
Metode rinci yang digunakan untuk mengkuantifikasi biomassa hutan pada setiap sumber
karbon dijelaskan sebagai berikut.

6 | Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan di Indonesia (Versi 1)

2.3.1. Pendugaan biomassa di atas permukaan tanah
Biomassa di Atas Permukaan Tanah (BAPT) terdiri dari seluruh vegetasi tingkat pohon dan
tumbuhan bawah. Data hasil pengukuran untuk setiap pohon pada petak inventarisasi hutan
(Tabel 2-1) digunakan untuk menduga biomassa di atas permukaan tanah. Pada beberapa
petak (seperti petak IHMB dan PUP), pohon-pohon diukur pada diameter setinggi dada (DBH)
10 cm atau lebih, sementara pada petak lainnya, pengukuran diameter dilakukan pada pohon
yang lebih kecil (misalnya DBH ≥ 5 cm untuk plot NFI; DBH < 5 cm dan tinggi > 1,5 m untuk
plot KFCP).
BAPT untuk pohon (DBH ≥ 10 cm)
Biomassa pohon di atas permukaan tanah (DBH ≥ 10 cm) diduga dengan menggunakan model
alometrik yang dikembangkan untuk lokasi atau wilayah tertentu yang dianalisis (misalnya
Kalimantan), berdasarkan Monograf dan pedoman penggunaan model-model alometrik untuk
pendugaan biomassa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia (Krisnawati
dkk., 2012; Badan Litbang Kehutanan, 2013). Model alometrik yang digunakan dikembangkan
dari pohon-pohon contoh yang diambil secara destruktif dan dengan peubah biometrik yang
mudah diukur seperti diameter setinggi dada (DBH). BAPT merupakan jumlah dari seluruh
biomassa bagian pohon di atas permukaan tanah (termasuk batang, cabang, ranting, daun,
dan buah/bunga jika ada) dalam berat kering yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).
Total biomassa pohon di atas permukaan tanah untuk setiap petak dihitung dengan
menjumlahkan semua nilai dugaan biomassa masing-masing pohon di atas permukaan tanah
di dalam petak yang dinyatakan dalam satuan Megagram (Mg) atau ton (t).
n

BAPTP =
dimana

BAPTT / LP
1

BAPTP = total biomassa di atas permukaan tanah pada suatu petak (kg ha-1), atau
dinyatakan dalam Mg ha-1 (setelah dikalikan dengan faktor konversi 0,001),
BAPTT = biomassa di atas permukaan tanah masing-masing pohon (kg),
LP = luas petak (ha),
n = jumlah pohon pada petak.
BAPT untuk pohon (DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m)
Biomassa pohon-pohon di atas permukaan tanah dengan DBH < 10 cm dan tinggi > 1,5 m
diduga dengan menggunakan prosedur yang sama untuk menduga BAPT untuk pohon-pohon
dengan DBH ≥ 10 cm.
Pada petak inventarisasi dimana pohon-pohon dengan DBH < 10 cm tidak dilakukan
pengukuran, pendugaan biomassa pada komponen yang tidak diukur ini dilakukan dengan
menggunakan proporsi yang dihasilkan dari petak yang memiliki data pengukuran yang
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lengkap pada semua komponen pohon di atas permukaan tanah, yaitu menggunakan ratarata proporsi dari komponen yang tidak terukur pada petak terhadap komponen yang terukur.
Misalnya, proporsi rata-rata BAPT untuk pohon-pohon dengan DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m
terhadap BAPT pohon dengan DBH ≥ 10 cm (dihasilkan dari petak yang memiliki data yang
lengkap) digunakan untuk menghitung komponen yang tidak terukur dari biomassa pohon di
atas permukaan tanah (DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m) pada hutan rawa. Nilai rata-rata proporsi
tersebut adalah 44,4% untuk hutan rawa primer dan 48,1% untuk hutan rawa sekunder.
Pada hutan lahan kering, proporsi rata-rata dari BAPT pohon-pohon berukuran 5 cm ≤ DBH
< 10 cm; tinggi > 1,5 m terhadap BAPT pohon-pohon dengan DBH≥ 10 cm (dihasilkan dari
plot NFI) digunakan untuk menghitung komponen biomassa pohon di atas permukaan tanah
yang tidak terukur (5 cm ≤ DBH < 10 cm; tinggi > 1,5 m). Pada hutan lahan kering primer dan
sekunder, nilai proporsi rata-rata yang diperoleh berturut-turut adalah sebesar 7,2% dan 4,5%.
Untuk komponen-komponen biomassa pohon di atas permukaan tanah lain yang tidak diukur
(DBH < 5 cm; tinggi > 1,5 m), proporsi sebesar 0,2% digunakan untuk hutan lahan kering
primer dan 1,1% untuk hutan lahan kering sekunder, yang didasarkan pada hasil penelitian
sebelumnya pada hutan lindung lahan kering di Nusa Tenggara Barat (Krisnawati dkk., 2013).
BAPT untuk tumbuhan bawah (tinggi < 1,5 m)
Semua petak inventarisasi hanya menyediakan data untuk komponen-komponen pohon di
atas permukaan tanah. Tumbuhan bawah (termasuk semai, semak, paku-pakuan, tanaman
herba, dan lain-lain), yang merupakan bagian dari biomassa di atas permukaan tanah, tidak
termasuk di dalamnya. Biomassa tumbuhan bawah diduga dari rata-rata proporsi berdasarkan
hasil penelitian sebelumnya menurut tipe ekosistem hutan yang sesuai. Untuk hutan rawa,
digunakan proporsi rata-rata yang dihasilkan dari beberapa penelitian yang dilakukan di
Kalimantan Tengah (Jaya dkk., 2007; Dharmawan, 2012), yang menunjukkan nilai dugaan
biomassa tumbuhan bawah sebesar 2,4% terhadap biomassa pohon di atas permukaan tanah
untuk hutan rawa primer, dan 3,8% untuk hutan rawa sekunder. Untuk hutan lahan kering
sekunder, proporsi biomassa tumbuhan bawah terhadap biomasa pohon di atas permukaan
tanah adalah sebesar 2,7% yang diperoleh dari hasil penelitian Junaedi (2007) dan Hardiasyah
(2011) di Kalimantan Tengah. Untuk biomassa tumbuhan bawah di hutan lahan kering
primer, digunakan proporsi sebesar 0,5% dari biomassa pohon di atas permukaan tanah yang
didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di hutan lahan kering di Nusa Tenggara Barat
(Krisnawati dkk., 2013).

2.3.2. Pendugaan biomassa di bawah permukaan tanah (akar)
Pendugaan biomassa di bawah permukaan tanah (akar) dapat dilakukan dengan menggunakan
model alometrik atau menggunakan proporsi biomassa di atas permukaan tanah, yang
dinyatakan sebagai rasio biomassa akar terhadap biomassa di atas permukaan tanah (rasio
root-to-shoot/nisbah akar-pucuk) (IPCC 2003). Nilai default dari rasio ini telah dipublikasikan
dalam Good Practice Guidance for LULUCF dan REDD sourcebook, yaitu sebesar 0,24 (0,22-0,33)
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(IPCC 2003; GOFC-GOLD, 2009). Namun, rasio ini dapat bervariasi tergantung dari jenis, tipe
ekosistem, tanah dan kondisi iklim. Rasio sebesar 0,29 yang diambil dari penelitiannya Moser
(2011) di hutan tropis lahan kering dapat digunakan untuk tipe hutan ini. Untuk hutan rawa,
terlebih dahulu dilakukan pendugaan biomassa akar dengan menggunakan model alometrik
yang dikembangkan oleh Niiyama dkk. (2005) pada setiap petak yang dilakukan pengukuran di
semua tingkat pertumbuhan pohon, untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh
proporsi rata-rata biomassa di bawah permukaan tanah terhadap biomassa di atas permukaan
tanah, sehingga diperoleh rasio sebesar 0,22.

2.3.3. Pendugaan serasah
Serasah terdiri dari bagian-bagian tanaman yang sudah mati (buah, daun, bunga) yang terdapat
di lantai hutan. Proporsi massa serasah terhadap biomassa pohon di atas permukaan tanah
sebesar 3,0% digunakan untuk hutan lahan kering primer; 3,5% untuk hutan lahan kering
sekunder (Brown dkk., 1995; Hardiansyah, 2011); 1,6% untuk hutan rawa primer, dan 2,3%
untuk hutan rawa sekunder (Jaya dkk., 2007; Dharmawan, 2012).

2.3.4. Pendugaan kayu mati
Kayu mati terdiri dari seluruh kayu yang sudah mati termasuk pohon yang sudah mati, pohon
tumbang, dan bagian dari pohon (ranting, batang, cabang) yang jatuh di atas permukaan tanah.
Sumber karbon ini mungkin berkisar 10-40% terhadap biomassa di atas permukaan tanah.
Biomassa yang terdapat dalam kayu mati diduga sebesar 18% dari biomassa di atas permukaan
tanah untuk hutan lahan kering primer dan 33% untuk hutan lahan kering sekunder (diperoleh
dari berbagai sumber sebagaimana yang digunakan dalam Krisnawati dkk. (2014). Sedangkan
pada hutan rawa gambut, proporsi massa kayu mati yang digunakan adalah sebesar 18,5% dari
biomassa pohon di atas permukaan tanah untuk hutan rawa primer (Dharmawan, 2012), dan
23,9% untuk hutan rawa sekunder (Ludang dan Jaya, 2007; Dharmawan, 2012).

2.4. Pengendalian Mutu (QC) dan penjaminan Mutu (QA)
Mengingat petak-petak inventarisasi berasal dari berbagai sumber dan dilakukan untuk tujuan
yang berbeda, maka tidak ada protokol standar dalam hal pengumpulan data (misalnya desain
pengambilan contoh, ukuran plot, cakupan pengukuran, dan lain-lain). Oleh karena itu, data
yang digunakan beragam dalam hal kualitas dan tutupan, baik secara spasial maupun temporal.
Namun demikian, seluruh petak inventarisasi memiliki standar pengukuran yang sama
sebagai berikut: (1) dibangun di areal hutan dengan luasan petak minimal 0,1 ha; (2) semua
pohon dengan diameter setinggi dada (DBH) ≥ 10 cm diukur diameternya; dan (3) dilakukan
identifikasi jenis. Kualitas/mutu data pengukuran dari setiap petak inventarisasi pertama-tama
dilakukan pengecekan untuk memeriksa apabila terdapat kesalahan dalam pengukuran dan
pencatatan. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap catatan pengukuran dan informasi
yang berasal dari data petak (misalnya jumlah pohon, bidang dasar, volume, biomassa di atas
permukaan tanah). Selain itu, akurasi dari karakteristik informasi yang berhubungan dengan
lokasi petak, seperti: (1) lokasi administratif (provinsi, kabupaten, kecamatan), (2) posisi
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geografis (koordinat bujur dan lintang), (3) tipe hutan, (4) kondisi iklim (curah hujan, suhu),
(5) jenis tanah, dan (6) kondisi topografi, juga diperiksa dengan menumpangsusunkan dengan
peta-peta yang relevan.

2.5. LUARAN (OUTPUT)
Total biomassa (yang tersimpan di bagian pohon di atas permukaan tanah, tumbuhan bawah,
serasah, kayu mati, dan akar) pada masing-masing kelas biomassa digunakan sebagai input
untuk menentukan kondisi awal dalam pemodelan emisi dan serapan GRK dari kegiatan
REDD+, dimana perubahan dalam stok karbon dimodelkan berdasarkan dampak terhadap
kejadian-kejadian tertentu.
Output dari metode standar ini dinyatakan dalam ton berat kering per hektar (dry matter
tonne per hectare - dmt/ha) untuk setiap komponen dari sumber karbon biomassa (biomassa
di atas permukaan tanah terdiri dari batang, cabang, kulit kayu dan daun; sedangkan biomassa
di bawah permukaan tanah terdiri dari akar-akar kasar dan halus), dan dalam ton karbon per
hektar (tC/ha) untuk sumber karbon bahan organik mati (kayu mati dan serasah).
Format output untuk setiap kelas biomassa disajikan seperti pada Tabel 2-2.
Tabel 2-2. Format output setiap kelas biomassa
Sumber (pool) karbon
1.

Rata-rata
(dmt/ha)

Selang Kepercayaan
95% (dmt/ha)

Rata-rata
(tC/ha)

Selang Kepercayaan
95% (tC/ha)

Biomassa di atas permukaan tanah
1.a. Pohon
1.a.1. DBH ≥10 cm
1.a.2. 5 cm ≤ DBH < 10 cm
1.a.3. DBH < 5 cm (Tinggi > 1,5 m)
1.b. Tumbuhan bawah (Tinggi < 1,5 m)

2.

Biomassa di bawah permukaan tanah (akar)
Sumber (pool) karbon

3.

Bahan organik mati
3.a. Serasah
3.b. Kayu mati

Output untuk biomassa di atas permukaan tanah lebih lanjut dibagi kedalam komponenkomponen batang, cabang, kulit kayu dan daun, berdasarkan proporsi setiap komponen
terhadap biomassa di atas permukaan tanah. Biomassa di bawah permukaan tanah (akar)
dibagi menjadi akar kasar dan akar halus. Proporsi ini diambil dari kajian-kajian sebelumnya
dan didokumentasikan dalam basis data INCAS [FullCAM Database_18052014.xlsb].
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2.6. Analisis Ketidakpastian (uncertainty)
Analisis statistik dilakukan untuk setiap sumber karbon pada masing-masing kelas biomassa
untuk menentukan rentang nilai dugaan pada selang kepercayaan 95%. Output dari analisis
seperti ini dapat dilihat pada Krisnawati dkk. (2014).

2.7. Keterbatasan
Kerangka kerja INCAS dirancang untuk menggunakan data terbaik yang tersedia, dengan
asumsi-asumsi digunakan untuk mengisi kesenjangan data. Contoh keterbatasan yang
diuraikan dalam metode ini:
••

••

Hanya lahan hutan yang diikutsertakan dalam penentuan kondisi awal selama periode
pemodelan yang diuraikan dalam metode standar ini. Kemungkinan terdapat beberapa
tipe lahan lain pada awal periode pemodelan yang mungkin perlu dimasukkan ke dalam
kondisi awal ini.
Untuk sementara ini hanya tipe ekosistem hutan yang digunakan sebagai dasar untuk
klasifikasi biomassa.

2.8. Rencana Penyempurnaan
••

••

Lahan di luar lahan hutan mungkin perlu dimasukkan ke dalam pemodelan emisi dan
serapan GRK dari sektor berbasis lahan di masa mendatang dan dialokasikan sebagai
kelas biomassa yang baru/tambahan (misalnya perkebunan, seperti halnya kelapa sawit
dan karet, dan mungkin lahan non-hutan). Tipe-tipe lahan seperti ini perlu dilakukan
pendugaan secara terpisah.
Faktor-faktor lain di luar tipe ekosistem hutan dapat mempengaruhi jumlah biomassa
dan oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadapnya, misalnya jenis tanah, ketinggian
tempat, curah hujan, dan lain-lain.
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METODE STANDAR –
PERTUMBUHAN HUTAN DAN PERALIHAN

3.1. Tujuan
Metode standar ini menguraikan proses yang digunakan oleh Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) untuk menentukan pertumbuhan hutan dan peralihan yang akan
digunakan sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK dari deforestasi, degradasi hutan,
pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di Indonesia. Metode
standar ini setidaknya mencakup penghimpunan data, analisis data, pengendalian mutu, dan
penjaminan mutu.
Tujuan dari metode standar ini adalah untuk menjelaskan metodologi yang digunakan dalam
menentukan laju pertumbuhan, peralihan biomassa di atas permukaan tanah dan di bawah
permukaan tanah, dan laju dekomposisi bahan organik mati, untuk masing-masing komponen
pada setiap kelas biomassa.
Output dari metode standar ini akan digunakan sebagai input dalam pemodelan emisi dan
serapan GRK untuk proses produksi, peralihan (turnover) dan pembusukan/penguraian
(breakdown) untuk masing-masing kelas biomassa (yang didokumentasikan dalam Metode
Standar – Pemodelan dan Pelaporan).

3.2. Pendekatan
INCAS menggunakan pendekatan pemodelan yang dipicu oleh suatu kejadian untuk
menghitung perubahan dalam stok karbon hutan, yang mencakup proses-proses yang terjadi
secara terus-menerus (misalnya produksi, peralihan, penguraian/pembusukan), dan kejadiankejadian yang terjadi secara berkala (misalnya pemanenan, kebakaran) yang biasanya memiliki
dampak langsung terhadap aliran karbon.
Proses-proses utama yang dimodelkan dalam INCAS mencakup:
••

Produksi (pertumbuhan) – perpindahan karbon dari atmosfer ke biomassa. Produksi
merupakan kombinasi dari fotosintesis, yang memindahkan karbon dari atmosfer
ke biomassa, dan respirasi, yang memindahkan sejumlah kecil material ke arah
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••

••

yang berlawanan (dari biomassa ke atmosfer). Hasil bersihnya mencerminkan
pertumbuhan biomassa.
Peralihan/turnover (kehilangan material) – perpindahan karbon dari biomassa di atas
dan di bawah permukaan tanah ke bahan organik mati ketika sejumlah material mati
(misalnya daun dan batang yang jatuh, kehilangan akar).
Penguraian/breakdown (dekomposisi) – perpindahan karbon dari bahan organik mati ke
atmosfer atau karbon tanah.

Dalam pemodelan INCAS, “pertumbuhan” dapat berarti “produksi dan peralihan” atau “hanya
produksi”, bergantung pada pengaturan yang digunakan. Terdapat dua cara yang dapat
digunakan untuk menentukan pertumbuhan hutan:
••
••

berdasarkan pada perubahan hasil – perubahan hasil sejalan dengan waktu
berdasarkan pada produksi primer bersih (net primary production/NPP) – jumlah NPP
yang ditambahkan ke dalam komponen biomassa.

Pada praktiknya, material yang digantikan sulit untuk diukur secara tepat, karena material
yang berpindah ke bahan organik mati melalui proses peralihan dengan cepat akan terurai
ke lingkungan. Hasil (yield) relatif lebih mudah untuk diukur secara lebih akurat dengan
menggunakan metode standar untuk pengukuran biomassa hutan.
INCAS menggunakan pendekatan “riap (increment)” untuk menghitung pertumbuhan hutan.
Metode ini menggunakan prinsip pertambahan volume atau massa dari waktu ke waktu
(time series) dari pertumbuhan baru berdasarkan kalender tahunan atau berdasarkan umur
pohon. Dengan menggunakan metode ini, alokasi pertumbuhan dapat diatur dalam satuan
NPP ataupun hasil. Metode ini dapat dikatakan paling sesuai untuk aplikasi INCAS saat ini
mengingat ketersediaan data yang digunakan sebagai input untuk menjalankan model.
Metode riap mendefinisikan pertumbuhan pohon sebagai salah satu dari batasan berikut ini:
••
••
••

riap volume batang, dinyatakan dalam meter kubik per hektar [m3/ha];
riap massa batang, dinyatakan dalam ton berat kering [tdm/ha];
riap massa di atas permukaan tanah, dinyatakan dalam ton berat kering [tdm/ha].

Riap volume batang dikonversi menjadi riap massa batang dengan mengalikannya dengan
kerapatan kayu. Data kerapatan kayu jenis-jenis pohon di Indonesia telah dirangkum dalam
Basis Data INCAS [Indonesia wood density database.xlsb]. Kerapatan kayu jenis-jenis pohon di
Indonesia bervariasi dari 100 sampai dengan 1320 kgdm/m3 (rata-rata = 680 kgdm/m3).
Biomassa di atas permukaan tanah merupakan kombinasi massa (dalam satuan tdm/ha) dari
komponen-komponen biomassa di atas permukaan tanah termasuk batang, cabang, kulit
kayu dan daun. Ini tidak mencakup akar, atau bahan organik mati atau bahan organik tanah.
Massa disini dinyatakan dalam satuan ton per hektar, dalam berat kering, bukan merupakan
massa karbon.
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3.3. Data
3.3.1. Penghimpunan data
Data yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan hutan dihimpun dari berbagai sumber.
Hal ini termasuk informasi yang diperoleh dari data hasil pengukuran periodik dari Petak Ukur
Permanen (PUP) yang dibangun di hutan bekas tebangan, dan data inventarisasi hutan lainnya,
seperti petak pemantauan vegetasi yang dibangun secara khusus untuk keperluan penelitian
dalam rangka penghitungan riap atau data berbasis pertumbuhan hutan yang tersedia untuk
masing-masing kelas biomassa. Selain itu, informasi yang tersedia dari berbagai pustaka
(misalnya prosiding, jurnal, tesis mahasiswa, laporan penelitian) seperti tabel hasil tegakan
untuk jenis-jenis hutan tanaman dominan di Indonesia juga digunakan. Sumber informasi ini
digunakan sebagai acuan untuk pendekatan riap dalam pemodelan emisi dan serapan GRK
dalam kerangka kerja INCAS untuk menentukan laju pertumbuhan, peralihan (turnover)
biomassa di atas dan di bawah permukaan tanah, dan laju dekomposisi bahan organik mati
dari setiap komponen pada masing-masing kelas biomassa. Nilai, asumsi dan sumber data
didokumentasikan dalam Basis Data INCAS [FullCAM Database_18052014.xlsb].

