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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan Sistem Perhitungan 
Karbon Nasional Indonesia (Indonesian National Carbon Accounting System/INCAS) untuk 
memenuhi persyaratan penghitungan gas rumah kaca (GRK) sektor berbasis lahan di 
Indonesia. Sistem ini menggunakan pendekatan sistematis dan konsisten secara nasional 
dalam mengukur emisi dan serapan GRK di sektor lahan. 

Saya bangga untuk menyampaikan publikasi penting ini, versi kedua Metode Standar 
INCAS. Dokumen ini dengan jelas memaparkan pendekatan yang digunakan dalam 
pendugaan emisi dan serapan GRK berdasarkan kerangka kerja INCAS. Metode ini 
dikembangkan dari versi pertama Metode Standar INCAS yang diterapkan di Provinsi 
Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah dan diluncurkan bulan Maret 2015. Versi kedua 
ini telah diperbarui dan diterapkan secara nasional untuk pendugaan emisi bersih GRK 
dari hutan dan lahan gambut di seluruh Indonesia.

Saya berharap pengembangan berkelanjutan dan operasionalisasi INCAS makin terus 
menyempurnakan data GRK dan kapabilitas pelaporan. Hal ini tidak hanya akan membantu 
kita memenuhi persyaratan internasional, termasuk sistem pengukuran, pelaporan dan 
verifikasi (MRV) aktivitas REDD+, tetapi juga memungkinkan kita merancang, menerapkan 
dan memantau secara efektif kegiatan penurunan emisi bersih GRK akibat penggunaan lahan.

Saya mengucapkan selamat kepada tim INCAS, Badan Penelitian, Pengembangan dan 
Inovasi, dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah 
mengembangkan INCAS. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan atas kontribusi 
tak ternilai dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Saya juga 
mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia dan Pusat Penelitian Kehutanan 
Internasional (CIFOR), serta sebelumnya melalui Kemitraan Karbon Hutan Indonesia-
Australia (IAFCP) atas bantuan yang terarah dan efektif.

Saya berharap melihat pengembangan lebih lanjut dan perluasan INCAS untuk sektor 
Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan lahan Lainnya (AFOLU), serta operasionalisasi 
INCAS sebagai sistem fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, November 2015
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

PENGANTAR
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Dokumen (Annex) ini menjelaskan secara rinci metode standar yang dikembangkan oleh 
Sistem Perhitungan Karbon Nasional Indonesia (Indonesian National Carbon Accounting 
System/INCAS) dalam menghitung emisi bersih gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan 
Indonesia secara transparan, akurat, lengkap, konsisten dan dapat diperbandingkan 
(TACCC). Versi pertama metode standar ini, dijelaskan dalam Krisnawati dkk. (2015a) pada 
awalnya diuji dan disempurnakan untuk menduga emisi dan serapan GRK dari hutan dan 
lahan gambut di provinsi percontohan REDD+ Kalimantan Tengah. Hasilnya dilaporkan 
dalam Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan 
Tengah (Krisnawati dkk., 2015b). Metode tersebut disempurnakan sejalan dengan perluasan 
cakupan INCAS untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penyempurnaan dilakukan karena 
terdapatnya akses ke sumber data baru dan meningkatnya pengetahuan teknis.

Metode standar ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam 
penghimpunan data, analisis data, pengendalian mutu, penjaminan mutu, pemodelan dan 
pelaporan emisi dan serapan GRK. Penggunaan metode standar ini menjamin konsistensi 
metode yang diterapkan untuk inventarisasi GRK pada seluruh sektor lahan hutan, terlepas 
lingkup geografis atau waktunya. Metode standar ini meliputi:

1. Metode standar – kondisi awal: menguraikan proses 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, 
serasah dan kayu mati untuk setiap kelas biomassa (lihat Bab 2 Annex ini). 

2. Metode standar – pertumbuhan dan peralihan hutan: menguraikan proses menentukan laju 
pertumbuhan, peralihan biomassa di atas permukaan tanah dan biomassa di bawah 
permukaan tanah serta laju pembusukan kayu mati, untuk setiap komponen kelas 
biomassa, yang digunakan sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK (lihat 
Bab 3 Annex ini).

3. Metode standar – kejadian dan rejim pengelolaan hutan: menguraikan proses menentukan 
kejadian dan rejim pengelolaan hutan serta dampaknya pada stok karbon sebagai 
input pemodelan emisi dan serapan GRK (lihat Bab 4 Annex ini).

PENDAHULUAN
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4. Metode standar – perubahan tutupan hutan: metode standar yang digunakan untuk 
memantau perubahan tutupan hutan di Indonesia, dipaparkan dalam Program 
Pemantauan Penginderaan Jauh Sistem Perhitungan Karbon Nasional Indonesia: Metodologi 
dan Hasil, Versi 1 (LAPAN, 2014) (lihat Bab 5 Annex ini).

5. Metode standar – alokasi spasial rejim: menguraikan bagaimana data spasial yang ada 
digunakan secara konsisten untuk mengalokasikan rejim pengelolaan terhadap areal 
yang dianalisis dan untuk mendapatkan statistik luas tahunan yang digunakan dalam 
INCAS (lihat Bab 6 Annex ini).

6. Metode standar – emisi GRK lahan gambut: menjelaskan proses perhitungan emisi GRK 
dari oksidasi biologis pengeringan lahan gambut, emisi langsung akibat pengeringan 
tanah organik dan emisi kebakaran gambut (lihat Bab 7 Annex ini).

7. Metode standar – integrasi data dan pelaporan: menguraikan proses yang digunakan 
dalam mengintegrasikan data yang dihasilkan dari metode standar INCAS no. 1–6 
dan melakukan estimasi emisi dan serapan GRK dari aktivitas yang berlangsung di 
lahan hutan meliputi deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan 
dan peningkatan stok karbon hutan di Indonesia (lihat Bab 8 Annex ini).

Versi kedua metode standar ini menjelaskan metode, asumsi dan input data yang 
digunakan untuk melakukan pendugaan emisi dan serapan GRK di seluruh provinsi di 
Indonesia sebagai bagian dari inventarisasi GRK nasional menggunakan INCAS pertama 
kalinya. Metode standar ini perlu terus diperbarui sejalan dengan perkembangan data 
dan teknologi baru yang tersedia, untuk menjamin penyempurnaan INCAS secara terus-
menerus.



Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia (Versi 2) | 3

2.1 TUJUAN

Metode standar ini menjelaskan proses yang digunakan INCAS dalam menentukan kondisi 
awal yang akan digunakan sebagai input pemodelan emisi dan serapan GRK dari aktivitas 
di lahan hutan meliputi deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan 
peningkatan stok karbon hutan di Indonesia. Proses ini mencakup penghimpunan data, 
analisis data, pengendalian mutu dan penjaminan mutu.

Dalam pemodelan emisi dan serapan GRK, kondisi awal harus ditetapkan pada setiap 
kelas biomassa. Kelas biomassa menunjukkan hutan yang memiliki stok karbon awal 
serupa yang memberikan respon dengan cara yang sama terhadap kejadian-kejadian 
dalam pengelolaan hutan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 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 dikelompokkan dalam kelas-
kelas yang mampu menjelaskan keragaman stok karbon dengan baik. Keragaman ini 
perlu diidentifikasi agar dapat dilakukan analisis emisi dan serapan GRK secara lebih 
rinci. Stratifikasi hutan menjadi kelas-kelas biomassa akan mengurangi keragaman dan 
ketidakpastian (uncertainty) hasil dugaan stok karbon.

Klasifikasi biomassa berdasarkan tipe hutan dan kondisi hutan dimana aktivitas pengelolaan 
berlangsung dipandang cukup dapat mengurangi keragaman dan ketidakpastian dalam 
pendugaan tersebut. Potensi kelas biomassa 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. Kategori hutan tersebut sesuai dengan klasifikasi lahan hutan yang terdapat 
dalam peta tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Biomassa merujuk pada semua bahan organik hidup yang berada di atas permukaan 
tanah dan di bawah permukaan tanah hutan. Biomassa di atas permukaan tanah meliputi 
pohon-pohon (mencakup semua kelas diameter) dan vegetasi tumbuhan bawah di atas 
permukaan tanah. Termasuk di dalamnya adalah bagian batang, cabang, kulit kayu dan 
daun. Biomassa di bawah permukaan tanah meliputi akar-akar kasar dan halus.

METODE STANDAR –
KONDISI AWAL
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Serasah dan kayu mati termasuk dalam kelompok bahan organik mati, namun demikian 
keduanya dimasukkan dalam pendugaan biomassa karena berkontribusi terhadap nilai kelas 
biomassa. Untuk setiap kelas biomassa, nilai stok yang mencerminkan masing-masing sumber 
karbon (biomassa di atas permukaan tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah dan 
kayu mati) diduga berdasarkan data yang tersedia (seperti petak inventarisasi hutan, petak 
penelitian dan informasi dari publikasi) yang tersedia. Karbon organik tanah tidak dimasukkan 
dalam bab ini, tetapi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perhitungan, khususnya 
pada hutan rawa gambut karena tanah gambut dapat terus mengeluarkan emisi karbon setelah 
terjadinya gangguan. Pendekatan pendugaan perubahan karbon organik tanah pada lahan 
gambut dipaparkan dalam Metode standar – emisi GRK lahan gambut (Bab 7 Annex ini).

Dugaan biomassa dari setiap komponen sumber karbon (biomassa di atas permukaan tanah, 
biomassa di bawah permukaan tanah dan bahan organik mati) untuk tiap kelas biomassa 
digunakan sebagai nilai awal pada permulaan simulasi emisi dan serapan GRK.

2.2 PENGHIMPUNAN DATA

Data yang digunakan untuk menentukan kondisi awal dalam inventarisasi GRK nasional 
dihimpun dari berbagai sumber, terutama dari petak-petak inventarisasi hutan. Data 
inventarisasi hutan dari petak contoh temporer dan permanen digunakan sebagai dasar 
dalam pendugaan biomassa pada setiap kelas biomassa. Data penelitian, dari studi terkait 
dengan penilaian biomassa dan karbon, digunakan untuk mengisi kesenjangan informasi 
penting yang tidak tercakup dalam inventarisasi hutan.