3.3.2. Pengambilan data
Tidak ada pengambilan data baru yang diperlukan dalam metode standar ini.

3.4. Analisis
Metodologi yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan hutan dalam metode standar
ini terdiri dari penyusunan dan analisis kurva pertumbuhan dan riap berdasarkan data dan
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.
Semua informasi yang tersedia dari berbagai pustaka dievaluasi melalui sebuah proses
pengendalian mutu untuk menjamin hanya data yang valid yang digunakan. Untuk setiap
data, dilakukan pencatatan lokasi penarikan contoh, kondisi hutan dan parameter-parameter
yang mempengaruhi hasil. Sebagian data dan informasi yang diperoleh dari pustaka (misalnya
Putz dan Chan, 1986; Inoue dkk., 1999; Simbolon, 2003; Hashimoto dkk., 2004; Hiratsuka,
2006; Limbong, 2009; Meunpong dkk., 2010; Krisnawati dkk., 2011; Saharjo, 2011; Susilowati,
2011; Yuniawati dkk., 2011; Dharmawan, 2012; Purba dkk., 2012) dianalisis lebih lanjut dan
ditransformasi untuk menyiapkan data laju pertumbuhan hutan dan laju peralihan dengan
format yang dibutuhkan untuk pemodelan dalam INCAS.
Data periodik yang diperoleh dari PUP yang dibangun di hutan bekas tebangan dianalisis untuk
menghitung riap biomassa di atas permukaan tanah dari waktu ke waktu setelah penebangan.
Perhitungan biomassa di atas permukaan tanah dilakukan dengan menggunakan pendekatan
yang dijelaskan dalam monograf dan panduan tentang Model-model alometrik untuk
pendugaan biomassa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia (Krisnawati dkk.,
2012; FORDA, 2013).
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Informasi yang tersedia dari tabel hasil tegakan (Suharlan dkk., 1975) mencakup sepuluh jenis
utama hutan tanaman (yaitu Jati, Rasamala, Damar, Pinus, Sonokeling, Mahoni, Akasia, Sengon,
Balsa, dan Jabon) dianalisis ulang untuk menghasilkan kurva pertumbuhan rata-rata pada
berbagai kelas-kelas indeks lokasi untuk masing-masing jenis. Terdapat tiga fase pertumbuhan
yang akan berlangsung pada tegakan: (1) fase remaja (muda) dengan laju pertumbuhan
yang cepat, (2) fase matang (full vigor) dengan laju pertumbuhan yang konstan, dan (3) fase
penuaan dengan penurunan laju pertumbuhan (laju pertumbuhan melambat). Ketiga fase
pertumbuhan ini secara umum akan membentuk sebuah kurva sigmoid (Gambar 3-1).

m3 ha-1

Laju pertumbuhan
melambat

Kurva
pertumbuhan
kumulatif

Laju pertumbuhan cepat, konstan

Laju pertumbuhan cepat

Waktu

Gambar 3‑1. Fase Laju Pertumbuhan
Beberapa model regresi lain yang membentuk kurva sigmoid/kurva pertumbuhan (Weibull,
root, modified exponential, logistic, logistics power, Gompertz, two-exponential association,
three-exponential association), juga perlu diuji untuk menghasilkan kurva pertumbuhan
yang relevan dan pemilihannya didasarkan pada suatu kombinasi kriteria statistik dan
kelogisan. Analisis data seperti ini didokumentasikan pada basis data pertumbuhan INCAS
[GrowthDatabase_19062014.xlsb].
Terkait dengan “riap”, terdapat dua macam kurva (Gambar 3-2):
••
••

Riap Tahunan Berjalan (Current Annual Increment/CAI), didefinisikan sebagai riap selama
periode satu tahun pada suatu tahapan pada kehidupan hutan.
Riap Rata-Rata Tahunan (Mean Annual Increment/MAI), didefinisikan sebagai riap ratarata hutan sampai suatu umur tertentu.

Biomassa dan volume CAI digunakan untuk pemodelan dalam INCAS.
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Riap (m3/ha/th)

Umur (th)
Riap tahunan berjalan (CAI)

Riap tahunan rata-rata (MAI)

Gambar 3‑2. Kurva riap

3.5. Pengendalian mutu (QC) dan penjaminan mutu (QA)
Proses pengendalian mutu dilakukan untuk memeriksa agar metode yang digunakan untuk
penyusunan dan analisis data memenuhi standar minimum untuk kesesuaian dan kelengkapan.
Termasuk didalamnya adalah pemeriksaan mutu data pengukuran dari petak inventarisasi untuk
melihat apakah terdapat kesalahan dalam pencatatan dan pengukuran. Akurasi data diperiksa
lebih lanjut dengan menumpangsusunkan peta-peta terkait untuk memeriksa bahwa tipe-tipe
hutan memang berkesesuaian dengan jenis-jenis yang tercatat. Sejumlah informasi seperti
kerapatan tegakan dan bidang dasar tegakan (basal area) digunakan untuk memeriksa mutu data.

3.6. LUARAN (OUTPUT)
Asumsi, sumber data dan hasil analisis yang menghasilkan kurva pertumbuhan dan tabel riap
untuk masing-masing jenis hutan tanaman dan masing-masing tipe hutan alam didokumentasikan
di dalam basis data INCAS [GrowthDatabase_19062014.xlsb].
Terkait dengan laju pertumbuhan, pertumbuhan tahunan stok karbon dalam biomassa
dapat diduga dengan menggunakan metode pertambahan-kehilangan (gain and loss), yang
menggabungkan pertambahan tahunan dalam stok karbon karena pertumbuhan biomassa
dengan kehilangan karena peralihan dan kejadian-kejadian dalam pengelolaan. Pertambahan
biomassa dengan menggunakan pendekatan INCAS ditandai dengan pertumbuhan hutan tanaman
atau pertumbuhan alami. Pertumbuhan hutan tanaman didefinisikan sebagai pertumbuhan
tanaman yang sengaja ditanam. Pertumbuhan alami didefinisikan sebagai pertumbuhan yang
terjadi sebagai hasil dari proses suksesi alam setelah gangguan terhadap hutan alam, misalnya
kebakaran, pembalakan/pemanenan.
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••

••

Pertumbuhan Hutan Tanaman
•• Agathis (Agathis sp.)
•• Akasia (Acacia sp.)
•• Balsa (Ochroma bicholor)
•• Jabon (Anthocephalus cadamba)
•• Jati (Tectona grandis)
•• Mahoni (Swietenia sp.)
•• Pinus (Pinus sp.)
•• Rasamala (Altingia excelsa)
•• Sengon (Albizia falcataria)
•• Sonokeling (Dalbergia latifolia)
•• Kemiri (Aleurites moluccana)
•• Tanaman rehabilitasi (campuran berbagai jenis)
Pertumbuhan alami
•• Setelah kebakaran
•• Setelah pembalakan/pemanenan

INCAS menggunakan asumsi bahwa tidak ada pertumbuhan di hutan alam primer, dimana
stok karbon diasumsikan berada pada kondisi keseimbangan sebelum adanya gangguan yang
disebabkan oleh manusia (dimana pertumbuhan setara dengan peralihan dan dekomposisi).
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Contoh luaran dari analisis pertumbuhan untuk hutan rawa sekunder setelah kebakaran
disajikan pada gambar di bawah ini (Gambar 3-3).
Persamaan
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Gambar 3‑3. Output analisis pertumbuhan untuk hutan rawa sekunder setelah kebakaran

3.7. Analisis Ketidakpastian (uncertainty)
Prosedur pengendalian mutu digunakan untuk memilih data terbaik yang tersedia untuk
diikutsertakan dalam analisis. Analisis statistik kemudian dilakukan untuk pemilihan model
untuk menghasilkan kurva pertumbuhan, baik terhadap sejumlah model untuk memperoleh
kurva pertumbuhan pada hutan tanaman dan hutan alam setelah terjadinya gangguan. Analisis
ketidakpastian secara kuantitatif dilakukan untuk pemilihan parameter dengan menggunakan
perangkat lunak (software) analisis risiko (Pallisade@Risk). Untuk informasi lebih lanjut dapat
dilihat pada Metode Standar – Pemodelan dan Pelaporan.

3.8. Keterbatasan
••

••

Beberapa jenis hutan tanaman dan sejumlah kondisi hutan alam tidak memiliki petakpetak contoh permanen dengan pengukuran jangka panjang secara periodik yang
dapat menggambarkan dampak jangka panjang dari pengelolaan/kejadian terhadap
pertumbuhan.
Kurva pertumbuhan yang sama digunakan untuk semua rotasi pada hutan tanaman dan
untuk masing-masing kelas biomassa hutan alam karena pendekatan yang digunakan saat
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••

ini tidak membedakan antara kondisi lokasi atau pengelolaan pada skala yang lebih rinci.
Upaya awal untuk memperoleh kelas-kelas biomassa berdasarkan karakteristik biofisik di
lokasi tidak menghasilkan hubungan yang cukup kuat. Upaya ini perlu dicoba lagi apabila
data telah tersedia.
Laju pembusukan bahan organik mati belum tersedia untuk Indonesia, oleh karena itu,
laju pembusukan diambil dari hutan hujan tropis di Australia sebagai tahapan sementara,
karena kondisi hutan tersebut diharapkan memiliki karakteristik pembusukan yang serupa
dengan di Indonesia, dan telah tersedia data yang rinci.

3.9. Rencana penyempurnaan
••

••

••

••

Data tentang pertumbuhan hutan tanaman dan hutan alam perlu disempurnakan
dengan meningkatkan akses untuk mendapatkan data tambahan yang ada dan melalui
serangkaian penelitian dengan tujuan yang dirancang untuk mengisi kesenjangan data/
pengetahuan.
Kurva pertumbuhan hutan tanaman dapat disempurnakan dengan menambahkan
lebih banyak informasi tentang karakteristik biofisik lokasi dan dampak praktik-praktik
pengelolaan hutan tanaman terhadap pertumbuhan, khususnya nutrisi dan pengelolaan
permukaan air di lokasi pada lahan gambut.
Kurva pertumbuhan hutan alam sekunder dapat disempurnakan dengan menambahkan
lebih banyak informasi tentang karakteristik biofisik lokasi dan dampak praktik-praktik
pengelolaan terhadap pertumbuhan lanjutan.
Penelitian tentang laju pembusukan di Indonesia harus dilakukan untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang laju dekomposisi pada hutan alam dan hutan
tanaman yang beragam.
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METODE STANDAR –
KEJADIAN DAN REJIM PENGELOLAAN HUTAN

4.1. Tujuan
Metode standar ini menguraikan proses yang digunakan oleh Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) untuk menentukan kejadian dan rejim pengelolaan hutan yang
dapat terjadi dan perlu dimodelkan untuk semua kelas biomassa, termasuk langkah-langkah
prosedur utama. Untuk tujuan ini, model berbasis kejadian (seperti diuraikan dalam Metode
Standar – Pemodelan dan Pelaporan), digunakan untuk melacak emisi GRK dan perubahan
stok karbon yang berhubungan dengan penggunaan lahan dan kejadian pengelolaan. Selain
itu, model juga menghitung perubahan GRK utama, dan praktik-praktik penggunaan lahan
yang disebabkan oleh manusia. Sub-model yang digunakan dalam model dapat diintegrasikan
kedalam berbagai kombinasi untuk menyesuaikan dengan data yang tersedia dan output yang
dibutuhkan. Model ini dapat digunakan untuk pelacakan stok dan aliran karbon dalam sistem
pengelolaan hutan yang berbeda.
Berbagai kejadian dan rejim pengelolaan hutan dapat terjadi di Indonesia. Tipe dan kondisi
hutan dan lahan lainnya, serta tipe kejadian dan rejim kegiatan pengelolaan yang dilakukan,
perlu didefinisikan untuk memungkinkan pemodelan emisi dan serapan GRK secara rinci.
Kejadian pengelolaan hutan (forest management event), sebagaimana didefinisikan dalam
dokumen ini, mencerminkan suatu tindakan pengelolaan hutan tertentu yang terjadi sesekali
atau secara teratur, dan biasanya diakibatkan oleh manusia. Rejim pengelolaan hutan (forest
management regime) mencerminkan kombinasi dari praktik-praktik atau kejadian dalam
pengelolaan hutan yang diterapkan pada penggunaan lahan tertentu, pada waktu tertentu di
suatu lokasi.
Tujuan dokumen ini adalah untuk menguraikan metode yang digunakan untuk menentukan
kejadian dan rejim pengelolaan hutan yang akan digunakan sebagai input dalam pemodelan
dan pelaporan emisi dan serapan GRK dalam INCAS.
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4.2. Data
4.2.1. Penghimpunan data
Berbagai sumber data dan informasi dihimpun dari berbagai organisasi dan lembaga pemerintah,
baik di tingkat nasional maupun provinsi. Pada tingkat nasional, data spasial diperoleh dari
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan
Nasional (LAPAN). Pada tingkat provinsi, data dan informasi yang relevan diperoleh dari unitunit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan di daerah. UPT ini termasuk Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal
Bina Produksi Kehutanan), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Unit Pelaksana Teknis di
bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial), Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional (Unit Pelaksana
Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam). Selain itu,
informasi juga dikumpulkan dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi dan juga
dari berbagai perusahaan pemegang konsesi hutan.
Dalam menentukan kejadian dan rejim pengelolaan yang mungkin dilakukan, diskusi dan
konsultasi dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan kehutanan terkait dari sejumlah
lembaga seperti yang disebutkan sebelumnya. Sebelum dilakukan diskusi, dilakukan identifikasi
terhadap kejadian dan rejim pengelolaan yang mungkin yang dapat diterapkan pada areal hutan
di Indonesia, khususnya pada provinsi percontohan di Kalimantan Tengah, dengan berdasarkan
pada pengetahuan yang ada dan pengalaman di lapangan. Diskusi dan konsultasi dilaksanakan
untuk memverifikasi hasil analisis pendahuluan, mengidentifikasi data yang tersedia, dan
memperoleh data dan informasi yang lebih rinci terkait dengan gangguan hutan dan tipe-tipe
pengelolaan yang dapat mempengaruhi penambahan dan kehilangan biomassa hutan.
Ada empat kejadian pengelolaan hutan utama yang dapat diidentifikasi: pembukaan lahan,
pemanenan, kebakaran dan penanaman.
••

••

Pembukaan lahan didefinisikan sebagai konversi lahan hutan baik hutan primer
ataupun sekunder menjadi bentuk penggunaan lahan yang lain (misalnya pemukiman,
pertambangan, pertanian, dan lain-lain) dan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman.
Kejadian ini menghilangkan semua biomassa di atas permukaan tanah dari lokasi dan
memindahkan sejumlah biomassa hidup menjadi bahan organik mati.
Kejadian pemanenan mencakup pemanenan legal maupun pemanenan ilegal/liar. Suatu
kejadian pemanenan dianggap legal apabila kejadian ini diterapkan pada hutan produksi/
yang dikelola (misalnya wilayah konsesi hutan) dengan ijin pemanenan. Beberapa teknik
pemanenan yang dapat mempengaruhi kehilangan biomassa juga identifikasi, termasuk
tebang habis, tebang pilih dengan teknik konvensional, dan tebang pilih dengan teknik
pembalakan berdampak rendah (reduced impact logging - RIL). Kegiatan pemanenan yang
terjadi di dalam hutan selain hutan produksi (misalnya hutan lindung, wilayah konservasi,
taman nasional) dianggap sebagai pemanenan ilegal. Kejadian ini menghilangkan
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••

••

sebagian atau semua biomassa di atas permukaan tanah dari lokasi dan memindahkan
sebagian biomassa hidup ke bahan organik mati.
Kejadian kebakaran (kebakaran hutan) dikelompokkan kedalam kebakaran sedang dan
berat. Kejadian ini melepaskan karbon (seperti CO2, CO dan CH4) dan nitrogen (N2O dan
NOx) ke atmosfer, dan memindahkan sebagian karbon ke bahan organik mati dan tanah.
Kegiatan penanaman mencakup program-program reforestasi, rehabilitasi dan
penanaman pengayaan. Kegiatan ini dapat membentuk hutan baru pada lokasi yang tidak
memiliki hutan dan meningkatkan stok biomassa.

Semua kejadian di atas diidentifikasi selama periode waktu yang tercakup dalam analisis atau
periode pemodelan. Data spasial yang digunakan untuk analisis dengan metode standar ini
diringkas pada Tabel 4-1.
Tabel 4‑1. Sumber data yang digunakan untuk menentukan kejadian dan rejim pengelolaan
hutan
Data

Deskripsi

Data hutan/non-hutan tahunan yang
diperoleh dari data Landsat, dan kejadian
Luas dan
pembukaan lahan serta pertumbuhan
perubahan hutan
kembali yang diperoleh dengan mencari
perbedaan pada luasan hutan tahunan

Sumber
LAPAN

Tipe hutan
(bagian dari peta
tutupan lahan)

Hutan lahan kering primer dan sekunder;
hutan rawa primer dan sekunder; hutan
mangrove primer dan sekunder; dan hutan
tanaman (dan semua kelas tutupan lahan
lain yang tidak digunakan dalam metode ini)

Kementerian Kehutanan

Fungsi hutan

Hutan produksi (produksi, produksi terbatas,
dan konversi);
Hutan konservasi dan lindung

Kementerian Kehutanan

Jenis tanah

Jenis tanah organik (gambut) dan mineral

Kementerian Pertanian

Perkebunan

Kelapa sawit dan karet

Kementerian Kehutanan

Konsesi hutan

Areal dan tahun operasional konsesi hutan
termasuk teknik pemanenan yang diterapkan Kementerian Kehutanan
(teknik RIL atau konvensional)

Areal yang
terbakar

Analisis areal bekas kebakaran

Remote Sensing
Solutions GmbH

4.2.2. Pengambilan data
Tidak ada pengambilan data baru yang dilakukan dalam metode standar ini.
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4.3. Analisis
Data yang telah dihimpun ditelaah sebagai bagian dari proses pengendalian mutu INCAS untuk
menilai mutu data dan kegunaannya untuk pemodelan emisi dan serapan GRK. Kombinasi yang
unik dari kondisi biofisik, fungsi pengelolaan dan kegiatan pengelolaan hutan diidentifikasi dan
digunakan untuk menentukan ‘suite’ dalam INCAS. Sebuah suite mencerminkan kombinasi
spesifik dari kategori lokasi dan pengelolaan termasuk tipe hutan awal, fungsi hutan, jenis
tanah, sistem pemanenan, perkebunan, kebakaran, transisi hutan/non-hutan, kategori lahan
lanjutan, kegiatan dan kejadian pengelolaan. Kondisi (terkait dengan masing-masing kategori)
yang digunakan sebagai dasar untuk penentuan suite dan rejim pengelolaan disajikan
dalam Tabel 4-2.
Tabel 4‑2. Kondisi yang mungkin pada masing-masing kategori yang digunakan untuk
menentukan rejim pengelolaan atau suite
No.

Kategori

Kondisi

1.

Tipe hutan awal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

Fungsi hutan

1.
2.

Hutan konservasi, hutan lindung
Hutan produksi

3.

Jenis tanah

1.
2.

Mineral
Organik

4.

Sistem
pemanenan

1.
2.
3.

Tidak ada
Konvensional
RIL

5.

Perkebunan

1.
2.
3.

Tidak ada
Kelapa sawit
Karet

6.

Kebakaran

1.
2.

Ada kebakaran
Tidak ada kebakaran

Transisi

1.
2.
3.
4.
5.

Pembukaan lahan
Pembukaan lahan, tidak bertegakan sementara, revegetasi
Tidak ada
Revegetasi
Revegetasi, pembukaan lahan

Kegiatan

1.
2.
3.
4.

Deforestasi
Degradasi
Pengelolaan hutan berkelanjutan
Reforestasi (peningkatan stok karbon hutan)

7.

8.

Hutan lahan kering primer
Hutan mangrove primer
Hutan rawa primer
Hutan lahan kering sekunder
Hutan mangrove sekunder
Hutan rawa sekunder
Hutan tanaman
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No.
9.

10.

11.

Kategori

Kondisi

Kategori lahan
berikutnya

1.
2.
3.
4.

Penggunaan lahan lain
Lahan hutan
Lahan pertanian
Hutan tanaman

Kejadian 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kebakaran intensitas tinggi
Kebakaran sedang
Pembukaan lahan
Tebang habis liar (illegal)
Tebang pilih dengan teknik konvensional
Tebang pilih dengan teknik RIL
Penanaman jenis-jenis cepat tumbuh lahan kering
Penanaman jenis-jenis mangrove
Penanaman jenis-jenis cepat tumbuh rawa
Penanaman jenis-jenis lahan kering
Penanaman jenis-jenis rawa

Kejadian 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penanaman kelapa sawit
Penanaman karet
Penanaman jenis-jenis lahan kering
Penanaman jenis-jenis rawa
Penanaman jenis-jenis cepat tumbuh lahan kering
Penanaman jenis-jenis cepat tumbuh rawa
Penanaman jenis-jenis mangrove

Deskripsi suite yang mencakup kejadian-kejadian dan rejim-rejim pengelolaan didokumentasikan
dalam basis data INCAS [INCAS Suite_16062014.xlsx]. Jumlah suite yang dicatat setelah
dilakukan validasi dan pengendalian mutu melalui penelaahan dan pemeriksaan kegiatankegiatan berjumlah 119 suite. Jumlah suite dan rejim pengelolaan yang dikembangkan dibatasi
untuk menyederhanakan pemodelan untuk kebutuhan uji coba di provinsi percontohan. INCAS
dapat memodelkan rejim pengelolaan dengan jumlah yang lebih banyak; semakin banyak
rejim semakin banyak informasi spasial dan pengelolaan rinci yang diperlukan.
Untuk menentukan kejadian-kejadian dan rejim pengelolaan hutan, dilakukan beberapa
analisis yang mencakup dua langkah prosedur utama:
1.

Semua areal lahan hutan dialokasikan untuk suatu rejim pengelolaan berdasarkan
karakteristik suite, dimulai pada tahun pertama periode simulasi, dan diulang setiap tahun
selama periode simulasi (tahun 2000 sampai 2011).

2.

Areal yang diamati perubahannya (perubahan yang terdeteksi dari analisis perubahan
tutupan hutan LAPAN) diberikan nama rejim tertentu berdasarkan lokasi, waktu, tipe
perubahan (kehilangan atau penambahan hutan) dan karakteristik suite.

Rejim pengelolaan kemudian dikaitkan dengan kegiatan REDD+ (deforestasi, degradasi hutan,
pengelolaan hutan lestari (PHL) dan peningkatan stok karbon hutan) berdasarkan asumsiasumsi di bawah ini yang harus dipenuhi untuk setiap kegiatan:
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••

••
••

••

Deforestasi terjadi ketika kehilangan tutupan hutan teramati pada hutan primer atau
sekunder seperti ditunjukkan pada peta tutupan lahan, dan tidak terdapat pertambahan
tutupan hutan yang teramati pada piksel yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
Degradasi hutan terjadi ketika terdapat perubahan dari hutan primer menjadi sekunder
pada peta tutupan lahan, namun kehilangan tutupan hutan tidak teramati.
Pengelolaan hutan berkelanjutan (PHL) terjadi ketika tidak terlihat kehilangan tutupan
hutan pada hutan sekunder seperti ditunjukkan pada peta tutupan lahan, namun
data konsesi hutan mengindikasikan bahwa kejadian pemanenan telah terjadi (baik
menggunakan teknik konvensional maupun RIL). Ini dengan asumsi bahwa dalam PHL
akan terjadi pertumbuhan kembali menjadi kondisi hutan sekunder.
Peningkatan stok karbon hutan terjadi ketika terlihat penambahan hutan pada areal
yang ditetapkan sebagai hutan tanaman pada peta tutupan lahan.

Dampak masing-masing kejadian pengelolaan terhadap stok karbon dihitung berdasarkan data
penelitian dan pengukuran yang tersedia, atau dengan preskripsi pengelolaan (management
prescription) atau pendapat para ahli (expert judgment) ketika data tidak tersedia. Parameter
untuk masing-masing kejadian pengelolaan didokumentasikan dalam basis data kejadian
INCAS [Database_events_fullCAM_03072014.xlsb].

4.4. Pengendalian mutu (QC) dan penjaminan mutu (QA)
Proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu dilakukan sebagai berikut:
Pengendalian mutu – pemeriksaan dan validasi data dilakukan oleh tim INCAS untuk semua
data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk
analisis sudah sesuai dan konsisten dengan set data lainnya.
Penjaminan mutu – langkah-langkah penjaminan mutu di bawah ini dilakukan oleh anggota
tim INCAS yang tidak terlibat dalam analisis data dan oleh advisor eksternal:
••

••
••

penelaahan metodologi yang digunakan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang
dilakukan ketika mengkombinasikan data untuk menghasilkan rejim dan kejadian
pengelolaan;
pemeriksaan dan validasi suite dan rejim pengelolaan untuk memastikan konsistensi dan
akurasi yang diinginkan;
penelaahan output akhir untuk memeriksa bahwa hasilnya dapat diverifikasi dan
diperbandingkan.