Untuk biomassa di atas permukaan tanah di hutan lahan kering primer, hutan lahan kering 
sekunder, hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder, data yang digunakan untuk 
menentukan kondisi awal dalam inventarisasi GRK nasional diturunkan dari petak Inventarisasi 
Hutan Nasional (NFI), sebagaimana dipaparkan dalam publikasi Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan (2014). NFI adalah program nasional yang dirintis oleh Kementerian Kehutanan 
sebelumnya pada tahun 1989 dan pada saat itu didukung oleh Organisasi Pangan dan 
Pertanian PBB (FAO) dan Bank Dunia melalui Proyek NFI. Hingga saat ini, lebih dari 3.900 
klaster petak contoh dibangun dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petak-petak tersebut 
tersebar secara sistematis diseluruh wilayah Indonesia pada setiap 20 km x 20 km. Tiap klaster 
berisi sembilan petak yang terdiri dari petak contoh permanen (PSP) berukuran 1 hektar 
(ha) dan dikelilingi oleh delapan petak contoh temporer (TSP). Mayoritas petak dibangun di 
areal dengan ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Semua pohon dengan 
diameter minimum 5 cm diukur untuk mendapatkan DBH dan sebagian pohon diukur 
tinggi totalnya. Setiap pohon dalam petak juga diklasifikasikan berdasarkan nama jenis lokal, 
karakteristik tajuk, kerusakan dan penyakit. Setiap petak diklasifikasikan menurut berbagai 
tipe atau kondisi meliputi sistem lahan, kelas ketinggian per 100 meter, penggunaan lahan, tipe 
hutan, kondisi tegakan, status tanaman, topografi, kemiringan dan aspek. Protokol rinci yang 
digunakan dalam pengambilan contoh lapangan dan disain sistem untuk pemrosesan data 
petak contoh NFI di Indonesia diuraikan dalam Revilla (1992). 
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Total 4.450 data pengukuran PSP dari NFI seluruh Indonesia tersedia untuk pemrosesan 
dan analisis. Setiap pohon dalam petak diperiksa, dan informasi setiap petak diperiksa 
untuk menjamin kebenaran informasi, sebagaimana dijelaskan dalam proses pengendalian 
mutu dan penjaminan mutu (Bagian 2.4). Setiap individu pohon dalam petak ditambahkan 
informasi kerapatan kayu1. Dari 4.450 data pengukuran yang tersedia dari PSP NFI, 
80% berlokasi di lahan berhutan sementara data lainnya berlokasi di semak atau lahan 
lain. Dari PSP yang berlokasi di lahan hutan, proses validasi data mengurangi jumlah 
data pengukuran yang dapat dipakai untuk analisis lebih lanjut menjadi 2.622 (74,1%). 
Data tersebut dikelompokkan kedalam tujuh (wilayah) pulau utama di Indonesia untuk 
memperhitungkan perbedaan wilayah menurut kondisi tapak, yaitu Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Papua, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku. Nilai untuk setiap wilayah 
kemudian diterapkan untuk tiap provinsi dalam wilayah tersebut.

Mengingat tidak tersedianya data pengukuran PSP dari petak NFI untuk tipe ekosistem 
hutan mangrove di Indonesia, maka digunakan data hasil penelitian penilaian karbon 
ekosistem hutan mangrove Indonesia (misalnya. Murdiyarso dkk., 2009; 2015; Donato 
dkk., 2011; Krisnawati dkk., 2012 dilaporkan dalam Krisnawati dkk.,2014). 

Data inventarisasi hutan digunakan sebagai dasar pendugaan biomassa pohon di atas 
permukaan tanah. Sumber-sumber karbon yang tidak diukur dalam inventarisasi hutan 
(misalnya komponen biomassa di atas permukaan tanah lainnya, akar atau biomassa di 
bawah permukaan tanah, serasah dan kayu mati) diduga dengan menggunakan hubungan 
berdasarkan proporsinya terhadap biomassa pohon di atas permukaan tanah seperti 
diuraikan dalam bagian berikut ini. 

Tabel 2-1. Sumber data potensial yang digunakan untuk menentukan kondisi awal.

Data Deskripsi Sumber

Petak Inventarisasi 
Hutan Nasional 
(NFI)

Biomassa di atas permukaan tanah 
(DBH ≥ 5cm)

Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK)

Petak pemantauan 
vegetasi

Biomassa di atas permukaan tanah 
(seluruh fase pertumbuhan) Proyek terkait di bawah KLHK

Petak penelitian 
mengenai penilaian 
karbon hutan

Beragam (meliputi sebagian atau semua 
komponen biomassa pohon di atas 
permukaan tanah, tumbuhan bawah, 
biomassa di bawah permukaan tanah 
(akar), kayu mati, serasah) 

Kegiatan penelitian di bawah 
KLHK dan lembaga penelitian lain

Informasi yang 
tersedia dari 
berbagai publikasi

Beragam (digunakan untuk mengisi 
kesenjangan informasi)  Jurnal/Laporan Penelitian

1 Kompilasi kerapatan kayu untuk jenis-jenis kayu Indonesia dapat ditemukan dalam Basis Data Karapakan Kayu INCAS 
yang dikumpulkan dari beragam sumber (misalnya Oey, 1964; Abdurrochim dkk, 2004; Martawidjaya dkk, 2005) 
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2.3 ANALISIS

Pendekatan analisis yang dipaparkan dalam metode standar ini mengikuti prosedur 
pendugaan biomassa hutan dalam 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 ≥ 5cm) 

 ▪ BAPT untuk pohon (DBH < 5cm; tinggi > 1.5 m) 

 ▪ BAPT untuk vegetasi tumbuhan bawah (tinggi < 1.5m); 

• biomassa di bawah permukaan tanah (BBPT) atau akar; 

• serasah; 

• kayu mati. 

Pendekatan umum yang digunakan untuk menghitung biomasa hutan pada setiap sumber 
karbon digambarkan dalam Gambar 2-1. 

Gambar 2-1. Pendekatan umum yang digunakan untuk menghitung biomassa hutan pada setiap 
sumber karbon.
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Rincian metodologi yang diterapkan dalam menghitung biomassa hutan pada setiap sumber 
karbon diuraikan di bawah ini.

2.3.1 Pendugaan biomassa di atas permukaan tanah (BAPT)

BAPT mencakup semua pohon dari semua kelas diameter dan vegetasi tumbuhan bawah. 
Data setiap individu pohon dalam petak inventarisasi digunakan untuk menduga BAPT 
pohon dengan diameter setinggi dada (DBH) 5 cm atau lebih. Pendugaan dilakukan 
sebagai berikut: 

BAPT pohon (DBH ≥ 5 cm)

BAPT setiap pohon (DBH  ≥ 5 cm) dalam petak diduga dengan menggunakan model alometrik 
yang dikembangkan untuk hutan pantropis (Chave dkk., 2005), yang menggunakan DBH 
dan kerapatan kayu (WD) per jenis sebagai parameter utama. Beberapa model alometrik 
lain juga diuji, termasuk model-model alometrik lokal yang sudah ditelaah dan dikompilasi 
dalam Krisnawati dkk. (2012). Meskipun demikian, model-model alometrik lokal yang 
spesifik untuk keenam tipe hutan tidak seluruhnya tersedia untuk ketujuh pulau utama di 
Indonesia, sehingga model alometrik umum dari Chave dkk. (2005) digunakan. Model ini 
telah diuji dan memiliki performa yang sama baiknya dengan model lokal di hutan tropis 
Indonesia (Rutishauser dkk., 2013; Manuri dkk., 2014). Model tersebut adalah:

BAPTT = ρ * exp (-1.499 + (2.148*lnDBH)+(0.207*lnDBH)2 – (0.0281*lnDBH3))

dimana BAPTT = BAPT pohon (kg), ρ = kerapatan kayu2, DBH = diameter setinggi dada (cm).

BAPT yang dihasilkan adalah BAPT pohon total (meliputi batang, cabang, ranting, daun 
dan buah/bunga, jika ada) dalam berat kering (dinyatakan dalam kilogram [kg]).

Total BAPT untuk setiap petak (per hektar) dihitung dengan menjumlahkan nilai dugaan 
BAPT semua pohon dalam petak (dinyatakan dalam megagrams (Mg) atau ton (t)): 

      

dimana BAPTP = BAPT petak (Mg ha-1), BAPTT = BAPT pohon (kg), AP = luas petak (ha), 
n = jumlah pohon tiap petak. 

Nilai rata-rata BAPT tiap tipe hutan di pulau besar diperoleh dengan mencari rata-rata 
BAPT seluruh petak di tiap tipe hutan:

 

     

dimana BAPTj = rata-rata BAPT tipe hutan-j, BAPTPi = BAPT petak-i, n= jumlah petak 

2 Kerapatan kayu setelah diterapkan faktor koreksi dengan menggunakan persamaan Reyes dkk. (1992): Y = 0,0134 + 0,8X 
untuk menyesuaikan dengan berat kering biomassa di atas permukaan tanah.

     

  

BAPT BAPT

BAPT BAPT
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BAPT pohon (DBH < 5 cm; tinggi > 1,5 m)

Pada petak inventarisasi dengan pohon DBH < 5 cm yang tidak diukur, proporsi diperoleh 
dari petak penelitian atau petak pemantauan vegetasi yang memiliki komponen pohon di 
atas permukaan tanah yang lengkap, kemudian diterapkan proporsi rata-rata komponen 
yang tak terukur dalam petak. 

Pada hutan rawa, proporsi rata-rata BAPT pohon dengan DBH < 5 cm; tinggi > 1.5 m 
terhadap BAPT pohon dengan DBH ≥ 5 cm (diperoleh dari petak pemantauan vegetasi 
hutan rawa gambut (Graham, 2013)) digunakan untuk menghitung komponen biomassa 
pohon di atas permukaan tanah yang tak terukur. Hasil proporsi masing-masing adalah 
11,4% untuk hutan rawa primer dan 11,1% untuk hutan rawa sekunder.

Pada hutan lahan kering primer dan sekunder, didapat proporsi 0,2% untuk hutan lahan 
kering primer dan 1,1% untuk hutan lahan kering sekunder yang diadopsi dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan di hutan lindung lahan kering (Krisnawati dkk., 2013).

BAPT tumbuhan bawah (tinggi< 1.5 m)

Seluruh petak inventarisasi hanya menyediakan data untuk komponen pohon di atas permukaan 
tanah. Tumbuhan bawah (termasuk semai, semak, paku-pakuan, tanaman herba, dll.), yang 
merupakan bagian dari biomassa di atas permukaan tanah dalam ekosistem hutan umumnya 
tidak termasuk komponen yang diinventarisasi. Konsekuensinya, biomassa di atas permukaan 
tanah untuk vegetasi tumbuhan bawah diduga dengan menggunakan proporsi berdasarkan 
hasil penelitian sebelumnya sesuai dengan tipe ekosistem hutannya.