4.5. LUARAN (OUTPUT)
Output dari penerapan metode standar ini didokumentasikan dalam basis data INCAS [INCAS
Suites_16062014.xlsx]. Ringkasan yang menguraikan tipe-tipe rejim, kejadian dan karakteristik
suite disajikan secara berturut-turut pada Tabel 4-3 – 4-5.
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Tabel 4‑3. Ringkasan deskripsi rejim
No.

Deskripsi rejim

1

Konversi hutan lahan kering primer menjadi penggunaan lahan lain (pemukiman,
pertambangan, dan lain-lain)

2

Konversi hutan lahan kering primer menjadi pertanian

3

Konversi hutan lahan kering sekunder menjadi pertanian

4

Konversi hutan lahan kering sekunder menjadi penggunaan lahan lain (pemukiman,
pertambangan, dan lain-lain)

5

Konversi hutan lahan kering sekunder menjadi hutan tanaman

6

Konversi hutan mangrove primer menjadi bentuk penggunaan lahan lain (tambak, dan
lain-lain)

7

Konversi hutan mangrove sekunder menjadi bentuk penggunaan lahan lain (tambak,
dan lain-lain)

8

Konversi hutan rawa primer menjadi pertanian

9

Konversi hutan rawa primer menjadi penggunaan lahan lain (pemukiman,
pertambangan, dan lain-lain).

10

Konversi hutan rawa sekunder menjadi pertanian

11

Konversi hutan rawa sekunder menjadi penggunaan lahan lain (pemukiman,
pertambangan, dan lain-lain).

12

Konversi hutan rawa sekunder menjadi hutan tanaman

13

Gangguan hutan (kebakaran) yang diikuti oleh pertumbuhan kembali secara alami

14

Gangguan hutan (pembalakan liar) yang diikuti oleh pertumbuhan kembali secara alami

15

Pengelolaan hutan di hutan lahan kering

16

Pengelolaan hutan di hutan rawa

17

Penanaman

18

Rehabilitasi/penanaman lingkungan

19

Pengelolaan hutan tanaman

Tabel 4‑4. Ringkasan deskripsi kejadian
No.

Deskripsi kejadian

1

Tebang habis liar

2

Tebang pilih hutan lahan kering dengan teknik konvensional

3

Tebang pilih hutan lahan kering dengan teknik RIL

4

Kebakaran intensitas tinggi

5

Pembukaan lahan

6

Kebakaran sedang

7

Penanaman jenis-jenis pohon lahan kering

8

Penanaman jenis-jenis pohon lahan kering cepat tumbuh
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No.

Deskripsi kejadian

9

Penanaman jenis-jenis rawa cepat tumbuh

10

Penanaman jenis-jenis mangrove

11

Penanaman kelapa sawit

12

Penanaman karet

13

Penanaman jenis-jenis rawa

A

1

B

2

Jenis
tanah

Sistem
pemanenan

Perkebunan

Kebakaran

Transisi H/
NH

ID
Rejim

Kegiatan

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

Deg

Lahan hutan

Deg

Lahan hutan

Kelas H/
NH

Suite

Fungsi
hutan

Tabel 4‑5. Ringkasan karakteristik yang digunakan untuk menentukan suite dan rejim
pengelolaan.
Tipe
hutan
awal

H

HLKP

H

HLKP

HKL

Kategori lahan
berikutnya

C

4

H

HLKP

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

D

6

H

HLKP

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

E

7

H

HLKP

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

Lahan hutan

F

9

H

HLKP

HKL

Mineral

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

G

10

H

HLKP

HKL

Mineral

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

H

11

H

HLKP

HKL

Mineral

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

I

12

H

HLKP

HKL

Mineral

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

SMF

Lahan hutan

J

13

H

HLKP

HP

Mineral

Konv

Tidak

Tidak

Tidak
ada

K

14

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

L

15

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

Deg

Lahan hutan

Deg

Lahan hutan

M

17

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

N

19

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

O

20

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

Lahan hutan

P

22

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

Q

23

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

R

24

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

S

25

H

HLKP

HP

Mineral

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

SMF

Lahan hutan

Def

Penggunaan
lahan lain

T

26

H

HLKP

HP

Mineral

PBR

Tidak

Tidak

Tidak
ada

U

27

H

HMP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb
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Fungsi
hutan

Sistem
pemanenan

Perkebunan

Kebakaran

Transisi H/
NH

Kegiatan

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

Deg

Lahan hutan

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

Deg

Lahan hutan

HMP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

H

HMP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

Lahan hutan

35

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

36

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

Deg

Lahan hutan

Deg

Lahan hutan

Kelas H/
NH

Jenis
tanah

Tipe
hutan
awal

H

HMP

30

H

HMP

X

32

H

Y

33

Z
AA

Suite

ID
Rejim

V

28

W

Kategori lahan
berikutnya

AB

38

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

AC

40

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

AD

41

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

Lahan hutan

AE

43

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

AF

44

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

AG

45

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

AH

46

H

HRP

HKL

Organik

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

SMF

Lahan hutan

AI

47

H

HRP

HP

Organik

Konv

Tidak

Tidak

Tidak
ada

AJ

48

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

AK

49

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

Deg

Lahan hutan

Deg

Lahan hutan

AL

51

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

AM

53

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

AN

54

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

Lahan hutan

AO

56

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

AP

57

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

AQ

58

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

AR

59

H

HRP

HP

Organik

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

SMF

Lahan hutan

AS

60

H

HRP

HP

Organik

PBR

Tidak

Tidak

Tidak
ada

AT

61

H

HLKS

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

AU

62

H

HLKS

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

SMF

Lahan hutan

SMF

Lahan hutan

Def

Penggunaan
lahan lain

AV

64

H

HLKS

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

AW

66

H

HLKS

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Pb
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Fungsi
hutan

Sistem
pemanenan

Perkebunan

Kebakaran

Transisi H/
NH

Kegiatan

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

SMF

Lahan hutan

HKL

Mineral

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

HKL

Mineral

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

HLKS

HKL

Mineral

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

HLKS

HKL

Mineral

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

HT

SMF

Lahan hutan

Kelas H/
NH

Jenis
tanah

Tipe
hutan
awal

H

HLKS

69

H

HLKS

70

H

HLKS

BA

71

H

BB

72

H

BC

73

H

Suite

ID
Rejim

AX

67

AY
AZ

Kategori lahan
berikutnya

BD

74

H

HLKS

HP

Mineral

Konv

Tidak

Tidak

Tidak
ada

BE

75

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

BF

76

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

SMF

Lahan hutan

SMF

Lahan hutan

BG

78

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

BH

80

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

BI

81

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

SMF

Lahan hutan

BJ

83

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

BK

84

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

BL

85

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

BM

86

H

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

SMF

Lahan hutan

BN

87

H

HLKS

HP

Mineral

PBR

Tidak

Tidak

Tidak
ada

BO

88

H

SMgF

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

BP

89

H

SMgF

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

SMF

Lahan hutan

SMF

Lahan hutan

BQ

91

H

SMgF

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

BR

93

H

SMgF

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

BS

94

H

SMgF

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

SMF

Lahan hutan

BT

96

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

BU

97

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

SMF

Lahan hutan

BV

99

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

SMF

Lahan hutan

BW

101

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

BX

102

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

SMF

Lahan hutan

BY

104

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

BZ

105

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

CA

106

H

HRS

HKL

Organik

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian
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107

CC

108

Jenis
tanah

Sistem
pemanenan

Perkebunan

Kebakaran

Transisi H/
NH

CB

Fungsi
hutan

ID
Rejim

Kegiatan

HKL

Organik

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

HT

SMF

Lahan hutan

Kelas H/
NH

Suite

Tipe
hutan
awal

H

HRS

H

HRS

HP

Kategori lahan
berikutnya

CD

109

H

HRS

HP

Organik

Konv

Tidak

Tidak

Tidak
ada

CE

110

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

CF

111

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

SMF

Lahan hutan

SMF

Lahan hutan

CG

113

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

CH

115

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

CI

116

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

SMF

Lahan hutan

CJ

118

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

CK

119

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

CL

120

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

CM

121

H

HRS

HP

Organik

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

SMF

Lahan hutan

CN

122

H

HRS

HP

Organik

PBR

Tidak

Tidak

Tidak
ada

CO

123

H

HT

HP

Mineral

Konv

Tidak

Tidak

PUR

Ref

Lahan hutan

CQ

124

H

HT

HP

Organik

Konv

Tidak

Tidak

PUR

Ref

Lahan hutan

CU

125

NF

HLKS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Rev

Ref

HT

CV

126

NF

SMgF

HP

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Rev

Ref

HT

CW

127

NF

HRS

HP

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Rev

Ref

HT

CX

128

NF

HLKS

HKL

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Rev

Ref

Lahan hutan

CY

129

NF

SMgF

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Rev

Ref

Lahan hutan

CZ

130

NF

HRS

HKL

Organik

Tidak

Tidak

Tidak

Rev

Ref

Lahan hutan

DA

131

NF

HT

HP

Mineral

Konv

Tidak

Tidak

RP

Ref

Lahan hutan

DB

132

NF

HT

HP

Organik

Konv

Tidak

Tidak

RP

Ref

Lahan hutan

DC

133

H

HLKS

HP

Mineral

Konv

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

DD

134

H

HLKS

HP

Mineral

Konv

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

DE

135

H

HLKS

HP

Mineral

PBR

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

DF

136

H

HLKS

HP

Mineral

PBR

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

DG

137

H

HRS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

Deg

HT

DH

138

H

HRS

HP

Mineral

Konv

Tidak

Tidak

Tidak
ada

SMF

Lahan hutan

DI

139

H

HRS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain
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Kebakaran

Transisi H/
NH

Kegiatan

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

PUR

SMF

Lahan hutan

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Kebakaran

Tidak
ada

SMF

Lahan hutan

HRS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Pb

Def

Penggunaan
lahan lain

H

HRS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

PUR

SMF

Lahan hutan

144

H

HRS

HP

Mineral

Tidak

Sawit

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

145

H

HRS

HP

Mineral

Tidak

Sawit

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

DP

146

H

HRS

HP

Mineral

Tidak

Karet

Kebakaran

Pb

Def

Lahan pertanian

DQ

147

H

HRS

HP

Mineral

Tidak

Karet

Tidak

Pb

Def

Lahan pertanian

DR

148

H

HRS

HP

Mineral

PBR

Tidak

Tidak

Tidak
ada

SMF

Lahan hutan

DS

149

NF

HRS

HP

Mineral

Tidak

Tidak

Tidak

Rev

Ref

HT

Fungsi
hutan

Perkebunan

Kelas H/
NH

Sistem
pemanenan

Tipe
hutan
awal

H

HRS

HP

141

H

HRS

DL

142

H

DM

143

DN
DO

Suite

ID
Rejim

DJ

140

DK

Jenis
tanah

Kategori lahan
berikutnya

Catatan: H=hutan; NH=non-hutan; HLKP= hutan lahan kering primer; HMP=hutan mangrove primer; HRP=hutan rawa
primer; HLKS=hutan lahan kering sekunder; HMS=hutan mangrove sekunder; HRS=hutan rawa sekunder; HT=hutan
tanaman; HKL=hutan konservasi dan lindung; HP=hutan produksi; Konv=konvensional; PBR=pembalakan berdampak
rendah; Pb=pembukaan lahan; PUR=pembukaan lahan, tidak bertegakan sementara, revegetasi; Rev=revegetasi;
RP=revegetasi, pembukaan lahan; Def=deforestasi; Deg=degradasi; SMF=pengelolaan hutan lestari; Ref=reforestasi;
“Tidak” pada kolom “sistem pemanenan”, “perkebunan” dan “kebakaran” = tidak ada.

4.6. Keterbatasan
Beberapa keterbatasan dari metode standar ini adalah:
1.

Analisis kejadian dan rejim pengelolaan hanya dilakukan terhadap lahan hutan (hutan
lahan kering primer, hutan mangrove primer, hutan rawa primer, hutan lahan kering
sekunder, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, dan hutan tanaman). Lahan
non-hutan lainnya bisa jadi memiliki kejadian dan rejim pengelolaan yang seharusnya
dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana penyempurnaan ke depan.

2.

Fungsi hutan (terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang
dapat dikonversi, hutan konservasi, dan hutan lindung) hanya dikategorikan ke dalam
dua fungsi utama dalam metode standar ini, yaitu hutan produksi dan hutan konservasi/
lindung. Apabila ada informasi yang lebih rinci tentang praktik-praktik pengelolaan untuk
keseluruhan fungsi hutan dapat meningkatkan akurasi dugaan emisi GRK.

3.

Mengingat tidak cukupnya detil lokasi spasial dari berbagai sistem silvikultur, diasumsikan
bahwa seluruh areal hutan yang dikelola pada setiap konsesi dikelola dengan
menggunakan pemanenan konvensional ataupun pembalakan berdampak rendah (RIL).
Pada kenyataannya, pengelolaan konsesi hutan bisa jadi menggunakan kombinasi dari
kedua sistem silvikultur tersebut.
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4.

Kondisi hutan tanaman di areal yang terdeteksi sebagai hutan tanaman dianalisis tanpa
mempertimbangkan umur hutan tanaman yang sebenarnya, mengingat kurangnya data
tentang kelas-kelas umur hutan tanaman. Hal ini mempengaruhi alokasi spasial dari rejimrejim pengelolaan hutan tanaman, khususnya untuk tanaman yang sudah ada pada awal
periode simulasi, yang menggunakan asumsi distribusi kelas umur normal. Hal ini akan
mempengaruhi waktu serapan dan emisi GRK yang dihasilkan dari pemanenan.

5.

Perubahan sistem silvikultur pada waktu berjalan tidak diikutsertakan. Sebagai contoh,
sistem silvikultural yang digunakan sebelum permulaan periode simulasi tidak dimasukkan.
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menyebabkan perbedaan kondisi hutan dan kuantitas
biomassa serta bahan organik mati (debris) yang berada di lokasi dibandingkan dengan
rejim pengelolaan yang dimodelkan. Ini akan mempengaruhi serapan GRK melalui
pertumbuhan dan emisi melalui pelapukan bahan organik mati selama periode simulasi.

4.7. Rencana penyempurnaan
Informasi lebih lanjut tentang rejim-rejim pengelolaan hutan dan pengaruhnya terhadap
biomassa dan bahan organik mati, stok karbon, harus diperoleh dan dianalisis untuk
meningkatkan akurasi dugaan emisi dan serapan GRK. Hal ini membutuhkan penelitian lebih
lanjut tentang dampak kejadian dan berbagai rejim pengelolaan hutan terhadap stok karbon
hutan yang tertinggal.
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METODE STANDAR –
ALOKASI SPASIAL REJIM

5.1. Tujuan
Metode standar ini menguraikan proses yang digunakan oleh Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) untuk menentukan areal yang digunakan oleh masing-masing rejim
pengelolaan dalam pemodelan emisi dan serapan GRK dari hutan alam, hutan tanaman dan
perkebunan yang dipilih (kelapa sawit dan karet). Metode standar ini setidaknya mencakup
penyusunan data, analisis data, pengendalian mutu dan penjaminan kualitas.
Ada beberapa faktor penting untuk menentukan variasi dalam emisi dari berbagai kegiatan
REDD+ yang berbeda di Indonesia. Tipe dan kondisi hutan dan lahan lain dimana kegiatan
REDD+ berlangsung, juga tipe kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan, perlu diidentifikasi
secara spasial untuk memungkinkan pemodelan emisi dan serapan emisi GRK secara rinci.
Data spasial terbaik yang tersedia, yang dapat memberikan informasi areal dimana kegiatan
REDD+ berpotensi terjadi diidentifikasi dan didokumentasikan sumbernya. Data tersebut
meliputi:
••
••
••
••
••
••
••
••

Batas administrasi (BAPPEDA provinsi Kalimantan Tengah)
Tipe hutan: 2000, 2003, 2006, 2009, 2011 (Kementerian Kehutanan)
Fungsi hutan (Kementerian Kehutanan)
Jenis tanah: gambut (Kementerian Pertanian)
Batas-batas pemanfaatan hutan: konsesi (Kementerian Kehutanan)
Perkebunan (Kementerian Kehutanan)
Luasan dan perubahan hutan tahunan: 2000–2012 (LAPAN)
Luasan areal yang terbakar tahunan: 2000–2012 (RSS 2014).

Kumpulan data spasial tersebut umumnya tidak dipersiapkan secara khusus untuk kegiatan
MRV (pengukuran, pelaporan dan verifikasi). Konsekuensinya, kualitas data secara spasial
maupun temporalnya beragam. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi antara set data,
yang pada akhirnya memerlukan keputusan tentang bagaimana masing-masing set data akan
digunakan untuk tujuan penghitungan karbon.
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Tujuan metode standar ini adalah untuk menguraikan bagaimana data spasial yang tersedia
digunakan secara konsisten untuk mengalokasikan luas rejim-rejim pengelolaan di areal yang
dianalisa dan untuk mendapatkan statistik luas tahunan yang digunakan dalam pemodelan INCAS.

5.2. Data
5.2.1. Penghimpunan data
Data dihimpun dari berbagai lembaga pemerintah tingkat nasional dan provinsi serta sejumlah
organisasi yang terlibat dalam pengelolaan lahan. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi
Kalimantan Tengah dan organisasi lain yang terlibat dalam pengelolaan lahan hutan di provinsi
ini dengan cara memfasilitasi pertemuan-pertemuan untuk membahas data yang tersedia dan
pengetahuan dalam pengelolaan hutan, termasuk berbagi data.
Data spasial tutupan hutan dan perubahannya yang telah dikembangkan oleh LAPAN sebagai
bagian dari Program INCAS.
Data spasial
Tabel 5-1 memuat daftar set data spasial yang digunakan untuk menginformasikan tentang areal
dimana kegiatan REDD+ mungkin terjadi. Data tersebut digunakan untuk membuat suatu seri
suite, yang menggambarkan kondisi dimana suatu rejim pengelolaan lahan dapat terjadi. Dengan
menggunakan data biofisik dan pengelolaan dalam proses identifikasi masing-masing suite,
memungkinkan dapat dialokasikannya suatu areal yang merupakan hasil dari penggunaan lahan
dan perubahan penggunaan lahan untuk pemodelan dampak emisi dan serapan GRK.
Tabel 5‑1. Sumber data spasial
Data

Deskripsi

Sumber

Tipe tutupan
lahan

Hutan lahan kering primer dan
sekunder, hutan rawa primer dan
sekunder, hutan mangrove primer
Kementerian Kehutanan
dan sekunder, hutan tanaman (dan
semua kelas tutupan lahan lain yang
tidak digunakan dalam metode ini)

Fungsi hutan

Hutan produksi, hutan lindung atau
hutan konservasi

Kementerian Kehutanan

Jenis tanah

Jenis tanah organik (gambut) dan
tanah mineral

Kementerian Pertanian

Perkebunan

Areal perkebunan kelapa sawit dan
karet

Kementerian Kehutanan

Pemanfaatan
hutan

Areal konsesi kehutanan

Balai Pemantauan Pemanfaatan
Hutan Produksi – Kalimantan
Tengah
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Data

Deskripsi

Areal yang
terbakar

Areal yang terbakar tahunan

Luas dan
perubahan
hutan

Data hutan/non-hutan tahunan
yang diperoleh dari data Landsat,
dan kejadian kehilangan dan
penambahan hutan yang diperoleh
dengan mencari perbedaan luasan
hutan tahunan

Sumber
Remote Sensing Solutions GmbH

LAPAN

Metode yang digunakan untuk memperoleh data luasan dan perubahan hutan diuraikan
dalam LAPAN (2014).
Langkah-langkah yang dilakukan dalam mempersiapkan data spasial untuk digunakan dalam
INCAS dijelaskan pada Lampiran 1: Langkah-langkah untuk mempersiapkan data spasial untuk
digunakan dalam INCAS: langkah-langkah analisis GIS.
Layer atau data spasial yang menunjukkan luasan geografis masing-masing suite dibuat untuk
setiap tahun simulasi (mulai tahun 2000 sampai dengan 2011) dengan menggunakan data
dalam Tabel 5-1. Pada masing-masing suite diberikan tanda pengenal yang unik (kode suite)
yang menghubungkan data spasial tersebut dengan rejim pengelolaan yang dihasilkan dari
penerapan Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan.
Kode suite adalah atribut umum untuk semua areal yang akan membentuk luasan dari masingmasing rejim pada setiap tahunnya. Luasan setiap suite bervariasi sejalan dengan waktu dan
sejalan dengan transisi hutan dari hutan primer menjadi hutan sekunder menjadi kondisi
non-hutan.
Rejim-rejim pengelolaan
Rejim-rejim pengelolaan menggambarkan tipe dan kombinasi kejadian-kejadian pengelolaan
yang diterapkan pada suatu bentuk pemanfaatan lahan, dan waktu terjadinya kejadian tersebut.
Setelah dialokasikan pada sebuah rejim pengelolaan, suatu areal akan terus dikelola sesuai
dengan rejim tersebut, sampai seterusnya, sampai suatu kejadian lanjutan teramati dan
menyebabkan perubahan pada rejim pengelolaan tersebut.
Suite untuk hutan dan lahan perkebunan yang dimaksud dalam metode standar ini dihasilkan
dengan menggunakan Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan. Rejim
pengelolaan untuk menghitung emisi gambut diuraikan dalam Metode Standar – Emisi GRK
Lahan Gambut.
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5.2.2. Pengambilan data
Semua data yang dijelaskan dalam metode standar ini diperoleh dari sumber-sumber yang
dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah Indonesia dan sejumlah organisasi lain, dengan
pengecualian areal yang terbakar. Data areal yang terbakar diperoleh melalui proses analisis
yang dikerjakan secara khusus oleh tim konsultan RSS (Remote Sensing Solutions GmbH) dan
diuraikan dalam laporan Generation of spatial burned area data of the Central Kalimantan
Province for the Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) (Ballhorn dkk., 2014).
Tidak ada pengambilan data baru yang diperlukan dalam metode standar ini.

5.3. Analisis
Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung luas areal lahan yang dikelola berdasarkan masingmasing rejim pengelolaan untuk setiap tahun dari periode simulasi. Areal-areal tersebut
menjadi input untuk pemodelan pendugaan emisi dan serapan GRK seperti diuraikan dalam
Metode Standar – Pemodelan dan Pelaporan.
Sejumlah areal dialokasikan pada suatu rejim pengelolaan berdasarkan karakteristik suite dan
diulang setiap tahun selama periode simulasi (tahun 2000 sampai 2011).
Areal yang diamati perubahannya (yaitu perubahan yang dideteksi dari analisis perubahan
tutupan hutan LAPAN) dialokasikan pada sejumlah rejim berdasarkan lokasi, waktu dan arah
perubahan dalam kaitannya dengan karakteristik suite yang lain.
Untuk dapat dialokasikan pada suatu rejim pengelolaan hutan, suatu areal harus memenuhi
definisi kawasan hutan minimum untuk Indonesia yaitu 0,25 ha. Ketika analisis telah selesai
untuk data perubahan, dan bukan pada luasan hutan, ambang batas areal diterapkan pada
agregat dari semua tahun perubahan. Hal ini memungkinkan dilakukannya penghitungan
perubahan tahunan untuk areal dengan luasan kurang dari 0,25 ha, dengan tetap memastikan
bahwa lahan yang dibuka memenuhi definisi hutan.
Proses analisis GIS secara rinci dijelaskan pada Lampiran 1.
Semua data spasial yang terkait dengan lokasi dan luasan rejim dalam perhitungan karbon
dihimpun, dikonversi dalam bentuk shape files dan diproyeksikan pada suatu sistem koordinat
yang konsisten.
Masing-masing kegiatan REDD+ yang dilaporkan INCAS dimodelkan sebagai ‘estate’ yang
terpisah – yaitu suatu file dengan areal dan waktu setiap rejim yang dialokasikan berdasarkan
metode standar ini. Kegiatan-kegiatan REDD+ yang dimodelkan dalam INCAS adalah deforestasi,
degradasi hutan, peningkatan stok karbon hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan masing-masing kegiatan disajikan pada Tabel 4-5
tentang Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan. Masing-masing rejim dapat
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ditentukan dari kombinasi unik atas nilai-nilai data spasial tersebut, dan areal yang disiapkan
untuk pemodelan secara langsung dari output GIS.
Meskipun terdapat total 119 rejim yang berbeda, dengan areal yang berbeda, kegiatan
deforestasi dan reforestasi (peningkatan stok karbon hutan) dapat diidentifikasi secara langsung
dari kombinasi sumber data. Namun demikian, dibutuhkan sejumlah proses tambahan untuk
menghasilkan areal yang sesuai untuk memodelkan kegiatan degradasi hutan dan pengelolaan
hutan berkelanjutan.
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Kegiatan REDD+ ini sesuai dengan kategori UNFCCC
yaitu lahan hutan tetap menjadi lahan hutan (forest land remaining forest land). Dengan
menggunakan metode yang saat ini diadopsi INCAS, ini tidak menyebabkan perubahan kanopi
hutan yang terlihat sangat jelas, namun ini memiliki dampak terhadap nilai karbon.
Data perubahan hutan tahunan hanya berlaku untuk kegiatan konversi hutan yang
menyebabkan suatu perubahan yang jelas dalam kanopi hutan (pemanenan tidak selalu
menyebabkan hilangnya cukup pohon yang menyebabkan berkurangnya kanopi sampai di
bawah 30% dari ambang batas definisi hutan).
Proses untuk mengalokasikan areal untuk kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada tipe
hutan, fungsi hutan, batasan konsesi, tidak adanya perubahan hutan dan proporsi hutan yang
tersedia untuk pemanenan, sebagaimana berikut ini.
••

••

Apabila tipe hutan dipetakan sebagai hutan lahan kering, maka praktik pengelolaan hutan
berkelanjutan pada umumnya diasumsikan untuk memanen 40,6% dari hutan selama
periode 30 tahun. Ini dihitung dengan mengasumsikan areal efektif yang dipanen pada
masing-masing konsesi adalah 70%, yang dikoreksi dengan produksi kayu aktual tahunan
rata-rata sebesar 0,58.
Apabila tipe hutan dipetakan sebagai hutan rawa, maka praktik pengelolaan hutan
berkelanjutan pada umumnya diasumsikan untuk memanen 52,2% dari hutan selama
periode 40 tahun. Ini dihitung dengan mengasumsikan areal efektif yang dipanen pada
masing-masing konsesi adalah 90%, yang dikoreksi dengan produksi kayu aktual tahunan
rata-rata sebesar 0,58.

Degradasi hutan: Penetapan areal untuk alokasi kegiatan degradasi hutan memerlukan kreasi
kombinasi unik dari semua data perubahan hutan.
Tahun kehilangan hutan dan tahun pertambahan hutan ditentukan untuk setiap poligon.
Analisis statistik dilakukan terhadap poligon yang mencatat adanya kehilangan maupun
pertambahan.
Apabila periode intervensi non-hutan adalah tiga tahun atau lebih, maka ini memenuhi kondisi
‘untuk sementara waktu tidak memiliki stok atau tidak bertegakan sementara’ (temporarily
unstocked), sehingga poligon diidentifikasi sebagai suatu kejadian degradasi hutan.
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••
••

Analisis ini dilakukan untuk areal hutan yang dibuka dan selanjutnya tumbuh kembali,
dan dialokasikan pada tahun ketika hutan hilang (‘clearreveg’).
Sebaliknya, poligon dengan multi-perubahan yang kejadian pertamanya merupakan
pertambahan hutan, selanjutnya diidentifikasi sebagai suatu kejadian degradasi
hutan yang dimulai pada tahun pertambahan hutan yang pertama (‘revegclear’). Ini
diasumsikan bahwa lahan berada pada kondisi ‘untuk sementara waktu tidak memiliki
stok’ (temporarily unstocked) sebelum adanya data luasan hutan pada tahun pertama
(tahun 2000).

5.4. Pengendalian mutu (QC) dan penjaminan mutu (QA)
Semua data diasumsikan benar adanya dari penyedia/sumber data.
Semua data secara spasial lengkap untuk provinsi percontohan Kalimantan Tengah.
Semua data dikombinasikan menjadi satu set data poligon untuk setiap tahunnya.
Tabel GIS yang dihasilkan kemudian diekspor ke Excel dan masing-masing rejim diberikan
alokasi (nama) berdasarkan pemilihan atribut-atribut yang relevan untuk masing-masing set
data input.
Semua catatan dengan luasan areal kurang dari 1 ha dihilangkan. Sejumlah poligon kecil ini
diperiksa secara visual dan dinyatakan sebagai akibat dari tumpang tindih areal yang tidak
diinginkan karena beragamnya cara yang digunakan untuk memperoleh berbagai data spasial
tersebut. Oleh karena itu, menyaring ribuan row dalam basis data digunakan sebagai suatu
proksi untuk membersihkan data input untuk memastikan bahwa setiap kombinasi kegiatan
penggunaan lahan dan fungsi adalah logis.
Penyaringan (filter) logis utama lain yang dilakukan sebagai bagian dari analisis statistik
(sebagai proksi untuk suatu filter analisis spasial yang kuat) adalah untuk memastikan bahwa
semua kejadian clearing dan revegetasi dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang dianggap
berkesesuaian dengan deskripsi dari masing-masing rejim sebagaimana telah didefinisikan.
Analisis ini tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang statistik, analisis spasial,
dinamika vegetasi, praktik-praktik pengelolaan hutan dan dampak kejadian berkala waktu
terhadap nilai karbon yang dihasilkan.

5.5. LUARAN (OUTPUT)
Output dari metode standar ini dinyatakan dalam hektar, menurut rejim, menurut tahun. Lihat
[Regime Areas_14112014.xls].
Sebuah pengidentifikasi fitur yang unik (Unique Feature Identifier/FID) dari data GIS terus
dipertahankan selama proses ini sampai field suite yang baru dihitung untuk setiap tahunnya
dapat digabungkan kembali ke data spasial.
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5.6. Analisis Ketidakpastian (uncertainty)
Tidak dilakukan analisis ketidakpastian secara khusus pada luasan areal secara statistik.
Proses dalam pengendalian mutu dan penjaminan mutu serta beberapa aturan keputusan
tentang areal minimum berdampak pada pengurangan ketidakpastian pada areal yang masingmasing sumber data inputnya dialokasikan pada areal lahan yang sama.

5.7. Keterbatasan
Mengingat sulit dibedakannya antara hutan dan perkebunan dalam data pertumbuhan
kembali dari penginderaan jauh, maka kemungkinan terdapat kesalahan pada beberapa areal
kehilangan dan pertambahan hutan.
Perangkat analisis spasial belum dikembangkan sepenuhnya ketika analisis ini dilakukan yang
menyebabkan sejumlah besar pemrosesan data dilakukan secara manual. Efisiensi dari proses
ini seharusnya ditingkatkan untuk mengurangi potensi kesalahan dan waktu pemrosesan,
khususnya untuk alokasi spasial atas rejim-rejim di seluruh Indonesia.

5.8. Rencana penyempurnaan
Semua data yang dijadikan sebagai input dapat dianggap sebagai data terbaik yang tersedia.
Untuk rencana penyempurnaan yang berkelanjutan, direkomendasikan bahwa terhadap
masing-masing set data yang disediakan untuk analisis ini dilakukan pra-pemrosesan dan
standarisasi yang lebih ketat.
Dengan dibuatnya versi baru dan dilakukannya pemutakhiran pada masing-masing set data
input, maka tim pemodelan akan memerlukan akses, ijin dan sumber daya untuk mengulang
metodologi ini untuk memutakhirkan areal bagi pemodelan emisi dan serapan selanjutnya.
Rencana penyempurnaan terkait dengan pembuatan persyaratan pemodelan dan pelaporan
juga akan menyebabkan repetisi dari alokasi spasial untuk menyesuaikan dengan suite
yang baru.
Kegiatan yang bergantung pada deteksi konversi dari non-hutan menjadi lahan hutan
(aforestasi, reforestasi dan revegetasi) tidak dapat ditentukan dengan menggunakan data
satelit tanpa interpretasi tambahan pada output. Sebagai contoh, kelapa sawit yang memenuhi
kriteria tutupan tajuk, tinggi dan luas didefinisikan sebagai areal “hutan”, namun demikian
kriteria kebijakan menuntut ini untuk diidentifikasi sebagai areal perkebunan.
Analisis spasial yang rinci tentang perubahan tutupan hutan dari LAPAN dikombinasikan
dengan data spasial tentang tipe-tipe hutan dan praktik-praktik pengelolaan telah sangat
menyempurnakan identifikasi kejadian perubahan hutan. Ini dapat lebih ditingkatkan dengan
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kolaborasi yang lebih erat antara pemetaan tutupan hutan dan proses analisis spasial.
Pengembangan perangkat analisis spasial akan meningkatkan efisiensi dari alokasi spasial
rejim seperti yang diuraikan dalam metode standar ini.
Hasil-hasil alokasi spasial rejim akan dipertajam melalui pemahaman yang lebih rinci tentang
kejadian pengelolaan lahan sebelum tahun 2000, karena ini akan mempengaruhi pendugaan
biomassa hutan dan sampai sejauh mana degradasi gambut dimodelkan selama periode 2000
sampai 2011. Ini dapat dicapai dengan memperluas jangka waktu analisis perubahan tutupan
hutan tahunan sampai kembali pada tahun 1990, dan menyaring informasi yang lebih rinci dari
berbagai catatan sejarah pengelolaan lahan.
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METODE STANDAR –
EMISI GRK LAHAN GAMBUT

6.1. Tujuan
Metode standar ini menguraikan proses yang digunakan oleh Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) untuk memodelkan emisi GRK dari lahan gambut di Indonesia.
Metode ini mencakup pengolahan data, analisis data, pengendalian mutu, penjaminan mutu,
pemodelan dan pelaporan.
Dalam metode standar ini, lahan gambut didefinisikan sebagai lahan yang mengandung tanah
organik. Lahan ini mencakup areal dengan akumulasi material organik yang terdekomposisi
sebagian, dengan kandungan abu kurang dari atau sama dengan 35%, kedalaman gambut
lebih dari atau sama dengan 50 cm, dan kandungan karbon organik (berdasarkan berat) paling
sedikit 12%.
Pendugaan emisi GRK di lahan gambut dilakukan setiap tahunnya untuk berbagai sumber dan
gas berikut:
••
••
••

Oksidasi biologis dari pengeringan gambut: CO2-C, CO2-e
Kebakaran gambut1: CO2-C, CO2, CO, CH4
Emisi langsung dari pengeringan tanah organik dan drainase kanal: N2O, CH4

Output dari metode standar ini dinyatakan dalam ton untuk setiap GRK atau dinyatakan dalam
ton CO2-e emisi GRK. Periode waktu untuk pelaporan dapat dispesifikasikan untuk memenuhi
persyaratan pelaporan.

6.2. Data
6.2.1. Penghimpunan data
Data spasial yang digunakan dalam metode standar ini diringkas pada Tabel 6-1. Metode
penghimpunan data spasial diuraikan dalam Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim.

Catatan: Faktor emisi untuk N2O dan NOx dari kebakaran gambut tidak diberikan dalam IPCC Tier 1 karena
terbatasnya data emisi N2O dan NOx dari kebakaran di tanah organik.

1
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Tabel 6‑1. Sumber data spasial yang digunakan
Data
Tipe
tutupan
lahan

Deskripsi

Sumber

Hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan
rawa primer dan sekunder, hutan mangrove
primer dan sekunder, hutan tanaman,
perkebunan (dan semua kelas tutupan lahan
lain yang tidak digunakan dalam metode ini)

Kementerian Kehutanan

Jenis tanah

Jenis tanah organik (gambut) dan mineral

Kementerian Pertanian

Perkebunan

Kelapa sawit

Kementerian Kehutanan

Areal yang
terbakar

Areal yang terbakar tahunan (spasial)

Remote Sensing Services
GmbH

Luas dan
perubahan
tutupan
hutan

Data hutan/non hutan tahunan yang berasal
dari data Landsat, dan kejadian kehilangan dan
penambahan hutan yang diperoleh dengan
membedakan luasan hutan tahunan

LAPAN

Data input yang digunakan untuk pendugaan emisi GRK dari dekomposisi gambut dapat dilihat
pada Tabel 6-2.
Tabel 6‑2. Sumber data untuk input pemodelan
Data

Deskripsi

Sumber

Faktor emisi

Faktor emisi biologis gambut2 dan
faktor emisi kebakaran gambut

IPCC (2013); Hooijer dkk. (2014)

Faktor emisi
default Tier 1

Emisi kebakaran (CO2-C, CO dan CH4),
emisi nitrous oksida langsung dari
pengeringan tanah organik, emisi CH4
dari pengeringan tanah organik dan
drainase kanal

IPCC (2013)

Areal lahan
gambut yang
dikeringkan

Luas lahan gambut tahunan yang
dikeringkan berdasarkan kondisi
tutupan lahan

Metode Standar INCAS – Alokasi
Spasial Rejim

Areal yang
terbakar

Luas areal tahunan lahan gambut yang
terbakar di Kalimantan Tengah tahun
2000 sampai 2012

Remote Sensing Services GmbH
(Ballhorn dkk., 2014)

Dua set faktor emisi digunakan untuk mengkuantifikasi emisi CO2, DOC dan CH4 untuk
penghitungan emisi GRK sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 6-3.

Faktor emisi oksidasi biologis dari KFCP mencakup karbon dioksida, karbon organik terlarut (DOC), metana

2
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26

26

C. Hutan lahan gambut dikeringkan sedang (ditebang
selektif dan dikeringkan oleh kanal-kanal besar dengan
selang 1000-3000 m, tetapi tidak terbakar)

D. Lahan gambut yang terdegradasi sepenuhnya
(biasanya terbakar paling sedikit dua kali dengan
pertumbuhan kembali terbatas) yang dikeringkan oleh
kanal-kanal besar pada selang 1000–3000 m

0

15

4,5

7,9

3,95

>5 tahun setelah
pengeringan
(hanya oksidasi
biologis)

0,82
0,82
0,82
0,82

20
9,4

0,82

0,82

0,82

FE DOC5
(t C ha-1
thn-1)

11,0
15

5,3

5,3

5,3

FE CO2-C4
(t C ha-1 thn-1)

IPCC 2013
Kategori penggunaan lahan
IPCC

Lahan pertanian, dikeringkan,
sawah

Hutan tanaman, dikeringkan,
0,0 kelapa sawit6
4,9 Tidak diketahui atau rotasi
panjang.
4,9 Hutan tanaman, dikeringkan,
rotasi pendek, misalnya akasia

Lahan hutan dan lahan hutan
4,9 yang telah ditebang habis
(semak), dikeringkan

Lahan hutan dan lahan hutan
4,9 yang telah ditebang habis
(semak), dikeringkan

Lahan hutan dan lahan hutan
4,9 yang telah ditebang habis
(semak), dikeringkan

143,5

FE CH4
(kg Cha-1
thn-1)

4

3

Kehilangan karbon yang ditentukan dari amblesan (oksidasi biologis) mencakup emisi CO2, DOC dan CH4 [t C ha-1 yr-1] (Hooijer et al., 2014).
Lihat Tabel 2.1 dalam IPCC 2013
5
Lihat Tabel 2.2 dalam IPCC 2013
6
Mayoritas lahan pertanian dan hutan tanaman yang diidentifikasi di Kalimantan Tengah adalah kelapa sawit. Dengan demikian FE ini digunakan untuk perhitungan di hutan tanaman
dan lahan pertanian berdasarkan FE IPCC.

Sumber: IPCC (2013); Hooijer dkk. (2014)
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[Hooijer dkk., 2014]

3,95

B. Hutan lahan gambut yang dikeringkan sedikit
(ditebang secara selektif tetapi tidak ada kanal besar
dalam jarak 1500 m dan tidak terbakar)

E. Perkebunan dan lahan tanaman pangan, dengan
kanal-kanal besar pada selang kurang dari 1 km dan/
atau saluran pengeringan berjarak masing-masing
kurang dari 400 m.

0

Lima tahun pertama
setelah pengeringan
(oksidasi dan/atau
kebakaran)

A. Hutan lahan gambut primer, tidak pernah ditebang
dan tanpa dampak pengeringan

Tipe tutupan lahan KFCP

Faktor emisi biologis gambut3
(t C ha-1 yr-1)

Tabel 6‑3. Faktor emisi untuk oksidasi biologis gambut di Indonesia

Faktor emisi oksidasi biologis gambut yang dikembangkan melalui Kalimantan Forest Climate
Partnership (KFCP) di Kalimantan Tengah, sebagaimana didokumentasikan dalam Hooijer
dkk. (2014), berbeda dari yang terdapat dalam IPCC 2013 Wetlands Supplement. Ada dugaan
perbedaan pendapat di antara para ilmuwan gambut mengenai faktor emisi mana yang terbaik
dalam mewakili profil emisi di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, untuk pendugaan emisi GRK
di provinsi percontohan Kalimantan Tengah, INCAS menghitung emisi GRK dengan menggunakan
kedua sumber data tersebut, meskipun hanya emisi yang dihitung dengan faktor emisi IPCC 2013
yang dilaporkan dalam Krisnawati dkk. (2015). Peninjauan faktor-faktor emisi ini harus dilakukan
sebagai bagian dari rencana penyempurnaan INCAS yang berkelanjutan untuk memasukkan
berbagai temuan dari penelitian emisi GRK gambut yang terus berlangsung.
Faktor emisi yang berasal dari KFCP mencakup emisi karbon sebagai CO2, karbon organik terlarut
(DOC) dan CH4. IPCC 2013 membedakan faktor-faktor emisi untuk CO2, DOC dan CH4 secara terpisah.
Faktor-faktor emisi untuk kebakaran lahan gambut juga dikembangkan melalui proyek KFCP.
Hooijer dkk. (2014) menganggap faktor-faktor emisi kebakaran gambut yang diperoleh dari
kegiatan KFCP lebih mewakili kondisi kebakaran normal di Indonesia daripada faktor emisi yang
dikemukakan dalam IPCC 2013, yang mereka anggap terlalu tinggi sebagai estimasi emisi GRK
kebakaran karena ketergantungan pada beberapa studi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi
ekstrem pada tahun 1997/98.
INCAS telah mengadopsi data yang mendukung faktor-faktor emisi kebakaran untuk lokasi
proyek KFCP dari Page dkk. (2014), tetapi mengadaptasi faktor-faktor emisi ini untuk memenuhi
persyaratan pelaporan internasional bahwa dugaan emisi GRK dari kebakaran tanah organik harus
dinyatakan dalam ton untuk masing-masing GRK yang diemisikan. Metode tersebut digunakan
untuk menentukan faktor-faktor emisi spesifik untuk Indonesia dan diterapkan di provinsi
percontohan Kalimantan Tengah dengan mengikuti pendekatan yang diuraikan dalam IPCC 2013,
dengan menggunakan Persamaan 2.8 sebagaimana diuraikan dalam kotak di bawah.

Massa bahan bakar yang tersedia untuk pembakaran = Luas (m2) * kedalaman terbakar (m) *
bobot isi (t/m3).
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Tabel 6-4 menunjukkan nilai-nilai input, massa bahan bakar yang tersedia untuk pembakaran
berdasarkan perhitungan dan emisi CO2-C, CO dan CH4 yang dihasilkan dalam ton dari masingmasing gas per hektar untuk ketiga jenis kebakaran yang diamati di lokasi proyek KFCP. Emisi
total tahunan dihitung dengan mengalikan luas terbakar tahunan dengan massa emisi yang
dilepaskan dari masing-masing gas.
Tabel 6‑4. Parameter input dan emisi CO2-C, CO dan CH4 per hektar untuk kebakaran di
tanah organik
Perhitungan FE kebakaran gambut
Kedalaman terbakar (cm)

Kebakaran
pertama

Kebakaran
kedua

Kebakaran ketiga dan
berikutnya

18

11

4

1

1

1

0,121

0,121

0,121

1

1

1

FE CO2-C (g kg )

464

464

464

FE CO (g kg )

210

210

210

FE CH4 (g kg )

21

21

21

217,8

133,1

48,4

Emisi CO (t CO ha-1)

45,7

28,0

10,2

Emisi CH4 (t CH4 ha )

4,6

2,8

1,0

-1

Emisi CO2-C (t C ha )

101,1

61,8

22,5

Emisi CO-C (t C ha )

19,6

12,0

4,4

Emisi CH4-C (t C ha )

3,4

2,1

0,8

124,1

75,8

27,6

Luas (ha)
Bobot isi (g cm )
-3

Faktor pembakaran
-1

-1

-1

Massa bahan bakar yang tersedia
untuk pembakaran (t dm ha-1)
-1

-1

-1

Emisi C total (t C ha )
-1

Sumber faktor emisi CO2-C, CO dan CH4 : Tabel 2.7, IPCC (2013).
Sumber kedalaman terbakar, bobot isi dan faktor pembakaran: Page dkk. (2014).

Catatan: Faktor emisi untuk N2O dan NOx tidak diberikan oleh IPCC pada Tier 1 karena
terbatasnya data untuk emisi N2O dan NOx dari kebakaran tanah organik.
Emisi nitrous oksida dari tanah yang sudah dikeringkan
Emisi nitrous oksida tahunan dari tanah organik dihitung dengan mengalikan luas lahan gambut
yang dikeringkan tahunan dalam suatu kategori penggunaan lahan dengan faktor emisi default
Tier 1 dari IPCC 2013 (Tabel 6-5).
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Tabel 6‑5. Faktor emisi default nitrous oksida dari tanah organik
Kategori penggunaan lahan

Faktor emisi
(kg N2O-N ha-1 thn-1)

Hutan tanaman, dikeringkan, kelapa sawit7), dikeringkan

2,4

Tanaman: kelapa sawit

1,2

Tanaman: sagu

3,3

Tanaman pertanian kecuali padi

5,0

Padi

0,4

Padang rumput

5,0

Sumber: IPCC (2013).