Pada hutan rawa, proporsi rata-rata yang digunakan diperoleh dari beberapa penelitian yang 
dilakukan oleh Jaya dkk. (2007) dan Dharmawan (2012), menghasilkan dugaan biomassa 
vegetasi tumbuhan bawah sebesar 2,4% dari biomassa pohon di atas permukaan tanah untuk 
hutan rawa primer dan 3,8% untuk hutan rawa sekunder. Pada hutan lahan kering sekunder, 
proporsi 2,7% dari biomassa pohon di atas permukaan tanah diperoleh dari hasil penelitian 
Junaedi (2007) dan Hardiansyah (2011). Pada hutan lahan kering primer, proporsi 0,5% dari 
biomassa pohon di atas permukaan tanah didasarkan dari hasil penelitian sebelumnya di hutan 
lindung lahan kering (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, dan dinyatakan sebagai rasio biomassa akar terhadap biomassa di atas permukaan 
tanah (nisbah akar-pucuk) (IPCC, 2002). Nilai standar rasio akar:pucuk dari biomassa 
pohon telah dipublikasikan dalam Panduan Praktis LULUCF (Penggunaan Lahan, Perubahan 
Penggunaan Lahan dan Kehutanan) serta dalam Buku Sumber REDD, yaitu sebesar 0,24 (0,22-
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0,33) (IPCC, 2003; GOFC-GOLD, 2009). Namun, rasio tersebut dapat bervariasi menurut 
jenis, tipe ekosistem, kondisi tanah dan iklim. Rasio akar:pucuk sebesar 0,29 yang diperoleh 
dari hasil penelitian Moser dkk. (2011) untuk hutan lahan kering tropis dapat digunakan 
untuk tipe hutan ini. Untuk hutan rawa, model allometrik dari Niiyama dkk. (2005) 
terlebih dahulu diterapkan untuk menduga biomassa di bawah permukaan tanah pada 
petak-petak dengan pengukuran komponen pohon di atas permukaan tanah yang lengkap 
dan kemudian diperoleh proporsi rata-rata biomassa di bawah permukaan tanah terhadap 
biomassa di atas permukaan tanah, hasilnya diperoleh rasio akar:pucuk sebesar 0,22.

2.3.3 Pendugaan serasah

Serasah meliputi material sisa pohon mati (buah, daun, bunga) di permukaan hutan. 
Sumber karbon ini dilaporkan bervariasi antara 1,3% hingga 23% dari biomassa pohon 
di atas permukaan tanah (diturunkan dari beragam sumber yang didokumentasikan 
dalam Krisnawati dkk., 2014). Proporsi 3,0% dari BAPT digunakan untuk hutan lahan 
kering primer; 2,7% digunakan untuk hutan lahan kering sekunder (Brown dkk., 1995; 
Hardiansyah, 2011); 1,6% digunakan untuk hutan rawa primer; dan 2,3% digunakan untuk 
hutan rawa sekunder (Jaya dkk., 2007; Dharmawan, 2012).

2.3.4 Pendugaan kayu mati

Kayu mati mencakup semua material kayu yang sudah mati termasuk pohon-pohon mati 
yang masih berdiri, pohon tumbang dan bagian-bagian pohon (batang, cabang, ranting) di 
atas tanah. Sumber karbon ini setara 10-40% dari biomassa di atas permukaan tanah (Uhl dan 
Kauffman, 1990; Verwer dan Van der Meer, 2010). Biomassa ini mencakup kayu mati yang 
diduga mencapai 18% dari biomassa pohon di atas permukaan tanah di hutan lahan kering 
primer dan 33% di hutan lahan kering sekunder (diperoleh dari beragam sumber yang 
didokumentasikan dalam Krisnawati dkk. (2014)). Pada hutan rawa gambut, proporsi 18,5% 
BAPT digunakan untuk menduga biomassa kayu mati di hutan rawa primer (Dharmawan, 
2012) dan 23,9% untuk hutan rawa sekunder (Ludang dan Jaya, 2007; Dharmawan, 2012).

2.4 PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU

Petak-petak inventarisasi yang diperoleh dari berbagai sumber mungkin dibangun 
dengan tujuan yang berbeda, tidak ada protokol standar dalam pengumpulan data 
(misalnya rancangan pengambilan sampel, ukuran petak, cakupan pengukuran data, dll.). 
Konsekuensinya, data hasil pengukuran menjadi bervariasi secara kualitas dan cakupan, 
baik spasial maupun temporal. Namun, seluruh petak inventarisasi yang digunakan untuk 
analisis mengikuti standar pengukuran yang sama: (1) berlokasi di hutan dengan total 
areal pengukuran ≥ 0,1 ha; (2) semua pohon berdiameter ≥ 5 cm pada ketinggian setinggi 
dada (DBH) diukur DBHnya; dan (3) pohon yang diukur diidentifikasi jenisnya. 
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Pemeriksaan kualitas pengukuran data dari petak inventarisasi terutama dilakukan untuk 
melihat apakah ada kesalahan data pengukuran dan pencatatan. Proses ini meliputi: (i) 
pemeriksaan lokasi petak, seperti lokasi administratif (provinsi, kabupaten, kecamatan), 
posisi geografis (koordinat longitudinal dan latitudinal), tipe hutan, jenis tanah dengan 
melakukan tumpang susun pada peta-peta terkait, (ii) pemeriksaan nomor unit pencatatan 
(sub-petak) pada tiap petak, (iii) pemeriksaan data pengukuran DBH, nama jenis dan 
kondisi setiap pohon dalam petak, (iv) pemeriksaan informasi petak seperti bidang dasar, 
kerapatan tegakan, volume, biomassa di atas permukaan tanah. 

2.5 HASIL DAN ANALISIS KETIDAKPASTIAN

Kuantitas biomassa (yang tersimpan dalam pohon di atas permukaan tanah, vegetasi 
tumbuhan bawah, kayu mati dan biomassa di bawah permukaan tanah) dalam setiap kelas 
biomassa untuk setiap wilayah digunakan sebagai input untuk kondisi awal pemodelan 
emisi dan serapan GRK dari aktivitas yang berlangsung pada lahan hutan, dimana 
perubahan stok karbon dihitung berdasarkan dampak kejadian tertentu. 