Untuk inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah faktor emisi ‘tanaman:
kelapa sawit’ digunakan untuk semua tanaman dan perkebunan karena kelapa sawit mewakili
mayoritas tanaman/perkebunan di lahan gambut di provinsi tersebut. Faktor emisi ‘lahan
hutan dan lahan hutan terbuka (lahan semak), dikeringkan’ digunakan untuk semua lahan
selain perkebunan dan tanaman lainnya dan sawah padi.

6.2.2. Pengambilan data
Tidak ada pengambilan data baru yang diperlukan dalam metode standar ini.

6.3. Analisis
Pendekatan umum dalam pendugaan emisi GRK di lahan gambut diilustrasikan dalam Gambar
6-1. Total emisi GRK tahunan diperkirakan dengan mengalikan luas areal yang terkena dampak
pengeringan atau kebakaran dengan faktor emisi dari kegiatan yang spesifik. Faktor-faktor
emisi terpisah digunakan untuk oksidasi biologis gambut dan kebakaran gambut. Emisi dalam
tahun kebakaran terdiri atas baik emisi oksidasi biologis maupun emisi kebakaran gambut.

Lahan semak mengacu pada tipe lahan baik sebagian maupun keseluruhan tertutup oleh semak atau pepohonan
yang mungkin memenuhi definisi hutan nasional. Ini meluas ke lahan terdegradasi yang tidak dapat diklasifikasikan
dengan jelas sebagai hutan atau non-hutan.

7
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Kelas Tutupan Lahan

Areal Gambut

Faktor Emisi Gambut dari Oksidasi
Biologis, CH4 & N2O
Kategori penggunaan
lahan

Areal Gambut Berdasarkan
Tutupan Lahan

Areal Terbakar Tahunan

FE

Hutan alam yang
didrainase sedang
Lahan gambut yang
terdegradasi berat
Hutan tanaman dan
perkebunan yang
didrainase

Areal Gambut Terbakar Tahunan
Berdasarkan Tutupan Lahan

Faktor Emisi Kebakaran Gambut
Kategori penggunaan
lahan

FE

Sawah
Terbakar sekali
Terbakar dua kali
Terbakar lebih dari
dua kali

Model

Emisi Gambut Tahunan dari
Oksidasi Biologis, CH4 dan N2O

Model

Emisi GRK Tahunan dari
Kebakaran Gambut

Gambar 6‑1. Ikhtisar pendekatan INCAS untuk pendugaan emisi GRK gambut di
Kalimantan Tengah.
Pendekatan untuk pendugaan emisi GRK gambut konsisten dengan pendekatan yang digunakan
INCAS untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dari biomassa dan bahan organik mati. Kedua
pendekatan tersebut berbasis kejadian, di mana emisi dipicu oleh berbagai kejadian dalam
pengelolaan lahan. Hal ini diilustrasikan dalam Gambar 6-2 yang menunjukkan transisi lahan
gambut di antara jenis-jenis tutupan lahan, berbagai kejadian penyebab dan faktor-faktor
emisi terkait yang ditentukan untuk lokasi proyek KFCP. Faktor-faktor emisi kebakaran yang
digunakan INCAS untuk GRK utama berbeda dengan yang ditentukan untuk lokasi proyek KFCP
sebagaimana diuraikan dalam bagian data dalam metode standar ini.
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0

0

Primary
peetland
forest
-

Event A to B

26
7,9
-

-

-

LULC Class C
Moderately
drained
peatland
forest

-

Large canais
constructed within
3 km

Event B to C

3,95
3,95
-

LULC Class B
Slightly
drained
peatland
forest

Fire -

Event B to C

N/A

120
N/A

Fire and

Event C to D

120
N/A

27

26
4,5
73

LULC Class D
Fully
degraded
peatland

Gambar 6‑2. Perubahan penggunaan lahan gambut dan faktor-faktor emisi gambut yang dihasilkan dari proyek KFCP

Sumber: Hooijer dkk. (2014)

Biological - > year 5
Fire Fire FIre -

Peat GHG emission factors (tCyr1)
Biological - years 1-5

Land Cover /
Land Use Class:

LULC Class A

Pathway for peatland LUC and emission Factors

Event D to E

73

120 or 73
73

Conversion to

-

49
15
-

and cropland

LULC Class E

6.3.1. Model
Model berbasis spreadsheet dikembangkan untuk menduga emisi GRK yang dihasilkan dari
berbagai kejadian dalam pengelolaan lahan gambut (Gambar 6-2), dan juga emisi dari nitrous
oksida langsung, karbon organik terlarut (DOC) dan metana dari pengeringan tanah organik.
Model ini terdiri atas serangkaian worksheet untuk input, serangkaian worksheet untuk
perhitungan terkunci, dan worksheet output yang menampilkan total emisi GRK tahunan untuk
masing-masing gas. Penjelasan tentang model diuraikan dalam worksheet ‘instruksi’ dalam file
Excel ‘INCAS Peatland Model - Kalteng Detailed System_all17112014.xlsx’. Rejim pengelolaan
yang dimodelkan dapat dipilih dan masing-masing skenario disimpan dalam file Excel terpisah.
Model tersebut dirancang untuk memungkinkan berbagai rejim pengelolaan dikembangkan
berdasarkan perubahan dalam tipe tutupan lahan dan waktu kebakaran gambut yang dapat
ditentukan dari analisis spasial tutupan hutan dan areal kebakaran. Faktor-faktor emisi
digunakan berdasarkan tipe kejadian dan kelas tutupan lahan gambut yang mengikutinya.
Luas tahunan pada masing-masing rejim pengelolaan ditentukan dengan menggunakan
pendekatan yang diuraikan dalam Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim.
Untuk inventarisasi provinsi percontohan Kalimantan Tengah, luas lahan gambut terbakar
dihitung dengan menggunakan data luas spasial terbakar tahunan yang dihasilkan oleh
Ballhorn dkk. (2014) berdasarkan pada asumsi berikut:
••
••

••

Kebakaran pertama terjadi dimana pembukaan lahan hutan dan kebakaran terjadi pada
tahun yang sama.
Kebakaran kedua terjadi di lahan non-hutan dimana kebakaran pertama terjadi dalam
periode analisis, atau dimana kebakaran pertama terdeteksi di lahan non-hutan
(diasumsikan bahwa kebakaran pertama terjadi sebelum dimulainya periode analisis).
Kebakaran ketiga dan selanjutnya terjadi di lahan non-hutan tempat kebakaran pertama
dan kedua terjadi sebelumnya.

Emisi kebakaran gambut dihitung dalam spreadsheet terpisah [PeatFireKalteng07112014.xlsx]
dengan menggunakan faktor-faktor emisi dari Tabel 6-4 dan luas terbakar tahunan menurut
tipe kebakaran yang diuraikan di atas.

6.4. Pengendalian mutu (QC) dan penjaminan mutu (QA)
Pengendalian mutu dan penjaminan mutu dari data input luas dan faktor emisi dilakukan oleh
para penulis laporan Hooijer dkk. (2014), Ballhorn dkk. (2014) dan IPCC (2013).
Penjaminan mutu dari perhitungan luas dan emisi dilakukan oleh para pakar teknis INCAS.
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6.5. LUARAN (OUTPUT)
Emisi GRK lahan gambut dilaporkan menurut gas asalnya dan bila memungkinkan sebagai
emisi CO2-e sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 6-6.
Emisi karbon dari oksidasi biologis gambut dan kebakaran gambut dikuantifikasi sebagai
perubahan stok karbon dalam ton C ha-1, dikonversikan menjadi emisi CO2-e dengan
mengalikannya dengan 44/12 (rasio berat molekul CO2 terhadap karbon).
Emisi non-CO2 dari kebakaran gambut dikuantifikasi secara langsung dalam ton CO ha-1 dan ton
CH4 ha-1. Emisi metana dikonversikan menjadi emisi CO2-e.
Emisi metana (CH4) dan nitrous oksida (N2O) dikonversikan menjadi emisi CO2-e dengan
mengalikannya dengan potensi pemanasan global 100 tahun untuk masing-masing gas, yaitu
masing-masing 28 dan 265 (Myhre dkk., 2013).
Tabel 6‑6. Output pemodelan dan satuan pelaporan
Sumber

Output
Satuan
model output awal

Satuan
pelaporan
umum

Faktor
Satuan
konversi pelaporan

PPG8

44/12

ton CO2

1

ton CO2-e

44/12

ton CO2

1

ton CO2-e

1

ton CH4

28

1

ton CO

TD

Oksidasi biologis dari
gambut yang sudah CO2-C
dikeringkan

ton C ha-1

Kebakaran gambut

CO2-C

ton C ha-1

CH4

ton CH4 ha

CO

ton CO ha

CH4

ton CH4 ha-1

1

ton CH4

28

ton CO2-e

DOC

ton C ha

44/12

ton CO2

1

ton CO2-e

N2O

ton N2O ha

1

ton N2O

265

ton CO2-e

Emisi langsung dari
tanah organik yang
sudah dikeringkan

-1

-1

-1
-1

ton CO2-e
*

TD*

* TD = tidak diaplikasikan

6.6. Analisis Ketidakpastian (uncertainty)
Adopsi dari faktor-faktor emisi spesifik Indonesia yang dikembangkan dari penelitian di
Kalimantan Tengah dan IPCC 2013 Wetlands Update yang bergantung pada data Indonesia
untuk tanah tropis, mengurangi tingkat ketidakpastian dari faktor emisi, meskipun masih ada
dugaan di antara para ilmuwan gambut tentang keakuratan faktor-faktor emisi yang dihasilkan.
Penelitian tambahan masih diperlukan untuk memperluas tipe lahan dan kegiatan pengelolaan
yang dicakup oleh faktor-faktor emisi, yang akan lebih jauh mengurangi ketidakpastian terkait
dengan faktor-faktor emisi ini.
PPG – Potensi Pemanasan Global 100 tahun dari (Myhre dkk. 2013). CO dan NOx merupakan GRK sekunder dan
tidak dikategorikan sebagai nilai PPG.

8
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Untuk inventarisasi provinsi percontohan Kalimantan Tengah, ketidakpastian terkait data
spasial bervariasi secara nyata untuk berbagai set data yang berbeda. Hal ini dibahas dalam
Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim. Program INCAS telah mengidentifikasi set-set data
spasial utama yang diperlukan untuk analisis. Penyempurnaan set data ini akan mengurangi
ketidakpastian dugaan emisi GRK.

6.7. Keterbatasan
Beberapa keterbatasan utama dari pendekatan pendugaan emisi GRK lahan gambut di provinsi
percontohan Kalimantan Tengah berhubungan dengan ketersediaan data dan kualitas data.
••

••

••

••
••
••

••

Konsistensi antara set-set data spasial merupakan hal penting. Beberapa data tumpang
tindih atau memiliki informasi tidak konsisten untuk areal yang sama di antara
set-set data.
Luas spasial areal terbakar tahunan merupakan hal penting. Diperlukan penelitian lebih
lanjut untuk menentukan areal terbakar dan intensitas kebakaran secara akurat untuk
riwayat kebakaran.
Emisi metana dari drainase kanal dicatat dalam IPCC 2013 sebagai sumber emisi yang
potensial. Meskipun demikian, hal ini telah diperhitungkan dengan menggunakan
metode Tier 1, oleh karena informasi tentang lokasi drainase kanal dan ukuran kanal
untuk menyempurnakan inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah
belum tersedia. Oleh karena itu, masih banyak diperlukan penelitian lebih lanjut untuk
mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai lokasi, ukuran, kondisi dan jarak
dari kanal yang terdampak oleh drainase.
Pemetaan gambut, termasuk batas dan kedalaman gambut, perlu disempurnakan.
Informasi pengelolaan lahan gambut, khususnya penggunaan lahan dan intensitas
pengelolaan setelah pembukaan lahan hutan, terbatas dan harus disempurnakan.
Data tentang ketinggian muka air tanah di lahan gambut yang terganggu atau dikelola
tidak tersedia untuk seluruh provinsi percontohan Kalimantan Tengah. Penelitian lebih
lanjut harus dilakukan untuk mengembangkan hubungan antara pengelolaan lahan,
pengelolaan kanal (termasuk penyekatan kanal) dan ketinggian air tanah, dan emisi GRK.
Faktor-faktor emisi untuk lima tahun pertama setelah pembukaan lahan diduga untuk
beberapa penggunaan lahan dalam penelitian KFCP. Penelitian lebih lanjut harus
dilakukan untuk menyempurnakan pendugaan ini dalam pengertian kuantitas dan waktu
terjadinya emisi.
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6.8. Rencana penyempurnaan
Emisi GRK dari tanah organik dalam inventarisasi GRK di provinsi percontohan Kalimantan
Tengah secara nyata lebih tinggi dari emisi bersih dari sumber karbon lainnya yang terkait
dengan deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan
stok karbon hutan, yang dimodelkan dengan menggunakan Tier yang lebih tinggi. Hal ini
mengindikasikan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian
yang berhubungan dengan dugaan emisi GRK lahan gambut. Penelitian yang sedang berjalan
akan membantu mengurangi beberapa sumber ketidakpastian. Namun, kerjasama yang
lebih baik dari para wali data tentang gambut dan pengelolaan gambut serta analisis lebih
jauh dari data ini dapat segera menyempurnakan hasil pendugaan emisi GRK lahan gambut.
Rencana penyempurnaan yang lebih rinci, berdasarkan prioritas, berkesinambungan harus
dikembangkan untuk berbagai kegiatan di lahan gambut dan adanya badan koordinasi yang
ditunjuk untuk mengelola implementasinya.

54 | Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan di Indonesia (Versi 1)

METODE STANDAR –
PEMODELAN DAN PELAPORAN

7.1. Tujuan
Metode standar ini menguraikan proses yang digunakan oleh Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dari deforestasi, degradasi
hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan
di Indonesia. Metode ini mencakup penghimpunan data, analisis data, pengendalian mutu,
penjaminan mutu, pemodelan dan pelaporan.
Pemodelan emisi GRK dilakukan pada masing-masing sumber karbon berikut:
••
••
••
••

biomassa hidup di atas permukaan tanah,
biomassa hidup di bawah permukaan tanah,
bahan organik mati (kayu mati, serasah),
emisi karbon dari kebakaran.

Pemodelan dilakukan dengan menggunakan model keseimbangan massa, berdasarkan
pendekatan berbasis kejadian dimana perubahan stok karbon pada masing-masing sumber
karbon dan aliran karbon antar sumber dikuantifikasikan.
Dari sumber-sumber karbon di atas, emisi dan serapan GRK tahunan kemudian diperoleh
untuk periode waktu tertentu yang diinginkan. Pendekatan ini diterapkan untuk hutan alam,
hutan tanaman, perkebunan kelapa sawit dan karet.
Pemodelan sumber karbon lainnya dan emisi GRK yang dihasilkannya, juga diuraikan dalam
metode standar ini, mencakup:
••
••

emisi karbon dari tanah mineral, dihitung dengan menggunakan faktor emisi default IPCC
dan data aktivitas/kegiatan;
emisi non-CO2 dari kebakaran, dihitung dengan menggunakan rasio N:C default IPCC dan
faktor emisi dikalikan dengan karbon yang dilepaskan oleh kebakaran.
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Emisi karbon dan emisi non-CO2 dari tanah organik (gambut) dimodelkan dengan menggunakan
metode standar INCAS untuk emisi GRK lahan gambut (diuraikan dalam Bab 6 dokumen ini).
Data input yang digunakan untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dihimpun dari outputoutput data yang dihasilkan dengan menerapkan metode-metode standar INCAS (Bab 2-6)
serta dokumen-dokumen lainnya sebagai berikut:
••
••
••
••
••
••
••
••

Metode Standar – Kondisi Awal
Metode Standar – Pertumbuhan Hutan dan Peralihan
Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan
Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim
Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut
LAPAN (2014). The Remote Sensing Monitoring Program of Indonesia’s National Carbon
Accounting System: Methodology and Products, Version 1.
IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry
IPCC (2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Output dari metode standar ini dinyatakan dalam ton CO2-e emisi dan serapan GRK untuk
setiap GRK yang diperhitungkan. Periode waktu untuk pelaporan dapat dispesifikasikan guna
memenuhi berbagai persyaratan pelaporan.

7.2. Data
7.2.1. Penghimpunan data
Data input untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dihimpun dari berbagai sumber melalui
penerapan serangkaian metode standar INCAS seperti disajikan pada Tabel 7-1. Masing-masing
metode standar dirancang secara spesifik untuk dapat menghasilkan data input yang kredibel,
dapat diverifikasi untuk mendukung Indonesia dalam pendugaan emisi bersih GRK dari hutan.
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Tabel 7‑1. Sumber data input pemodelan
Metode standar

Data input pemodelan

Kondisi Awal

Stok karbon untuk masing-masing komponen biomassa di atas
permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah serta bahan organik
mati di setiap kelas biomassa9 pada awal simulasi.
Nilai, asumsi dan sumber data didokumentasikan dalam basis data
INCAS [Database fullCAM_18052014.xlsb].

Pertumbuhan
Hutan dan
Peralihan

Laju pertumbuhan, peralihan biomassa di atas permukaan tanah dan
di bawah permukaan tanah, dan laju dekomposisi bahan organik mati,
untuk masing-masing komponen dari setiap kelas biomassa.
Nilai, asumsi dan sumber data didokumentasikan dalam basis data
INCAS [GrowthDatabase_19062014.xlsb].

Dampak berbagai kejadian dalam pengelolaan hutan terhadap stok
karbon untuk masing-masing komponen biomassa di atas permukaan
tanah dan di bawah permukaan tanah serta bahan organik mati untuk
Kejadian dan
setiap kelas biomassa, serta waktu kejadian yang dialokasikan untuk
Rejim Pengelolaan
rejim-rejim pengelolaan dan areal hutan spesifik.
Hutan
Nilai, asumsi dan sumber data didokumentasikan dalam basis
data INCAS [Database_events_fullCAM_03072014.xlsb, INCAS
Suites_16062014.xlsx].
Alokasi Spasial
Rejim

Luas per tahun per rejim pengelolaan hutan yang dimodelkan.
Data didokumentasikan dalam [Regime Areas_14112014.xlsx]

Emisi GRK lahan gambut dihitung berdasarkan metode seperti diuraikan dalam Metode
Standar – Emisi GRK Lahan Gambut (Bab 6). Hasil pemodelan emisi GRK lahan gambut
kemudian ditambahkan dengan hasil pemodelan menggunakan metode standar dalam Bab ini
untuk menghitung total emisi dan serapan GRK tahunan.

7.2.2. Pengambilan data
Tidak ada pengambilan data baru yang diperlukan untuk metode standar ini.

7.3. Analisis
Metodologi dan faktor-faktor emisi yang digunakan untuk menduga emisi dan serapan GRK
untuk provinsi percontohan dapat diringkas pada Tabel 7-2. Metodologi yang digunakan terdiri
atas kombinasi metode Tier 2, Pendekatan 2 dan Tier 3 (model), metode Pendekatan 2 dengan
menggunakan campuran data spesifik Indonesia dan data default lainnya. Beberapa metode
default Tier 1 juga diterapkan apabila tidak tersedia data yang spesifik di Indonesia.

Kelas biomassa mencerminkan hutan dengan kuantitas karbon awal serupa yang merespon dengan cara yang sama
terhadap kejadian-kejadian pengelolaan hutan. Stratifikasi hutan menjadi kelas-kelas biomassa mengurangi variasi
dan ketidakpastian dugaan stok karbon.

9
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Tabel 7‑2. Ringkasan metodologi dan faktor-faktor emisi - Penggunaan lahan, perubahan
penggunaan lahan dan sektor kehutanan
Sumber dan penyerapan gas
rumah kaca

CH4

CO2
Metode

FE

Hutan alam yang dikelola
(SMF)

T3

M

Hutan alam yang dikelola
(degradasi hutan)

T3

M

Kebakaran biomassa10

IE11

Emisi dari pengeringan
tanah organik

T1/T2

N2O

NOx, CO

Metode

FE

Metode

FE

Metode

FE

T2

D

T2

D

T2

D

D/CS

T1

D

T1

D

T1

CS

T1

CS

NE

T1

CS

T3

M

T2

D

T2

D

T2

D

D
T1

CS

A. Lahan Hutan
1.

Lahan hutan tetap menjadi
lahan hutan

Kebakaran gambut
2.

Konversi menjadi lahan hutan
Peningkatan stok karbon
hutan

B. Lahan Pertanian
1.

Lahan pertanian tetap
menjadi lahan pertanian

2.

Konversi menjadi lahan
pertanian (deforestasi)
Perkebunan sawit

NE

T3

M

Perkebunan karet

T3

M

Tanaman pertanian lain

T1

D

Kebakaran biomassa

IE

Emisi dari pengeringan
tanah organik

T1/T2

D/CS

T1

D

T1

Kebakaran gambut

T1

CS

T1

CS

NE

Emisi dari tanah mineral

T1

D

T1

D

C. Padang rumput
1.

Padang rumput tetap menjadi
padang rumput

NE

2.

Konversi menjadi padang
rumput

IE

Pembakaran biomassa berarti pembakaran biomassa di atas permukaan dan bahan organik mati di lokasi.
Emisi CO2 dari pembakaran biomassa termasuk dalam perhitungan untuk SMF, degradasi dan deforestasi dengan
menggunakan model-model T3.

10
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Sumber dan penyerapan gas
rumah kaca

CH4

CO2
Metode

FE

Metode

N2O
FE

Metode

NOx, CO
FE

Metode

FE

D. Lahan basah
1.

Lahan basah tetap menjadi
lahan basah

NE

2.

Konversi menjadi lahan basah

NE

E. Pemukiman
1.

Pemukiman tetap menjadi
pemukiman

NE

2.

Konversi menjadi pemukiman

IE

F. Lahan lain
1.

Lahan lain tetap menjadi
lahan lain

2.

Konversi menjadi lahan lain
Pertambangan

NE

IE

NA = tidak dapat diaplikasikan, NE = tidak diduga, NO = tidak terjadi, IE = dicakup di tempat lain12 FE = faktor emisi,
CS =spesifik negara, D = default IPCC, M = model13, T1 = Tier 1, T2 = Tier 2 dan T3 = Tier 3

Dugaan emisi GRK dapat dipersiapkan untuk periode mana pun yang tersedia data aktivitasnya
dan diperlukan untuk pelaporan. Misalnya, untuk provinsi percontohan Kalimantan Tengah,
periode tersebut adalah 2000 sampai 2011.
Apabila tersedia data aktivitas baru (misalnya data perubahan tutupan hutan pada tahun
yang baru telah diproses atau tersedia peta hutan yang baru), keseluruhan seri waktu harus
diproses ulang. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin konsistensi data dari waktu dan
untuk memastikan bahwa transisi yang terjadi selama beberapa tahun diidentifikasi dengan
benar (misalnya pembukaan hutan yang diikuti dengan lahan yang tidak bertegakan sementara
dan selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan kembali).