Hasil analisis yang diterapkan dalam metode standar ini dinyatakan dalam dmt ha-1 (ton 
per hektar berat kering) untuk setiap komponen dari sumber karbon (biomassa di atas 
permukaan tanah mencakup batang, cabang, kulit dan daun; sedangkan biomassa di 
bawah permukaan tanah mencakup akar kasar dan halus) dan dalam tC ha-1 (ton karbon 
per hektar) untuk sumber bahan organik mati (kayu mati dan serasah). Output tersebut 
ditulis dalam format yang diperlukan untuk input metode seperti diuraikan dalam Metode 
standar – Data Integrasi dan Pelaporan (Bab 8 Annex ini).

Output dari analisis ini dipaparkan secara ringkas dalam Tabel 2-2. Analisis statistik 
dilakukan untuk menentukan rentang dugaan (batas bawah dan batas atas) pada tingkat 
selang kepercayaan 95%.
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Tabel 2-2. Biomassa di atas permukaan tanah awal (DBH ≥ 5 cm) untuk setiap tipe hutan dan 
wilayah analisis di Indonesia.

Kelas biomassa
(Tipe hutan)

Pulau utama
N petak 

pengukuran

Rata-rata
(dmt ha-1)

Selang kepercayaan 95% 
(dmt ha-1)

Rata-rata Bawah Atas

Hutan lahan 
kering primer

INDONESIA 874 266,0 259,5 272,5

Bali dan Nusa 
Tenggara

52 274,4 247,4 301,3

Jawa nd nd nd nd

Kalimantan 333 269,4 258,2 280,6

Maluku 14 301,4 220,3 382,5

Papua 162 239,1 227,5 250,6

Sulawesi 221 275,2 262,4 288,1

Sumatera 92 268,6 247,1 290,1

Hutan lahan 
kering sekunder

INDONESIA 1299 197,7 192,9 202,5

Bali dan Nusa 
Tenggara

69 162,7 140,6 184,9

Jawa 1 170,5 na na

Kalimantan 608 203,3 196,3 210,3

Maluku 99 222,2 204,5 239,8

Papua 60 180,4 158,5 202,4

Sulawesi 197 206,5 194,3 218,7

Sumatera 265 182,2 172,1 192,4

Hutan rawa 
primer

INDONESIA 95 192,7 174,6 210,8

Bali dan Nusa 
Tenggara

na na na na

Jawa na na na na

Kalimantan 3 275,5 269,2 281,9

Maluku na na na na

Papua 67 178,8 160,0 197,5

Sulawesi 3 214,4 -256,4 685,2

Sumatera 22 220,8 174,7 266,9

Hutan rawa 
sekunder

INDONESIA 354 159,3 151,4 167,3

Bali dan Nusa 
Tenggara

na na na na

Jawa na na na na

Kalimantan 166 170,5 158,6 182,5

Maluku na na na na

Papua 16 145,7 106,7 184,7

Sulawesi 12 128,3 74,5 182,1

Sumatera 160 151,4 140,2 162,6



12 | Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia (Versi 2)

Kelas biomassa
(Tipe hutan)

Pulau utama
N petak 

pengukuran

Rata-rata
(dmt ha-1)

Selang kepercayaan 95% 
(dmt ha-1)

Rata-rata Bawah Atas

Hutan mangrove 
primera Kalimantan 9 237,2 184,7 298,6

Hutan mangrove 
sekunderb Kalimantan 11 108,0 70,6 152,5

Notes:
− aBAPT hutan mangrove primer diduga berdasarkan hasil penelitian Murdiyarso dkk. (2009); Donato dkk. 

(2011); dan Krisnawati dkk. (2014)
− bBAPT hutan mangrove sekunder diduga dari hasil penelitian Krisnawati dkk. (2012), sebagaimana dilaporkan 

dalam Krisnawati dkk. (2014)
− nd = tidak ada data
− na = tidak dapat diterapkan

Dari nilai dugaan biomassa di atas permukaan tanah (Tabel 2-2), proporsi sumber karbon 
lain yang tak terukur terhadap biomassa di atas permukaan tanah kemudian diturunkan 
untuk setiap kelas biomassa (tipe hutan) dengan menggunakan nilai proporsi yang 
ditentukan dalam Bagian 2.3. Hasil dugaan sumber karbon tak terukur berdasarkan 
proporsinya disajikan dalam Tabel 2-3.

Tabel 2-3. Dugaan biomassa sumber karbon tak terukur berdasarkan proporsi relatif terhadap 
biomassa di atas permukaan tanah.

Kelas 
biomassa

(tipe hutan)
Pulau utama

BAPT 
<5cm  

(dmt ha-1)

BAPT  
tumbuhan bawah 

(dmt ha-1)

BBPT
(dmt ha-1)

Serasah
(dmt ha-1)

Kayu mati 
(dmt ha-1)

Hutan lahan 
kering primer

INDONESIA 0,5 1,2 77,6 8,1 48,1

Bali dan Nusa 
Tenggara

0,5 1,2 80,1 8,3 49,7

Jawa nd nd nd nd nd

Kalimantan 0,5 1,2 78,6 8,2 48,8

Maluku 0,6 1,4 88,0 9,2 54,5

Papua 0,5 1,1 69,8 7,3 43,3

Sulawesi 0,6 1,2 80,3 8,4 49,8

Sumatera 0,5 1,2 78,4 8,2 48,6

Hutan lahan 
kering 
sekunder

INDONESIA 2,2 5,5 59,5 5,5 65,9

Bali dan Nusa 
Tenggara

1,8 4,5 49,0 4,5 54,3

Jawa 1,9 4,7 51,4 4,7 56,9

Kalimantan 2,2 5,6 61,2 5,6 67,8

Maluku 2,4 6,1 66,9 6,1 74,1

Papua 2,0 5,0 54,3 5,0 60,2

Sulawesi 2,3 5,7 62,2 5,7 68,9

Sumatera 2,0 5,0 54,9 5,0 60,8
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Kelas 
biomassa