12
Model digunakan (tidak menggunakan nilai faktor emisi tunggal) untuk mensimulasikan dinamika hutan
seperti proses pertumbuhan, peralihan dan dekomposisi serta dampak kejadian pengelolaan terhadap stok dan
aliran karbon.
13
Semua lahan dikonversi dari lahan hutan menjadi padang rumput, lahan basah, permukiman dan lahan lain dicakup
dalam lahan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian (tanaman perkebunan lainnya). Emisi dan serapan
bersih diasumsikan nol setelah konversi.
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7.3.1. Lahan hutan, perkebunan sawit dan karet
Emisi dan serapan karbon dari biomassa di atas permukaan tanah dan di bawah
permukaan tanah, bahan organik mati dan kebakaran
Perangkat yang digunakan dalam metode standar ini untuk memodelkan emisi dan serapan
GRK dari deforestasi, degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan
dan peningkatan stok karbon hutan adalah Full Carbon Accounting Model (FullCAM). FullCAM
adalah sebuah model pengintegrasian fleksibel yang memungkinkan pendugaan emisi GRK
Tier 2 atau Tier 3 spasial ataupun non-spasial untuk pertanian, kehutanan dan penggunaan
lahan lainnya. Perangkat ini telah ditelaah secara luas dan mengalami proses peer-review oleh
UNFCCC sebagai bagian dari inventarisasi nasional lainnya. Data spesifik Indonesia siap untuk
diinputkan atau asumsi-asumsi default digunakan apabila data spesifik Indonesia tidak tersedia.
Penjelasan rinci dari rancangan dan aplikasi FullCAM diuraikan dalam Richards (2001; 2005).
Gambar 7-1 merupakan ringkasan komponen-komponen FullCAM dan aliran karbon yang
dimodelkan dalam FullCAM untuk inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah.
Model-model berbasis proses lainnya mungkin akan tersedia di masa mendatang dan harus
dievaluasi kesesuaiannya untuk pemodelan emisi dan serapan GRK Tier 3 dari hutan-hutan di
Indonesia.
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by trees

Forest Tree
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Aboveground

Production
prod
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stem

Stems output
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Gambar 7‑1. Komponen-komponen FullCAM dan aliran karbon untuk pohon, bahan organik
mati dan produk

FullCAM memodelkan perubahan pada bagian-bagian biomassa pohon sebagai hasil dari
produksi (pertumbuhan) dan peralihan (kehilangan material, seperti menggugurnya daun dan
dahan, hilangnya akar). FullCAM memodelkan perubahan pada bahan organik mati melalui
input dari proses peralihan, dan kehilangan dari proses penguraian (dekomposisi). Aliran
karbon di setiap bagian dari biomassa di atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan
tanah dan bahan organik mati dilacak selama periode pemodelan.
Perubahan stok karbon pada produk hutan (misalnya kayu gergajian, kayu lapis, pulp) dapat
dilacak dalam INCAS. Namun demikian, untuk perhitungan emisi GRK provinsi percontohan
Kalimantan Tengah, perubahan ini tidak dilacak karena tidak cukup data mengenai kuantitas
produk kayu dan laju pembusukan produk-produk kayu yang digunakan. Aliran karbon ke produk
hutan dapat digunakan untuk mengetahui apakah stok karbon yang terdampak oleh kejadiankejadian dalam pengelolaan hutan tetap berada di lokasi (sebagai bahan organik mati) ataukah
keluar dari lokasi tersebut (sebagai produk hutan). Karbon yang mengalir ke bahan organik
mati terurai sejalan dengan waktu, perlahan-lahan mengalir ke tanah atau meninggalkan lokasi
tersebut sebagai emisi ke atmosfer. Karbon yang mengalir menjadi produk hutan diasumsikan
meninggalkan lokasi pada saat terjadinya pemanenan sebagai emisi ke atmosfer.
Model tanah yang ada dalam FullCAM tidak tepat untuk pemodelan perubahan pada karbon
organik tanah di Indonesia. Dengan demikian, berbagai perubahan karbon organik tanah pada
tanah mineral dimodelkan dengan menggunakan metode lain yang akan diuraikan kemudian
dalam metode standar ini, dan perubahan dalam karbon organik tanah dalam tanah organik
diuraikan dalam Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut.
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FullCAM merupakan model berbasis proses berdasarkan kejadian, yang berarti bahwa
perubahan pada stok karbon yang ditimbulkan akibat proses-proses yang berlangsung secara
terus-menerus (misalnya produksi, peralihan, penguraian) dan berbagai kejadian yang timbul
secara periodik (misalnya pemanenan, kebakaran), biasanya dengan dampak yang cepat pada
aliran karbon.
Proses yang dimodelkan
Proses-proses utama yang dimodelkan untuk INCAS adalah:
••

••
••

Produksi (pertumbuhan) – perpindahan karbon dari atmosfer ke biomassa tumbuhan.
Produksi merupakan kombinasi dari fotosintesis, yang memindahkan karbon dari atmosfer
ke biomassa, dan sebaliknya respirasi, memindahkan sejumlah material dari biomassa
tumbuhan ke atmosfer. Hasil bersihnya mencerminkan pertumbuhan biomassa.
Peralihan – perpindahan karbon dari biomassa ke bahan organik mati ketika sejumlah
material mati.
Penguraian – perpindahan karbon dari bahan organik mati.

Data untuk proses produksi, peralihan dan penguraian merupakan input untuk FullCAM di
setiap kelas biomassa berdasarkan output data dari Metode Standar – Pertumbuhan Hutan
dan Peralihan.
Kejadian
Kejadian akan memodifikasi jumlah karbon pada setiap sumber karbon dan tujuan dari karbon
yang dipindahkan. Jenis-jenis kejadian ini mencakup:
••

••

••

••

Penjarangan – kejadian pemanenan yang mengambil sebagian atau seluruh biomassa di
atas permukaan tanah dari suatu lokasi dan memindahkan sebagian biomassa hidup ke
bahan organik mati;
Penanaman pohon – kejadian penanaman pohon menciptakan hutan-hutan baru di
areal yang tidak terdapat hutan, atau di mana hutan primer sedang digantikan oleh
hutan sekunder yang memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda dengan hutan
primernya.
Perlakuan hutan – kejadian perlakuan hutan (misalnya pemberian pupuk) mengubah
laju pertumbuhan hutan ketika rumus hasil pohon (tree yield formula) digunakan untuk
memodelkan produksi (ini tidak digunakan untuk INCAS untuk inventarisasi emisi GRK
provinsi percontohan Kalimantan Tengah);
Kebakaran hutan – kejadian kebakaran melepaskan karbon (sebagai CO2 dan CH4) dan
nitrogen (N2O) ke atmosfer, serta memindahkan sebagian karbon ke bahan organik mati
dan tanah.

Total stok karbon pada suatu waktu merupakan hasil dari serangkaian kejadian yang diterapkan
pada kondisi stok karbon awal, dipengaruhi oleh proses-proses produksi, peralihan dan
penguraian.
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Data kejadian dan rejim pengelolaan hutan merupakan input untuk FullCAM berdasarkan
output data dari penerapan Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan.
File plot FullCAM
Data merupakan input dari file-file plot FullCAM yang “dijalankan” untuk menghasilkan
output. File plot merupakan sebuah kombinasi unik dari kelas biomassa dan rejim pengelolaan
yang berdampak pada stok karbon sejalan dengan waktu. Suatu rejim pengelolaan terdiri atas
serangkaian kejadian yang terjadi pada waktu-waktu tertentu.
File-file plot dapat “dijalankan” secara individual untuk memodelkan perubahan pada stok
karbon untuk kelas biomassa tertentu yang dikelola menurut rejim pengelolaan tertentu
dengan output yang dinyatakan dalam basis per hektar. File-file plot juga dapat berupa areal
yang dialokasikan dan dikombinasikan dengan file-file plot lain dalam sebuah file estate untuk
memodelkan perubahan pada stok karbon pada suatu kelompok hutan (estate).
File plot utama (master)
Sebuah file plot utama (master) dibuat yang berisi ratusan parameter untuk semua kejadian
standar dan setiap kelas biomassa hutan dan jenis tanaman yang dimodelkan. File plot master
ini berfungsi sebagai basis data parameter-parameter FullCAM dari semua file-file plot yang
dibuat.
File plot
File-file plot individual dibuat untuk setiap kombinasi kejadian dan kelas biomassa yang
potensial untuk dimodelkan. Untuk inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan
Tengah, suite, rejim pengelolaan dan file-file plot didokumentasikan dalam file Excel ‘INCAS
Suites_16062014.xlsx’.
Untuk file-file plot yang berisi hutan alam primer atau sekunder, semua sumber karbon pohon
dan bahan organik mati diasumsikan dalam keadaan seimbang sebelum kejadian pertama.
Untuk hutan sekunder, hal ini merupakan penyederhanaan asumsi karena pertumbuhan
mungkin masih terus berjalan pada sumber biomassa pohon dan sebagian bahan organik mati
dari pemanenan sebelumnya masih dalam proses pembusukan. Namun demikian, karena
keterbatasan data, keadaan keseimbangan digunakan sebagai asumsi konservatif.
Gambar 7-2 merupakan contoh-contoh output dari file-file plot untuk deforestasi, degradasi
hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan.
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Gambar 7‑2. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari
deforestasi.
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Gambar 7‑3. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon
degradasi hutan.
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Gambar 7‑4. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari
pengelolaan hutan berkelanjutan.
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Gambar 7‑5. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari
peningkatan stok karbon hutan.
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Gambar 7‑6. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari
konversi hutan menjadi perkebunan.
File estate
Sebuah file estate dapat terdiri dari berbagai file plot pada suatu areal setiap tahunnya dan
dimodelkan sebagai satu kelompok hutan (estate) tunggal. Informasi areal/luas diperoleh dari
alokasi spasial proses rejim yang diuraikan dalam Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim.
File estate yang terpisah dapat dijalankan untuk lokasi spesifik (misalnya nasional, provinsi,
kabupaten, proyek) atau berbagai tujuan pelaporan (misalnya REDD+, BUR dan Komunikasi
Nasional UNFCCC, perencanaan tata guna lahan domestik) tergantung dari kategori pelaporan
yang diadopsi Indonesia.
Sebagai contoh, untuk pelaporan REDD+, setiap kegiatan REDD+ yang dilaporkan dimodelkan
sebagai estate terpisah: deforestasi, degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan
berkelanjutan, peningkatan stok karbon hutan (definisi dari setiap kegiatan harus disepakati
secara formal oleh Pemerintah Indonesia). Deskripsi setiap kategori REDD+ diuraikan di bawah
ini. Demikian juga, apabila data spasial yang lebih rinci untuk penggunaan lahan non hutan
tersedia, estate berbeda dapat dimodelkan untuk setiap kategori pelaporan UNFCCC. Pada
inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah diterapkan penyederhanaan asumsi
yang digunakan yang mengakibatkan semua deforestasi yang terjadi merupakan transisi dari
lahan hutan menjadi lahan pertanian.
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Luas areal untuk setiap file plot dalam suatu estate ditentukan dengan menggunakan Metode
Standar – Alokasi Spatial Rejim. Untuk inventarisasi provinsi percontohan Kalimantan Tengah
luas areal tersebut didokumentasikan dalam ‘Regime Areas_14112014.xlsx’.
File estate deforestasi
File estate deforestasi terdiri atas file-file plot yang memodelkan perubahan stok karbon
hutan dan emisi GRK dari kejadian pemanenan bersih (tebang habis) dan kejadian kebakaran
yang mengakibatkan deforestasi. Pembusukan bahan organik mati mungkin terus berlanjut
selama beberapa tahun setelah terjadinya deforestasi awal. Pada provinsi percontohan
Kalimantan Tengah, kejadian pengelolaan lahan pertanian berikutnya hanya dimodelkan untuk
perkebunan. Untuk lahan lainnya diasumsikan memiliki faktor emisi nol14. Kejadian-kejadian
dalam pengelolaan lahan pertanian yang lebih rinci harus dimasukkan dalam file estate
deforestasi begitu data luas dan emisi yang lebih rinci tersedia sebagai bagian dari rencana
penyempurnaan ke depan.
File estate degradasi hutan
File estate degradasi hutan terdiri atas file-file plot yang memodelkan perubahan stok karbon
hutan di lokasi sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang mengakibatkan hutan alam primer
menjadi hutan alam sekunder (misalnya melalui pemanenan selektif, kebakaran yang diinduksi
manusia atau penebangan habis yang diikuti dengan regenerasi alami).
File estate pengelolaan hutan berkelanjutan
File estate pengelolaan hutan berkelanjutan terdiri atas file-file plot yang memodelkan
perubahan stok karbon hutan di lokasi sebagai akibat dari serangkaian kejadian dalam
pengelolaan hutan di hutan alam sekunder yang dikelola dengan siklus pemanenan jangka
panjang dengan menggunakan metode perencanaan dan pengelolaan yang memiliki dampak
bersih minimal pada stok karbon di lokasi dalam jangka panjang (artinya emisi dan serapan
setara tetapi terpisah sejalan dengan waktu).
File estate peningkatan stok karbon hutan
File estate peningkatan stok karbon hutan terdiri atas file-file plot yang memodelkan perubahan
stok karbon hutan di lokasi yang diakibatkan kejadian penanaman pohon dan pengelolaan
lahan berikutnya di lokasi tersebut (termasuk pemanenan dan kebakaran) yang mengakibatkan
konversi lahan non hutan menjadi lahan hutan.

Tanaman selain tanaman perkebunan diasumsikan mengemisikan semua karbon yang dibuang setiap tahun
melalui pertumbuhan karena siklus pemanenan kurang dari satu tahun, dengan perkataan lain, semua karbon yang
tersekuestrasi diemisikan pada saat panen.
14
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File-file estate alternatif
File-file estate dapat juga disusun untuk memantau emisi dan serapan GRK dari berbagai kategori
spasial dan kegiatan lainnya. Sebagai contoh, estate dapat digunakan untuk mensimulasikan
emisi dan serapan GRK berdasarkan fungsi hutan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian
Kehutanan (misalnya hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung). Hal ini dapat
mencakup file estate untuk memantau emisi dari kegiatan REDD+ ‘Peran konservasi’.

7.3.2. Perkebunan dan lahan pertanian lainnya
Perhitungan emisi dari perkebunan sawit dan perkebunan karet di lahan pertanian yang
dikonversi dari lahan hutan dalam periode pemodelan dilakukan dengan menggunakan
model berbasis proses seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Semua lahan pertanian
diluar perkebunan sawit dan karet yang ada pada awal periode pemodelan atau sesudahnya
yang berada di luar kawasan hutan tidak termasuk dalam analisis perhitungan inventarisasi
GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah. Pendekatan untuk mengkuantifikasi emisi
bersih di areal tersebut harus dikembangkan sebagai bagian dari komponen inventarisasi
penggunaan lahan pertanian dan dimasukkan dalam rencana penyempurnaan ke depan
secara terus menerus.
Semua areal lain dengan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi non hutan
diasumsikan memiliki profil emisi yang umumnya sama (yaitu faktor emisi umum) dari tahun
terjadi deforestasi sampai seterusnya. Emisi tahunan untuk areal-areal ini dihitung dengan
mengalikan luas total tahunan dari semua penggunaan lahan non hutan dengan faktor emisi
umum tersebut.
Untuk menyederhanakan perhitungan di provinsi percontohan Kalimantan Tengah diasumsikan
untuk lahan ini bahwa semua riap biomassa akan diambil pada tahun yang sama sebagai bagian
tanaman yang dipanen (artinya tidak ada perubahan bersih dalam biomassa tahunan di areal
non hutan, dengan demikian tidak ada emisi bersih dari biomassa di lahan non perkebunan).
Hal ini setara dengan menerapkan faktor emisi sebesar 0 ton C ha-1.
Dengan menggunakan asumsi ini, tidak perlu untuk menghitung emisi bersih dari penggunaan
lahan berikutnya pada areal lahan yang dikonversi dari lahan hutan menjadi lahan pertanian,
padang rumput, lahan basah atau lahan lainnya. Dengan demikian, tidak perlu juga menghitung
luas berdasarkan kelas tutupan lahan setelah konversi dari lahan hutan menjadi penggunaan
lahan lainnya selain dari perkebunan. Apabila asumsi lain digunakan maka metode perhitungan
ini harus diperbarui.

7.3.3. Emisi karbon dari tanah mineral
Emisi karbon tahunan dari tanah mineral yang terganggu dihitung dengan menggunakan
metode Tier 1 yang diuraikan oleh IPCC (IPCC 2003) pada Bagian 3.3.2.2 untuk konversi dari
lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pada Bagian 3.4.2.2 untuk konversi menjadi padang
rumput untuk menduga efek deforestasi, sebagaimana direkomendasikan dalam Global Forest
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Observation Initiative Methods and Guidance Document (GFOI, 2013). Sebagian besar kejadian
deforestasi di provinsi percontohan Kalimantan Tengah adalah konversi lahan hutan menjadi
lahan pertanian, dan sisanya merupakan konversi lahan hutan menjadi penggunaan lahan
lainnya. Informasi rinci untuk penggunaan lahan selanjutnya setelah deforestasi tidak tersedia
pada saat ini. Dengan demikian, semua areal deforestasi diasumsikan sebagai lahan hutan
yang dikonversi menjadi pertanian. Beberapa areal deforestasi mungkin benar-benar mewakili
pembabatan perkebunan kelapa sawit yang salah diidentifikasi dalam analisis perubahan
tutupan hutan.
Dengan demikian, perhitungannya didasarkan pada konversi lahan hutan menjadi lahan
pertanian dengan menggunakan Persamaan 3.3.3 dalam IPCC 2003.
Perhitungan dilakukan dalam suatu model sederhana berbasis Excel (Mineral Soil Calc Kalteng17112014.xlsx) berdasarkan luas kumulatif tahunan dari lahan yang terkonversi dari
hutan menjadi non hutan.
Pada provinsi percontohan Kalimantan Tengah, satu faktor emisi tunggal diterapkan pada
tanah mineral dalam semua lahan non hutan berdasarkan asumsi bahwa semua tanah mineral
adalah tanah dengan mineral lempung beraktivitas rendah (LAC) (lihat Tabel 3.3.3 dalam IPCC
2003). Hal ini dapat disempurnakan di masa depan melalui penggunaan informasi jenis tanah
yang lebih terperinci.
Pada provinsi percontohan Kalimantan Tengah, diasumsikan tidak ada emisi karbon yang
dihasilkan muncul pada tanah mineral untuk lahan hutan yang tetap sebagai lahan hutan,
sesuai dengan panduan IPCC yang menyatakan:
“dalam Tier 1, diasumsikan bahwa ketika hutan tetap hutan stok karbon dalam materi organik
tanah tidak berubah, terlepas dari berbagai perubahan dalam pengelolaan hutan, jenis, dan rejim
gangguan...dengan perkataan lain bahwa stok karbon dalam tanah mineral tetap konstan selama
lahannya tetap berupa hutan (IPCC, 2003).

7.3.4. Emisi N2O dari tanah mineral
Emisi N2O tahunan dari tanah mineral terganggu dihitung dengan menggunakan metode
Tier 1 yang dibahas oleh IPCC (IPCC, 2003) pada Bagian 3.3.2.3 untuk konversi dari lahan hutan
menjadi lahan pertanian. Perhitungan ini menggunakan data luasan yang sama dengan data
perubahan stok karbon di atas permukaan tanah yang dihitung untuk emisi karbon tahunan
dari tanah mineral yang terganggu. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan model
sederhana berbasis spreadsheet yang sama [Mineral Soil Calc - Kalteng17112014.xlsx] yang
diuraikan di atas.

7.3.5. Emisi non-CO2 dari kebakaran permukaan
Emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa dalam kebakaran permukaan dihitung dari karbon
yang dilepaskan pada kejadian kebakaran yang dimodelkan dalam FullCAM dikalikan dengan
rasio N/C default IPCC dan rasio emisi yang diuraikan pada Bagian 3.2.1.4 (IPCC, 2003) serta
menggunakan Persamaan 3.2.19. Rasio emisi yang diperlukan disajikan pada Tabel 3A.1.15 dan
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rasio N/C untuk bahan bakar yang terbakar diperkirakan sekitar 0,01 (IPCC, 2003). Perhitungan
emisi non-CO2 dari biomassa terbakar dalam inventarisasi provinsi percontohan Kalimantan
Tengah dilakukan dengan menggunakan model sederhana berbasis spreadsheet [Fire_non_
CO2emissions_Kalteng_V2 _20141117.xlsx].
Emisi dilaporkan sebagai ton total CH4, CO, N2O dan NOX. Emisi CH4 dan N2O dikonversikan menjadi
emisi CO2-e dengan menggunakan potensi pemanasan global sebesar masing-masing 28 dan 265.
CO dan NOx merupakan GRK sekunder dan tidak dikonversikan menjadi CO2-e.
Emisi non-CO2 dari kebakaran di lahan-lahan gambut dikemukakan dalam Metode Standar – Emisi
GRK Lahan gambut.

7.4. Pengendalian mutu (QC) dan penjaminan mutu (QA)
Pengendalian mutu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penerapan
berbagai metode standar dan sumber lainnya disajikan dalam format yang diperlukan untuk
pemodelan dan memenuhi persyaratan keakuratan, konsistensi, komparabilitas dan kelengkapan.
Ini termasuk pemeriksaan apakah semua parameter input data yang diperlukan tersedia, apakah
penggunaan satuan sudah benar, apakah cakupan geografis dan temporal untuk wilayah dan
periode waktu yang dimodelkan sudah mencakup semua, dan apakah sumber-sumber data
didokumentasikan dengan jelas. Apabila ditemukan ketidakkonsistenan, maka harus diselesaikan
sebelum pemodelan dilanjutkan. Penyelesaiannya mungkin memerlukan peninjauan ulang pada
metode-metode standar atau berbagai dokumen sumber lainnya yang digunakan dan/atau
mencari kejelasan dari narasumber/penulis sumbernya.
Pengendalian mutu harus dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab untuk pemodelan. Misalnya,
dalam inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah, hal ini dilakukan oleh tim INCAS.
Penjaminan mutu harus dilakukan pada setiap langkah pemodelan dan pelaporan, termasuk:
••
••
••
••

meninjau semua langkah proses pemodelan untuk memastikan semua langkah telah diikuti;
memastikan bahwa output data dari masing-masing langkah dihitung dengan benar (dengan
memeriksa sampel dari perhitungan individual secara manual);
mengonfirmasi bahwa satuan yang tepat telah digunakan dan konversi antar berbagai satuan
telah dihitung secara akurat;
memastikan bahwa keluarannya ditranskripsikan dengan benar dari model menjadi laporan.

Penjaminan mutu harus dilakukan oleh pihak independen yang tidak terlibat langsung dalam
pelaksanaan perhitungan. Misalnya, dalam inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan
Tengah hal ini dilakukan oleh para anggota tim INCAS yang tidak bertanggung jawab langsung
untuk pemodelan dan oleh penasihat/pakar teknis eksternal.
Penjaminan mutu mungkin mengidentifikasi kesalahan/galat dalam data, metode, perhitungan
atau pelaporan yang harus diperbaiki sebelum penyelesaian pelaporannya.
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7.5. LUARAN (OUTPUT)
7.5.1. Periode pelaporan
Emisi dan serapan GRK dapat diduga untuk periode waktu mana pun dengan menggunakan
pendekatan INCAS, baik secara historis apabila data historisnya tersedia, atau prediksi ke
depan dengan menggunakan data rencana kegiatan atau asumsi (misalnya melalui skenario).
Periode pelaporan harus dipilih untuk memenuhi persyaratan pelaporan.
Emisi dan serapan GRK dari penggunaan lahan diterapkan pada tahun ketika kegiatan tersebut
terjadi, atau pada tahun ketika emisi yang tertunda (lag emissions) terjadi dari kejadian
pada tahun-tahun sebelumnya (misalnya pembusukan bahan organik mati di hutan akibat
pemanenan pada tahun-tahun sebelumnya). Untuk beberapa data, tanggal tepat kegiatannya
mungkin tidak diketahui, tetapi tahun kegiatannya dapat diperkirakan. Misalnya, bila tutupan
hutan terdeteksi pada suatu lokasi spesifik pada tahun 2000 tetapi tidak terdeteksi pada tahun
2001, berarti suatu kejadian kehilangan hutan telah terjadi pada tahun 2000. Bila hutan tidak
terdeteksi pada tahun 2000 tetapi hutan terdeteksi pada tahun 2001, berarti telah terjadi
pertambahan hutan pada tahun 2000.

7.5.2. Matriks transisi penggunaan lahan
Luas tahunan berdasarkan kelas penggunaan lahan dan perubahan dari satu kelas menjadi kelas
lain dilaporkan dalam matriks-matriks transisi penggunaan lahan. Tabel terpisah diperlukan
untuk setiap tahun yang dicakup dalam periode inventarisasi GRK. Luas yang dilaporkan dalam
kolom luas final adalah luas lahan berdasarkan kategori pada akhir tahun tersebut.
Hutan yang berlokasi di tanah gambut dimasukkan dalam kelas lahan hutan, bukan dalam
kelas lahan basah.
Pada provinsi percontohan Kalimantan Tengah, semua lahan non-hutan diasumsikan sebagai
lahan pertanian atau lahan lainnya karena tidak tersedia cukup data pada saat pelaporan
untuk dapat dibedakan menjadi berbagai kategori penggunaan lahan. Oleh karena itu, matriks
transisi penggunaan lahan tidak dimasukkan. Matriks transisi penggunaan lahan (seperti
Tabel 7-3) harus disusun ketika tersedia data spasial yang lebih baik yang memungkinkan
diferensiasi di antara penggunaan lahan non-hutan.
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Tabel 7‑3. Matriks transisi penggunaan lahan
Tahun

Lahan
Hutan

Lahan
pertanian

Padang
rumput

Lahan
basah

Pemukiman

Lahan
lain

Luas
final

Lahan
hutan
Lahan
pertanian
Padang
rumput
Lahan
basah
Pemukiman
Lahan lain
Luas awal
Perubahan
bersih

7.5.3. Satuan pelaporan
Output untuk masing-masing sumber karbon dikonversikan menjadi satuan pelaporan yang
sama seperti terlihat dalam Tabel 7-4.
Stok karbon (ton C ha-1) berdasarkan sumber karbon dikuantifikasikan dalam FullCAM pada
setiap langkah waktu dalam simulasi. Perubahan dalam stok karbon di antara titik-titik waktu
dihitung di luar FullCAM dengan mengekspor output ke Excel dan menghitung perbedaan
antara langkah-langkah waktu yang disoroti. Untuk INCAS, ini merupakan perubahan stok
karbon tahunan, diukur dalam C ha-1 th-1.
Emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa hutan dihitung dengan mengekspor jumlah massa
C tahunan yang diemisikan akibat kebakaran dari biomassa pohon dan bahan organik mati di
hutan dari FullCAM ke Excel, dan mengonversinya menjadi emisi CH4, N2O, CO dan NOx dengan
menggunakan rasio emisi default dan rasio N/C (IPCC, 2003).
Emisi dari materi organik pada tanah mineral terganggu dikuantifikasikan sebagai perubahan
tahunan dalam stok karbon dalam ton C ha-1, berdasarkan hasil perhitungan emisi N2O tahunan
(dalam ton N2O ha-1). Baik perubahan stok karbon maupun emisi N2O dikonversi menjadi
emisi CO2-e.
Emisi karbon dari oksidasi biologis gambut dan kebakaran gambut dikuantifikasi sebagai
perubahan dalam stok karbon dalam ton C ha-1, dikonversikan menjadi emisi CO2-e. Emisi nonCO2 dari kebakaran gambut dikuantifikasi secara langsung dalam ton CO ha-1 dan ton CH4 ha-1.
Emisi metana dikonversikan menjadi emisi CO2-e.
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Perubahan dalam stok karbon dikonversikan menjadi emisi CO2-e dengan mengalikan dengan
44/12 (rasio berat molekul karbon dioksida terhadap karbon).
Emisi metana (CH4) dan nitrous oksida (N2O) dikonversikan menjadi emisi CO2-e dengan
mengalikannya dengan potensi pemanasan global 100 tahun untuk masing-masing gas, yaitu
masing-masing 28 dan 265 (Myhre dkk., 2013).
Tabel 7‑4. Output model dan satuan pelaporan

Sumber
Biomassa
dan kayu
mati
Pembakaran
biomassa

Tanah
Mineral
Oksidasi
biologis
gambut
yang sudah
dikeringkan
Kebakaran
gambut

Satuan
output awal

Faktor
konversi

CO2-C

ton C ha-1

44/12

ton CO2

CH4

ton CH4 ha-1

1

ton CH4

28

ton CO2-e

N2O

ton N2O ha-1

1

ton N2O

265

ton CO2-e

CO

ton CO ha-1

1

ton CO

TD

TD

NOx

ton NOx ha

1

ton NOx

TD

TD

CO2-C

ton C ha

44/12

ton CO2

1

ton CO2-e

N2O

ton N2O ha

1

ton N2O

265

ton CO2-e

CO2-C

ton C ha-1

44/12

ton CO2

1

ton CO2-e

CO2-C

ton C ha-1

44/12

ton CO2

1

ton CO2-e

CH4

ton CH4 ha

1

ton CH4

28

ton CO2-e

CO

ton CO ha-1

1

ton CO

TD

TD

ton N2O ha-1

1

ton N2O

265

ton CO2-e

Emisi
langsung dari
tanah organik N2O
yang telah
dikeringkan

-1

-1
-1

-1

Satuan
pelaporan

Satuan
pelaporan
umum

Output
model

PPG15

1

ton CO2-e

TD = tidak diaplikasikan

15
PPG – Potensi Pemanasan Global 100 tahun dari (Myhre dkk. 2013). CO dan NOx merupakan GRK sekunder dan
tidak memiliki nilai PPG.
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7.5.4. Kategori pelaporan
Berbagai kategori pelaporan harus ditentukan oleh Pemerintah Indonesia, dan mungkin
berubah sejalan dengan perubahan komitmen pelaporan domestik dan internasional.
Emisi GRK tahunan dapat dilaporkan menurut kategori pelaporan UNFFCCC yang dapat dilihat
dalam Table 7-5 atau sebagai kategori REDD+. Korelasi antara kategori REDD+ dan UNFCCC
yang diadopsi untuk inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah dapat dilihat
dalam Tabel 7-5.
Tabel 7‑5. Perbandingan antara kategori pelaporan UNFCCC dan kegiatan REDD+ yang
termasuk dalam inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan Tengah.
Kegiatan REDD+

Kategori pelaporan UNFCCC

Pengelolaan hutan berkelanjutan
Degradasi hutan

Lahan hutan tetap menjadi lahan hutan

Peran konservasi
Deforestasi

Lahan hutan yang dikonversi menjadi lahan
pertanian atau padang rumput atau lahan basah
atau pemukiman atau lahan lain

Peningkatan stok karbon hutan

Lahan pertanian atau padang rumput atau lahan
basah atau pemukiman atau lahan lain yang
dikonversi menjadi lahan hutan

REDD+
Pada provinsi percontohan Kalimantan Tengah, kategori REDD+ yang dilaporkan mencakup
total emisi bersih GRK per tahun dari berbagai kegiatan di lahan yang berhubungan dengan
kehutanan dan perubahan penggunaan lahan hutan periode 2000-2011.
Deforestasi
Penghitungan deforestasi untuk Kalimantan Tengah menunjukkan total emisi GRK tahunan
yang berasal dari berbagai kejadian terkait deforestasi di seluruh provinsi tersebut untuk
periode waktu yang dimodelkan (yaitu konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan).
Catatan: Emisi di masa depan yang muncul akibat gangguan di masa lalu harus dimasukkan
dalam setiap perhitungan yang mengacu ke masa depan yang dihasilkan.
Degradasi hutan
Sampai saat ini belum ada definisi yang disepakati tentang degradasi hutan. Untuk tujuan
inventarisasi GRK ini, penghitungan emisi bersih dari degradasi hutan menunjukkan jumlah
emisi dan serapan GRK tahunan akibat perubahan hutan alam primer menjadi hutan alam
sekunder (misalnya melalui kegiatan tebang pilih, kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan
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manusia, atau tebang habis yang diikuti dengan regenerasi alam). Konversi hutan alam
menjadi hutan tanaman juga dimasukkan dalam perhitungan; namun tidak ada areal yang
teridentifikasi menunjukkan perubahan tersebut berdasarkan data yang tersedia.
Peran konservasi
Sampai saat ini belum ada definisi yang disepakati untuk mengkuantifikasi peran konservasi.
Untuk tujuan inventarisasi GRK, peran konservasi dapat menunjukkan jumlah emisi GRK
tahunan yang dapat terhindarkan dengan melakukan praktik pengelolaan di kawasan hutan
lindung dan konservasi. Hal ini dapat mencakup tindakan-tindakan seperti pencegahan
penebangan liar atau perambahan di hutan konservasi atau hutan lindung. INCAS dirancang
untuk dapat memodelkan dampak dari kegiatan tersebut. Namun peran konservasi tidak
dimasukkan dalam laporan ini karena tidak cukup kejelasan tentang kegiatan yang akan
dimodelkan. Analisis lebih lanjut mengenai tipe-tipe tindakan konservasi dan dampaknya
terhadap emisi GRK harus dimasukkan dalam rencana penyempurnaan INCAS ke depan.
Pengelolaan hutan berkelanjutan
Penghitungan emisi bersih dari tindakan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan menunjukkan
jumlah emisi dan serapan GRK tahunan yang disebabkan oleh tindakan pengelolaan lahan yang
sedang berlangsung di hutan yang dikategorikan sebagai hutan sekunder pada awal periode
pemodelan (lahan hutan tetap sebagai lahan hutan).
Peningkatan stok karbon hutan
Penghitungan emisi bersih dari peningkatan stok karbon hutan menunjukkan jumlah emisi
dan serapan GRK tahunan yang dihasilkan dari kegiatan penanaman kembali di lahan tidak
berhutan dalam kawasan hutan (yaitu konversi dari lahan bukan-hutan menjadi hutan) serta
pengelolaan hutan berikutnya di lahan tersebut.

7.6. Analisis Ketidakpastian (uncertainty)
Kerangka kerja INCAS telah dirancang untuk menggunakan data terbaik yang tersedia untuk
masing-masing input. Setiap upaya telah dibuat untuk mengurangi ketidakpastian pada
masing-masing variabel input dan langkah-langkah pemodelan melalui proses pengendalian
mutu dan penjaminan mutu.
Analisis ketidakpastian kualitatif awal dilakukan pada file-file plot utama menggunakan Metode
Monte Carlo (Pendekatan 2 IPCC). Analisis ketidakpastian tersebut dilakukan untuk:
••
••
••

mendemonstrasikan penggunaan metode Monte Carlo untuk menilai ketidakpastian;
memberikan estimasi ketidakpastian indikatif untuk perhitungan emisi GRK provinsi
percontohan Kalimantan Tengah;
mengidentifikasi parameter-parameter kunci dalam pendugaan emisi yang memungkinkan
penelitian lebih terfokus dalam rencana penyempurnaan ke depan.
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Analisis ketidakpastian tersebut hanya didasarkan pada kisaran statistik dari data yang
digunakan dalam FullCAM. Analisis ini tidak berhubungan dengan berbagai asumsi yang
digunakan dalam sistem seperti misalnya:
••
••

rata-rata stok karbon dari suatu tipe hutan adalah sama dengan stok karbon hutan yang
sedang berubah;
metode yang digunakan untuk menghitung input tidak berbias, khususnya penggunaan
model alometrik untuk mengkonversi data pengukuran dasar menjadi nilai biomassa.

7.6.1. Pengujian dengan metode pendekatan 2
Analisis ketidakpastian dilakukan dalam FullCAM dengan menggunakan perangkat lunak
analisis risiko (Pallisade@Risk). FullCAM menggunakan @Risk untuk melakukan analisis
Monte Carlo. Untuk melakukan ini, FullCAM dijalankan ribuan kali. Setiap kali dijalankan
parameternya dibuat bervariasi dalam suatu kisaran (diatur oleh pengguna) dan hasilnya (baik
input maupun output) dimuat ke @Risk. Hasilnya digunakan untuk menunjukkan efek dari
beragam parameter terhadap emisi total pada tahun pertama simulasi (saat sebagian besar
emisi muncul akibat deforestasi) dan pada tahun ke-10 untuk menilai efek parameter pada
emisi yang tertunda (lag emissions).
Input parameter kunci dari analisis INCAS (pohon dan bahan organik mati) bervariasi pada
selang kepercayaan 95% dari nilai rata-rata. Karena data ini didasarkan pada ribuan petak,
selang kepercayaannya sangat sempit - untuk biomassa hidup pada hutan rawa sekunder
selang kepercayaan 95% adalah +/-1,45%. Ini mewakili rata-rata untuk keseluruhan estate
hutan dan bukan hanya satu cuplikan hutan.
Untuk parameter-parameter dimana data spesifik Indonesia (laju peralihan dan dekomposisi)
tidak tersedia, parameter tersebut bervariasi pada kisaran +/-50%. Hal ini tampaknya
over estimate untuk beberapa parameter, tetapi tanpa informasi lebih lanjut, hal ini
dianggap beralasan.
Data inventarisasi hutan digunakan untuk menghasilkan estimasi total biomassa di atas
permukaan. Untuk penggunaan dalam FullCAM data ini dibagi menjadi beberapa komponen
(batang, cabang, kulit kayu dan dedaunan). Masing-masing komponen ini dianalisis dengan
metode Monte Carlo. Namun, menggunakan analisis Monte Carlo dengan cara ini dapat
menimbulkan salah perkiraan ketidakpastian karena komponen-komponen tersebut bervariasi
secara independen (misalnya, massa batang dapat bertambah, sementara yang lainnya dapat
berkurang). Bila komponen-komponen tersebut diukur secara terpisah hal ini menjadi valid,
tetapi tidak demikian apabila komponen-komponen tersebut diturunkan dari total biomassa di
atas permukaan tanah. Untuk menghindari timbulnya galat ini, parameter-parameter tersebut
dikorelasikan dengan menggunakan matriks korelasi.
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7.6.2. Hasil analisis ketidakpastian tingkat plot
Gambar 7-7 – 7-10 memberikan berbagai contoh analisis ketidakpastian untuk menunjukkan
efek parameter yang bervariasi terhadap total emisi pada tahun pertama simulasi dan pada
tahun ke-10 untuk menilai efek parameter pada emisi yang tertunda dengan menggunakan
perangkat lunak analisis risiko (Pallisade@Risk).
0.140
Mean=116.2507

0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
106

111
5%

116

121

90%

110.9402

126

121.5675

5%

Gambar 7‑7. Distribusi massa karbon bersih yang teremisi di hutan rawa sekunder akibat
deforestasi pada tahun pertama simulasi.
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Gambar 7‑8. Sensitivitas regresi dari massa karbon bersih yang teremisi di hutan rawa
sekunder akibat deforestasi pada tahun pertama simulasi
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Gambar 7‑9. Distribusi massa karbon bersih yang teremisi di hutan rawa 10 tahun
setelah deforestasi.
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Gambar 7‑10. Sensitivitas regresi massa karbon bersih yang teremisi di hutan rawa
10 tahun setelah deforestasi
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7.6.3. Pembahasan analisis ketidakpastian
Analisis ketidakpastian menunjukkan bahwa dugaan emisi tingkat provinsi yang dihasilkan
adalah akurat dan wajar. Hal ini sebagian besar karena jumlah petak yang banyak yang
digunakan untuk menduga stok karbon rata-rata untuk biomass pohon dan bahan organik
mati. Namun, hal ini tidak berpengaruh terhadap asumsi yang digunakan. Hasilnya harus
dianggap indikatif sampai pengujian lebih lanjut dari asumsi-asumsi tersebut selesai dilakukan.
Ketidakpastian yang disajikan di sini adalah untuk suatu tipe hutan. Hal tersebut tidak mencakup
efek ketidakpastian dalam luasan. Untuk melakukan hal tersebut akan diperlukan analisis
yang terperinci dari produk-produk perubahan penggunaan lahan final yang dialokasikan
secara spasial. Hal ini akan dilakukan sebagai bagian dari proses penyempurnaan INCAS yang
berkesinambungan.
Temuan pentingnya ialah bahwa parameter-parameter yang mempengaruhi emisi dari
deforestasi bervariasi tergantung pada selang waktu sejak timbulnya deforestasi. Pada tahun
terjadinya deforestasi, biomassa awal pohon, khususnya biomassa pohon di atas permukaan
tanah, merupakan parameter terpenting. Namun setelah 10 tahun dari kejadian deforestasi,
pembusukan biomassa awal akar yang masih ada di lokasi menjadi parameter yang lebih
penting. Ketika luas areal yang diperhitungkan meningkat sejalan dengan waktu, parameterparameter yang memengaruhi emisi GRK yang tertinggal menjadi semakin penting. Hal ini
khususnya penting untuk lahan gambut yang mungkin akan terus mengemisikan GRK selama
dekade-dekade berikutnya setelah pembukaan lahan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa
memasukkan semua sumber emisi kedalam suatu sistem tunggal merupakan hal penting
untuk mengetahui ketidakpastian.
Estimasi ketidakpastian yang dihasilkan di sini adalah pada tingkat provinsi. Estimasi ini tidak
mewakili ketidakpastian model pada suatu lokasi tertentu atau hutan tertentu di sebuah
lanskap, tetapi lebih mewakili ketidakpastian estimasi pada tingkat provinsi. Ketidakpastian
pada tingkat yang lebih kecil akan jauh lebih besar karena keragaman dalam hasil. Pendekatan
Monte Carlo cocok digunakan untuk metode lanjutan yang digunakan dalam perhitungan yang
terperinci ini. Hal ini akan disempurnakan dalam perhitungan-perhitungan ke depan.

7.7. Keterbatasan
Keterbatasan data diuraikan dalam masing-masing metode standar yang menghasilkan
input-input pemodelan. Kerangka kerja INCAS dirancang untuk memungkinkan pemodelan
dilakukan dengan menggunakan data terbaik yang tersedia, dengan berbagai asumsi untuk
mengisi kesenjangan data. Bila data yang lebih baik sudah tersedia, sistemnya dapat dijalankan
ulang untuk seluruh seri waktu yang memproduksi hasil-hasil antar-tahunan yang konsisten.
Berbagai contoh keterbatasan data untuk inventarisasi GRK provinsi percontohan Kalimantan
Tengah adalah sebagai berikut:
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••
••

••

••
••

Kelas-kelas biomassa umum harus diadopsi karena keterbatasan data yang tidak
memungkinkan untuk melakukan stratifikasi hutan yang lebih rinci.
Tidak semua data spasial yang tersedia dapat digunakan. Hal ini membatasi tingkat
kerincian data luas, yang mengurangi akurasi potensial dari output model, karena data
kegiatan (yaitu luas) adalah satu dari berbagai faktor utama yang memengaruhi dugaan
emisi GRK.
Hutan yang muncul di luar lahan yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan sebagai
satu dari enam kelas hutan alam atau hutan tanaman dikeluarkan dari analisis tersebut
karena tidak ada data yang tersedia mengenai jenis, kondisi atau pengelolaan hutan;
Akurasi spasial dan temporal dari data areal terbakar memiliki ketidakpastian tinggi;
Kurangnya definisi yang jelas untuk degradasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan
membuatnya sulit untuk membedakan antara berbagai kegiatan REDD+, yang berpotensi
menghasilkan kelirunya alokasi areal di antara berbagai kegiatan ini.