(tipe hutan)
Pulau utama

BAPT 
<5cm 

 (dmt ha-1)

BAPT  
tumbuhan bawah 

(dmt ha-1)

BBPT
(dmt ha-1)

Serasah
(dmt ha-1)

Kayu mati 
(dmt ha-1)

Hutan rawa 
primer

INDONESIA 22,0 5,0 48,4 3,4 39,7

Bali dan Nusa 
Tenggara

na na na na na

Jawa na na na na na

Kalimantan 31,5 7,2 69,1 4,9 56,8

Maluku na na na na na

Papua 20,5 4,7 44,9 3,2 36,9

Sulawesi 24,5 5,6 53,8 3,8 44,2

Sumatera 25,3 5,8 55,4 3,9 45,5

Hutan rawa 
sekunder

INDONESIA 17,7 6,8 40,4 4,1 42,3

Bali dan Nusa 
Tenggara

na na na na na

Jawa na na na na na

Kalimantan 19,0 7,3 43,3 4,4 45,3

Maluku na na na na na

Papua 16,2 6,2 37,0 3,8 38,7

Sulawesi 14,3 5,5 32,6 3,3 34,1

Sumatera 16,9 6,4 38,4 3,9 40,2

Hutan 
mangrove 
primer

Kalimantan nd nd 15,1 nd 99,7

Hutan 
mangrove 
sekunder

Kalimantan nd nd 14,8 nd 93,3

Notes:
 − nd = tidak ada data

 − na = tidak dapat diterapkan

Dugaan biomassa setiap komponen sumber karbon (seperti dipaparkan dalam Tabel 
2-2 dan 2-3) digunakan sebagai nilai awal pada permulaan simulasi emisi dan serapan 
GRK. Untuk tujuan simulasi, sumber biomassa di atas permukaan tanah dibagi menjadi 
komponen batang, cabang, kulit dan daun. Sumber biomassa di bawah permukaan tanah 
dibagi menjadi akar halus dan akar kasar. Sumber karbon serasah dan kayu mati dibedakan 
menjadi komponen yang terdekomposisi dan resisten. Informasi lebih rinci mengenai 
nilai dan sumbernya didokumentasikan dalam Basis Data FullCAM INCAS (lihat uraian 
Basis Data dalam Lampiran 1).
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2.6   KETERBATASAN

Kerangka kerja INCAS dirancang untuk menggunakan data terbaik yang tersedia, dan 
asumsi digunakan untuk mengisi kesenjangan data. Keterbatasan yang diidentifikasi 
dalam metode standar ini meliputi:

• Hanya lahan hutan yang dimasukkan dalam penetapan kondisi awal selama periode 
simulasi dan dijelaskan dalam metode standar ini. Kemungkinan ada beberapa bentuk 
lahan lain pada awal periode simulasi yang membutuhkan penetapan kondisi awal. 

• Hanya jenis ekosistem hutan yang digunakan sebagai dasar klasifikasi biomassa hutan. 

• Dugaan biomassa di atas permukaan tanah, baik pada hutan mangrove primer maupun 
sekunder didasarkan hanya pada petak penelitian yang dibangun di Kalimantan.

• Data untuk komponen-komponen biomassa tidak tersedia merata untuk semua 
wilayah. 

2.7   RENCANA PENYEMPURNAAN

Rencana penyempurnaan untuk metode standar ini dipaparkan di bawah ini:

• Lahan di luar lahan hutan perlu dimasukkan dalam perhitungan emisi dan serapan 
GRK sektor berbasis lahan di masa datang, dan ditetapkan sebagai kelas biomassa 
baru/tambahan (misalnya perkebunan besar seperti sawit dan karet). Jenis lahan 
tersebut dapat diduga secara terpisah.

• Faktor-faktor selain tipe ekosistem hutan yang dapat mempengaruhi jumlah biomassa 
perlu dianalisis, misalnya jenis tanah, ketinggian, curah hujan, dll. Analisis awal 
untuk mendapatkan kelas biomassa berdasarkan faktor-faktor biofisik tersebut tidak 
menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Namun demikian, proses ini perlu dicoba 
kembali apabila data yang lebih lengkap telah tersedia.

• Perlu lebih banyak petak-petak inventarisasi dibangun di hutan mangrove Indonesia 
untuk meningkatkan akurasi dugaan biomassa untuk tipe hutan ini. Penelitian 
baru-baru ini dipublikasikan oleh Murdiyarso dkk. (2015) perlu dimasukkan dalam 
perhitungan mendatang sebagai bagian dari pembaruan atau penyempurnaan dugaan 
biomassa hutan mangrove.

• Proporsi biomassa setiap sumber karbon untuk setiap kelas biomassa perlu diperbarui 
apabila tersedia data atau penelitian yang menunjukkan perbedaan antar wilayah.
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3.1   TUJUAN

Metode standar ini menjelaskan proses yang digunakan INCAS dalam menentukan 
pertumbuhan dan peralihan hutan yang akan digunakan sebagai input untuk menghitung 
emisi dan serapan GRK dari aktivitas yang terjadi di lahan hutan, meliputi: deforestasi, 
degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di 
Indonesia. Proses ini mencakup penghimpunan data, analisis data, pengendalian mutu 
dan penjaminan mutu.