Berbagai keterbatasan pemodelan timbul karena karakteristik sistem pengelolaan hutan
Indonesia, jenis hutan, jenis tanah dan ketersediaan data; hal ini berarti bahwa beberapa
proses dan kejadian di Indonesia tidak mudah dimodelkan dengan menggunakan FullCAM,
yang awalnya dirancang untuk memenuhi persyaratan pelaporan emisi GRK spesifik untuk
pelaporan inventarisasi GRK nasional Australia.
••

••

••
••
••

FullCAM tidak dapat memodelkan berbagai kejadian penanaman yang terjadi bila sudah
ada hutan. Hal ini berarti bahwa penanaman pengayaan tidak dapat dimodelkan sebagai
kejadian tunggal.
FullCAM tidak dapat memodelkan respon penjarangan bila menggunakan tabeltabel hasil (misalnya ketika suatu hutan primer dipanen secara selektif untuk menjadi
hutan sekunder) sebagaimana diperlukan di Indonesia, karena ketidaktersediaan data
yang diperlukan untuk menggunakan rumus hasil pohon. Hal ini berarti bahwa ketika
memodelkan suatu pemanenan selektif pada hutan primer (yang menghasilkan hutan
sekunder) adalah perlu untuk pertama-tama menebang habis hutan primernya, kemudian
menanam hutan sekunder baru dengan biomassa awal setara dengan stok biomassa dari
hutan sekunder tua.
Model tanah dalam FullCAM tidak sesuai untuk jenis-jenis tanah mineral di Indonesia.
FullCAM tidak mencakup tanah organik (gambut) sebagai suatu sumber yang dapat
dimodelkan.
Beberapa data yang diperlukan oleh FullCAM tidak tersedia di Indonesia, sehingga
memerlukan pengadopsian nilai atau asumsi (misalnya laju pembusukan bahan organik
mati tidak tersedia untuk Indonesia, dengan demikian laju pembusukan default diadopsi
dari hutan hujan tropika di Australia).
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7.8. Rencana penyempurnaan
••

••

••
••
••

••
••

Parameterisasi model dan penjalanan sistem harus merupakan proses berulang yang
memungkinkan keterbatasan data dapat diidentifikasi dan disempurnakan secara efektif.
Misalnya, suatu proses berulang antara analisis spasial dan pengembangan suite dan
rejim akan menjadi dasar yang lebih efisien dan lengkap untuk alokasi spasial rejim.
Percepatan proses alokasi spasial rejim akan secara signifikan meningkatkan efisiensi
pemodelan dan memungkinkan penggunaan data spasial yang tersedia lebih besar.
Pengembangan suatu perangkat analisis spasial harus menjadi prioritas.
Menyempurnakan metode yang lebih baik untuk menentukan luas areal yang terbakar
secara spasial, waktu dan frekuensi kebakaran.
Kejadian pengelolaan lahan pertanian harus dimasukkan dalam file estate deforestasi
begitu data luas dan emisi tersedia.
Pendekatan untuk mengkuantifikasi emisi bersih dari areal perkebunan kelapa sawit
dan karet harus dikembangkan sebagai bagian dari komponen inventarisasi penggunaan
lahan pertanian dalam rencana inventarisasi GRK di masa depan.
Menyediakan informasi tanah yang lebih terperinci.
Melakukan analisis ketidakpastian yang lebih komprehensif.
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Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque,
D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura dan H. Zhang.
2013. Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: Climate Change 2013: The
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M.
Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex dan P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge
University Press, Cambridge.
Niiyama, K., Kajimoto, T., Matsuura, Y., Yamashita, T., Kassim, A.R., Ripin, A. dan Noor, N. 2005.
Allometric relationship between stem diameter, tree height, leaf, stem and root biomass
in Pasoh Forest Reserve. In: Okuda, T.K. (ed.). Annual report of NIES/FRIM/UPM joint
project tropical ecology and biodiversity 2005. Pp. 22-36. Alles Druck Inc., Tsukuba.
Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan di Indonesia (Versi 1) | 85

Page, S., Tansey, K., Navratil, P., Hooijer, A. dan Mawdsley, N. 2014. Measuring Emissions from
Peat Fire: Commentary on a Proposed Methodology for Indonesia. Draft Report, prepared
for the Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership. IAFCP, Jakarta.
Purba, K.D., Rahmawaty dan Riswan. 2012. Pendugaan Cadangan Karbon Aboveground Biomass
(AGB) pada Tegakan Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Kabupaten Langkat. Program Studi
Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
Putz, F.E. dan Chan, H.T. 1986. Tree growth, dynamics, and productivity in a mature mangrove
forest in Malaysia. Forest Ecology and Management, 17: 211-230.
Richards, G.P. 2005. The FullCAM carbon accounting model (version 3.0) user manual.
Australian Greenhouse Office, Canberra.
Richards, G.P. 2001. National carbon accounting system technical report no. 28. The FullCAM
carbon accounting model: development, calibration and implementation for the national
carbon accounting system. Australian Greenhouse Office, Canberra.
Saharjo, B.H. 2011. Carbon baseline as limiting factor in managing environmental sound
activities in peatland for reducing greenhouse gas emission. Biodiversitas 12(3):182–6.
Simbolon, H. 2003. Proses awal pemulihan hutan gambut Kalampangan - Kalimantan Tengah
pasca kebakaran hutan Desember 1997 dan September 2002. Wetlands International –
Indonesia Programme.
Suharlan, A., Sumarna, K. dan Sudiono, J. 1975. Tabel Tegakan Sepuluh Jenis Kayu Industri (Yield
table of ten industrial wood species). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Bogor.
Susilowati, S. 2011. Pendugaan Cadangan Karbon (Carbon Stock) dan Neraca Karbon Pada
Perkebunan Karet (Studi Kasus: PTPN VIII Cibungur Sukabumi, Jawa Barat). [Skripsi].
Departemen Geofisika dan Meteorologi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Yuniawati, Budiaman, A. dan Elias. 2011. Estimasi Potensi Biomassa dan Massa Karbon Hutan
Tanaman di Lahan Gambut (Studi Kasus di Areal HTI Kayu Serat di Pelalawan, Propinsi
Riau). Jurnal Penelitian Hasil Hutan 29(4):343–55.

86 | Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan di Indonesia (Versi 1)

LAMPIRAN 1:
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMPERSIAPKAN
DATA SPASIAL YANG DIGUNAKAN DALAM INCAS
Langkah-langkah analisis GIS
Ganti nama semua shape file agar sesuai dengan konvensi penamaan standar
1.

Nama harus pendek (tidak lebih dari 8 karakter).

2.

Nama harus menggambarkan kegunaan data ini dalam analisis GIS.

3.

Nama harus mencakup tahunnya (bila sesuai).

Batas areal

Bound

Fungsi hutan

function

Jenis tanah

peat

Pemanfaatan hutan

concess

Tanaman perkebunan

Crop

Areal yang terbakar

Fire00, Fire01, fire02,… fire12

Tipe hutan – 2000, 2003, 2006, 2009, 2011

type00, type03, type06, type09, type11

Pembukaan hutan tahunan – 2000–2012

clear00, clear01,…., clear11

Revegetasi tahunan – 2000–2012

reveg00, reveg01,…., reveg11

4.

Informasi mengenai proyeksi, sumber, lokasi atau langkah-langkah pemrosesan
sebelumnya tidak diperlukan. Namun, pertama-tama pastikan bahwa semua data memiliki
informasi proyeksi yang sama dalam metadatanya.

Buat atribut standar untuk setiap input shape file.
1.

Setiap set data harus berisi data yang hanya akan diperlukan untuk mengidentifikasi suite.

2.

Hilangkan semua field yang tidak diperlukan pada langkah-langkah berikutnya (misalnya
atribut luas yang telah dihitung sebelumnya dapat membingungkan dalam output hasil
union).

3.

Nama-nama field harus sesuai dengan judul kolom dari tabel-tabel basis data rejim
dan kegiatan.
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bound

Kalteng

function

function

peat

peat

concess

concess

crop

comodity

Fire01, Fire02,....fire09

fire

type00, type03, type06, type09, type11

PL{yr}_ID

clear00, clear01,…., clear12

clear{yr}

reveg00, reveg01,…., reveg11

reveg{yr}

Clearreveg

Clearreveg

Revegclear

Revegclear

Buat nilai-nilai standar untuk masing-masing input shape file.
1.

Setiap field harus berisi nilai-nilai yang hanya akan diperlukan untuk mengidentifikasi suite.

2.

Nilai tersebut harus sesuai dengan entri pada setiap baris dari tabel-tabel basis data rejim
dan kegiatan.

kalteng

0/1
(ie 1 = inside province, 0 = outside province)

function

conservation, protection, production

peat

0/1
(ie 1 = peat, 0 = mineral)

harvest system

RIL, conventional, No

commodity

Karet (rubber) , Kelapa Sawit (oil palm)

Fire{yr}

0/1

PL{yr}-ID

2001, 2002, 2004, 2005, 20041, 20051, 2006

Clear{yr}

0/1

Reveg{yr}

0/1

Clearreveg

Tahun dimulainya transisi (2000-2008)

revegclear

Tahun dimulainya transisi (2000-2008)

Pilih data perubahan tutupan hutan LAPAN yang relevan
1.

Beri nama baru pada data clearing LAPAN (kehilangan hutan) menjadi nama standar sesuai
dengan konvensi penamaan clear00, clear01,..., clear11 & reveg00, reveg01,..., reveg11.

2.

Jumlahkan semua data clearing tahunan LAPAN untuk membuat shape file baru yang
disebut everclear.

3.

Jumlahkan semua data reveg tahunan LAPAN untuk membuat shape file baru yang disebut
everreveg.
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4.

Gabungkan everclear dan everreveg untuk membuat satu shape file tunggal dari semua
data perubahan LAPAN dengan mempertahankan semua atribut tahunan.

5.

Buat field baru dengan nama area (luas) dan hitung luasnya dalam hektar dari masingmasing kombinasi poligon perubahan yang unik sejalan dengan waktu.

6.

Hilangkan semua poligon dengan luas kurang dari 0,25Ha.

7.

Simpan shape file baru untuk masing-masing tahun berdasarkan setiap atribut tahunan
yang memiliki nilai 1.

Luas Perubahan Hutan (6 kelas hutan alam, ditambah hutan tanaman)
1.

Ke-enam jenis hutan alam dan hutan tanaman diekstraksi dari peta tutupan lahan menjadi
shape file terpisah.

2.

Iriskan tahun-tahun deforestasi yang relevan satu demi satu dan gabungkan set-set data
yang berhubungan hanya pada satu tahapan waktu.

Gabungkan set data yang konstan sejalan dengan waktu
Suitebase = union (bound, function, peat, concess, crop)

Buat set data Suite
Gabungkan set-set data yang berhubungan hanya pada satu tahapan waktu
Temp00 = union (clear00, reveg00, fire00, type00)
Temp01 = union (clear01, reveg01, fire01, type00)
Temp02 = union (clear02, reveg02, fire02, type00)
Temp03 = union (clear03, reveg03, fire03, type03)
Temp04 = union (clear04, reveg04, fire04, type03)
Temp05 = union (clear05, reveg05, fire05, type03)
Temp06 = union (clear06, reveg06, fire06, type06)
Temp07 = union (clear07, reveg07, fire07, type06)
Temp08 = union (clear08, reveg08, fire08, type06)
Temp09 = union (clear09, reveg09, fire09, type09)
Temp10 = union (clear10, reveg10, fire10, type09)
Temp11 = union (clear11, reveg11, fire11, type11)
Buat set data berbagai transisi
1.

Gunakan Excel untuk menentukan poligon mana yang memiliki kejadian clear yang diikuti
dengan kejadian reveg dan kejadian reveg yang diikuti dengan kejadian clear.

2.

Hitung field baru masing-masing (nilai adalah tahun dari kejadian pertama) untuk
digabungkan dengan menggunakan field excel yang sesuai dengan ID poligon shape file.

3.

Output dari langkah ini adalah shape file baru yang disebut clearreveg00 -> 11 dan
revegclear00-11.
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4.

Gabungkan masing-masing shape file dengan komponen tahunan menjadi dasar penggabungan
Suite00 = union (suitebase, temp00, clearreveg00, revegclear00)
Suite01 = union (suitebase, temp01, clearreveg01, revegclear01)
Suite02 = union (suitebase, temp02, clearreveg02, revegclear02)
Suite03 = union (suitebase, temp03, clearreveg03, revegclear03)
Suite04 = union (suitebase, temp04, clearreveg04, revegclear04)
Suite05 = union (suitebase, temp05, clearreveg05, revegclear05)
Suite06 = union (suitebase, temp06, clearreveg06, revegclear06)
Suite07 = union (suitebase, temp07, clearreveg07, revegclear07)
Suite08 = union (suitebase, temp08, clearreveg08, revegclear08)
Suite09 = union (suitebase, temp09)
Suite10 = union (suitebase, temp10)
Suite11 = union (suitebase, temp11)

Catatan: karena asumsi dalam analisis spasial untuk lahan yang tidak bertegakan sementara
(temporary unstocking) digunakan periode gap minimum 3 tahun, maka periode setelah tahun
2009 hanya dapat ditentukan setelah tersedia data penginderaan jauh untuk seri-seri waktu yang
lebih panjang.

Hitung nilai Suite
Tentukan nilai untuk masing-masing poligon dari basis data
1.

Hapus kolom-kolom yang tidak diperlukan (misalnya ID Fitur dan areal dari shape file individu
yang disatukan) karena kolom-kolom tersebut tidak lagi berhubungan dengan data spasial
akhir.

2.

Tambahkan field luas dan hitung luasnya untuk semua poligon.

3.

Tambahkan sebuah field baru yang disebut FID_Unique dan hitung nilai-nilai yang sama
dengan FID – Hal ini akan memungkinkan spreadsheet yang sudah lengkap untuk digabungkan
kembali dengan data spasial.

4.

Ekspor ke format Excel.

Tentukan luas untuk alokasi masing-masing suite (perhitungan Excel)
1.

Identifikasi semua poligon yang berhubungan dengan kriteria unik yang sama dengan yang
dicantumkan dalam tabel basis data rejim.

2.

Pindahkan semua kolom sehingga berada dalam urutan yang konsisten.

Clear
reveg
FID Luas Jenis hutan Fungsi Tanah Konsesi Komoditi Kebakaran
clearreveg
revegclear
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Untuk setiap kolom, hitung kode nomor tunggal baru yang mewakili opsi nilai. Misalnya
Field Konsesi:
nilai = Konvensional -> kode 1
nilai = RIL -> kode 2.
Karena nilai saat ini untuk tipe hutan dapat terdiri dari 4 atau 5 karakter, input data
mentahnya ditambahkan 100.000 sehingga semua kode baru sama panjangnya.
Semua nilai nir-data diberi kode 9.
Field “transisi” baru dibuat dari nilai-nilai dengan urutan Clear, reveg, clearreveg,
revegclear.
yaitu 1999 = clearing, 9199 = reveg, 9919 = clearreveg, 9991 = revegclear
Untuk semua nilai rekode lihat tabel Look up pada spreadsheet Excel.
Dengan menggabungkan semua kode, dibuat kombinasi kode unik dari semua kriteria.
Tidak ada rejim untuk tipe hutan 100000 (awalnya 00000).
Catatan: Ketika menyalin kode, ini merupakan formula (rumus) dan dalam format teks.
Jadi, harus menggunakan fungsi ‘paste values’ kemudian mengonversikannya menjadi
angka - pastikan bahwa nilainya dalam format ‘angka’ - default untuk angka sebesar ini
adalah ‘’ilmiah”.
3.

Hilangkan semua poligon di mana jenis hutannya tidak teridentifikasi sebagai satu dari
6 kelas hutan alam atau hutan tanaman - ini tidak muncul dalam suatu rejim untuk
dimodelkan dan hanya dalam data karena tidak semua yang menjadi masukan dilakukan
pemotongan (clipped) sebelum penggabungan.

4.

Hilangkan semua poligon dengan luas kurang dari 1 ha. (NB. Ini BUKAN perhitungan luas
areal minimum tetapi untuk membatasi jumlah baris yang memungkinkan perhitungan
Excel dilakukan dalam jumlah waktu yang wajar (yaitu, kurang dari 24 jam).
Penyebab dari banyak dari baris data dengan luas kurang dari 1 ha ialah (secara spasial)
hanya potongan-potongan di mana poligon dari semua sumber set data yang bervariasi
bertumpang tindih tanpa sengaja.
Proses ini diulang untuk semua file Excel mewakili data GIS tahunan, dan sebuah kolom
baru ditambahkan dan diisi dengan tahun yang relevan berasalnya poligon-poligon ini.

5.

Kolom-kolom kunci (FID spasial, kode, luas, tahun) untuk semua tahun kemudian disalin
ke halaman spreadsheet baru.
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Proses kombinasi unik yang sama telah dilakukan pada basis data rejim dengan informasi
file plot yang relevan yang memungkinkan kode ini untuk digunakan sebagai ID unik dan
gabungkan dengan rejim dengan masing-masing poligon (dengan menggunakan fungsi
‘vlookup’).
6.

Buat “Pivot table” dari output luas dari setiap rejim pada setiap tahun.

7.

Hitung rejim pada gambut: jumlahkan semua PL2000, PL2003, PL2006, PL2009, dan
PL2011 menjadi sebuah shape file baru yang disebut everPL
Luas gambut = potong (clip) (gambut, everPL)
Gambut everfire = potong (clip) (gambut, everfire)
Gambut everclear = potong (clip) (gambut, everclear)
Rejim Gambut = gabungkan (union) (luas gambut, gambut everfie, gambut everclear)
Catatan: Luas rejim gambut dihitung untuk seluruh areal gambut di Kalimantan Tengah.
Peta tutupan lahan yang mencakup semua wilayah berhutan dan tidak berhutan
digunakan untuk menurunkan luas lahan gambut yang akan dimodelkan. Ini termasuk
sawah, tanaman pertanian, perkebunan dan wilayah non hutan lainnya selain dari 6 kelas
hutan alam dan hutan tanaman.

Pengendalian Mutu Spasial
1.

Tambahkan shape file suite{yr} pada ArcGIS dan gabungkan tabel-tabel luas rejim tahunan
dengan menggunakan FID_Unique and Spatial_ID.

2.

Klasifikasikan simbolnya dengan menggunakan item yang digabungkan ‘’rejim”.
Eversuite = Gabungkan (union) (suite00, suite01, suite02, suite03, suite 04, suite 05, suite
06, suite07, suite 08, suite 09, suite, 10, suite 11).
Catatan: Untuk suite mana pun yang “kelihatan salah” identifikasi rejim tempat asalnya dan
putuskan apakah wilayah tersebut perlu dihilangkan dari file estate sebelum menjalankan
perhitungan tersebut.
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1) Apabila data LAPAN tidak mengidentifikasi kehilangan tutupan hutan dalam kelas tutupan
lahan hutan primer atau sekunder (data Planologi) tetapi data konsesi mengindikasikan terjadinya
pemanenan (baik penebangan kayu berdampak rendah atau penebangan konvensional).
2) Apabila terdeteksi kehilangan tutupan hutan (data LAPAN) diikuti dengan penambahan tutupan
hutan (data LAPAN) dalam kelas tutupan lahan hutan sekunder, selama periode pemodelan. Ini
mewakili lahan hutan ‘yang tidak bertegakan’ untuk sementara waktu.

Apabila kelas tutupan lahan hutan tanaman (data Planologi) terdeteksi di mana hal tersebut tidak
terjadi pada tahun sebelumnya. Data konsesi digunakan untuk menentukan tahun pembukaan
hutan tanaman.

Berbagai kategori lahan pertanian sebagaimana ditunjukkan dalam kelas-kelas tutupan lahan
Planologi.

Lahan hutan tetap menjadi lahan
hutan

Lahan pertanian dikonversi
menjadi lahan hutan
Padang rumput dikonversi menjadi
lahan hutan
Lahan basah dikonversi menjadi
lahan hutan
Lahan Lain dikonversi menjadi
lahan hutan

Lahan pertanian tetap menjadi
lahan pertanian

Degradasi hutan

Pengelolaan
hutan
berkelanjutan

Peningkatan
stok karbon
hutan

Catatan: Kelas tutupan lahan Planologi tidak merekam tanaman petani skala kecil dan berbagai kegiatan revegetasi di luar areal yang termasuk yurisdiksi
Kementerian Kehutanan. Pada tahap ini kelas ini tidak dimasukkan dalam perhitungan INCAS.

1) Apabila kelas tutupan lahan hutan (data Planologi) berubah dari hutan primer menjadi hutan
sekunder dan data LAPAN tidak mengidentifikasi kehilangan tutupan hutan.
2) Apabila terdeteksi kehilangan tutupan hutan (data LAPAN) diikuti dengan penambahan tutupan
hutan (data LAPAN) dalam kelas tutupan lahan hutan primer, selama periode pemodelan. Ini
mewakili lahan hutan ‘yang tidak bertegakan’ untuk sementara waktu.

Lahan hutan tetap menjadi lahan
hutan

Deforestasi

Sistem rinci INCAS - aturan-aturan untuk alokasi spasial
Apabila terjadi kehilangan tutupan hutan (data LAPAN) dalam kelas tutupan lahan hutan primer
dan sekunder (data Planologi) dan penambahan tutupan hutan (data LAPAN) tidak terjadi selama
periode pemodelan (yaitu lahan tetap sebagai non hutan).
Kategori ‘dikonversi menjadi’ UNFCCC ditetapkan dengan menggunakan kelas-kelas tutupan lahan
(data Planologi) seperti disajikan pada tabel berikutnya.

Kategori pelaporan UNFCCC

Lahan hutan dikonversi menjadi
lahan pertanian
Lahan hutan dikonversi menjadi
padang rumput
Lahan hutan dikonversi menjadi
lahan basah
Lahan hutan dikonversi menjadi
lahan lain

Aktivitas REDD+

Aturan berikut digunakan oleh INCAS untuk menentukan berbagai perubahan yang mempengaruhi stok karbon hutan dan
emisi GRK.

LAMPIRAN 2:

ATURAN UNTUK ALOKASI SPASIAL DARI
KATEGORI REDD+ DAN UNFCCC
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Hutan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah seluas 0,25 ha.
Areal pada analisis LAPAN yang tidak teridentifikasi mempunyai cukup piksel yang berdekatan
sebesar luasan 0,25 ha dihilangkan dari analisis dan dengan demikian tidak akan dimunculkan
dalam statistik perubahan. Apabila luas hutan berkurang di bawah nilai batas minimum
tersebut tetapi disebabkan oleh kejadian perubahan tahunan, areal perubahan ini tetap
dimasukkan. Hal ini memberi peluang untuk kemungkinan lahan yang bersebelahan akan pulih
dan mengembalikan piksel-piksel yang terisolasi sebagai hutan, dan tidak terjadi over estimasi
serapan karbon secara berlebihan terkait dengan kejadian tersebut.
Hubungan antara kategori UNFCCC dengan kelas-kelas tutupan lahan menurut Direktorat
Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.
Kategori UNFCCC

Kategori tutupan lahan Kementerian Kehutanan
Hutan lahan kering primer
Hutan lahan kering sekunder
Hutan rawa gambut primer

Lahan Hutan

Hutan rawa gambut sekunder
Hutan mangrove primer
Hutan mangrove sekunder
Hutan tanaman
Pertanian lahan kering campuran-semak

Lahan pertanian

Pertanian lahan kering
Tanaman perkebunan (termasuk kelapa sawit, karet, teh)
Sawah padi

Padang rumput
Lahan basah
Pemukiman

Padang rumput
Semak
Rawa
Belukar rawa
Pemukiman
Tanah kosong
Tambak

Lahan lain

Bandar udara
Pertambangan
Air
Tertutup awan

Sumber: Krisnawati dkk. (2012)
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Publikasi ini menguraikan secara rinci metode-metode standar dari Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS) dalam mengkuantifikasi emisi gas rumah kaca (GRK) bersih untuk sektor
kehutanan di Indonesia sesuai prinsip TACCC, yaitu transparan (transparent), akurat (accurate),
lengkap (complete), konsisten (consistent) dan dapat diperbandingkan (comparable). Metodemetode standar ini menyajikan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan
data, analisis data, kendali mutu (QC), jaminan mutu (QA), pemodelan dan pelaporan. Termasuk
didalamnya: (i) Kondisi Awal, (ii) Pertumbuhan dan Peralihan Hutan, (iii) Kejadian dan Rejim
Pengelolaan Hutan, (iv) Alokasi Spasial Rejim, (v) Emisi GRK Lahan Gambut, dan (vi) Pemodelan
dan Pelaporan. Versi pertama dari metode-metode standar ini telah diuji untuk menduga emisi
dan serapan GRK dari hutan dan lahan gambut di provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah.
Hasilnya disajikan dalam ‘Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan
Gambut di Kalimantan Tengah’. Metode-metode standar ini dirancang untuk digunakan pada skala
nasional; versi pertama ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan inventarisasi GRK
nasional untuk kegiatan REDD+ di Indonesia.
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