INCAS mengadopsi pendekatan pemodelan terpicu-kejadian (lihat Bab 7, Metode Standar 
– Integrasi Data dan Pelaporan) dalam menghitung perubahan stok karbon hutan, yang 
meliputi proses yang terjadi terus-menerus (misalnya pertumbuhan atau produksi, 
peralihan, penguraian/pembusukan) dan kejadian yang terjadi secara periodik (misalnya 
penebangan, kebakaran) yang biasanya memiliki dampak langsung pada aliran karbon 
sehingga berdampak pada biomassa dan stok karbon pada setiap titik waktu. Total 
biomassa dan stok karbon pada suatu titik waktu merupakan hasil dari serangkaian 
kejadian pada biomassa dan stok karbon awal sebelum mengalami proses gangguan atau 
kejadian pengelolaan, dipengaruhi oleh proses pertumbuhan (produksi), peralihan dan 
penguraian setelah gangguan atau kejadian pengelolaan. Dampak gangguan atau kejadian 
pengelolaan terhadap kondisi hutan dimana emisi dan serapan GRK dihasilkan, perlu 
dihitung agar pendugaan emisi dan serapan GRK bisa dilakukan secara akurat.

Tujuan metode standar ini adalah menguraikan 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 setiap komponen dari 
setiap kelas biomassa. 

Output dari metode standar ini akan digunakan sebagai input dalam menghitung emisi 
dan serapan untuk proses produksi, peralihan dan penguraian untuk setiap kelas biomassa 
(didokumentasikan di Bab 7, Metode Standar – Integrasi Data dan Pelaporan.

METODE STANDAR –
PERTUMBUHAN DAN 
PERALIHAN HUTAN
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3.2   PENGHIMPUNAN DATA

Data yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan hutan dihimpun dari beragam 
sumber. Ini mencakup penghimpunan informasi dari data pengukuran petak ukur permanen 
(PUP) yang dibangun di hutan alam bekas tebangan dan data inventarisasi hutan lainnya, 
seperti petak contoh permanen yang dibangun secara khusus untuk penelitian jangka 
panjang dalam rangka pemantauan pertumbuhan/riap hutan serta dinamika tegakan, serta 
data dan informasi yang tersedia dalam berbagai publikasi, termasuk laporan penelitian.

PUP, dikenal sebagai Petak Ukur Permanen, adalah bagian dari program nasional 
yang dirintis Menteri Kehutanan tahun 1995 melalui Peraturan Menteri No. 237/Kpts-
II/1995. Tujuan dari peraturan ini adalah mewajibkan semua pemegang konsesi hutan di 
Indonesia membangun PUP untuk memantau pertumbuhan dan hasil setelah penebangan 
dalam areal hutan yang dikelola. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
(FORDA) mengeluarkan pedoman pembuatan dan pengukuran petak ukur permanen 
melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan No. 38/KPTS/VIII-HM.3/93. PUP 
diklasifikasikan ke dalam dua tipe hutan utama, yaitu hutan lahan kering dan hutan 
rawa. Petak dibangun di areal bekas tebangan, 1 hingga 3 tahun setelah ditebang dan 
diukur/dipantau secara periodik. Tiap unit pengelolaan hutan (FMU) perlu membangun 
setidaknya 6 petak di hutan lahan kering dan 16 petak di hutan rawa. Setiap PUP berisi 
petak pengamatan berukuran 100m x 100m, DBH seluruh pohon ≥ 10cm diukur dan 
diidentifikasi jenisnya. Hasil pengukuran digunakan sebagai informasi pertumbuhan 
hutan dan produktivitas biomassa di atas permukaan tanah (DBH ≥ 10cm). 

Data pengukuran periodik lainnya yang digunakan adalah petak STREK (teknik regenerasi 
silvikultur untuk hutan bekas tebangan di Kalimantan Timur). Petak tersebut dianggap 
sebagai salah satu, jika bukan satu-satunya, PUP hutan dipterokarpa yang relatif baik di 
dunia (Priyadi dkk., 2005). Petak tersebut dibangun di hutan bekas tebangan di Kalimantan 
Timur oleh Badan Litbang Kehutanan, bekerjasama dengan CIRAD-foret dan PT Inhutani 
I pada tahun 1989/1990. Petak tersebut dibangun untuk mewakili tiga teknik penebangan 
atau silvikultur yang berbeda, yaitu penebangan berdampak rendah dengan batas diameter 
50 cm (RIL 50); RIL 60 dan penebangan konvensional. PUP juga dibangun di hutan primer 
sebagai kontrol. Total areal petak permanen sekitar 48 ha dan diukur secara periodik 
setiap 2 tahun hingga tahun 2010. Pengukuran dilakukan untuk semua jenis dengan batas 
diameter 10 cm. Uraian lebih rinci mengenai petak ini dapat ditemukan dalam Bertault dan 
Kadir (1998) serta Siran (2005).

Informasi yang tersedia dalam prosiding, jurnal, tesis mahasiswa, laporan penelitian di 
Indonesia atau negara tetangga dengan kondisi ekosistem yang sama (misalnya Putz 
dan Chan, 1986; Nguyen The dkk. 1998; 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) 
digunakan. Selain itu, tabel hasil tegakan untuk jenis-jenis tanaman industri utama di 
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Indonesia (Suharlan dkk., 1975) juga dimasukkan. Sumber informasi tersebut digunakan 
sebagai referensi untuk pendekatan kuantifikasi dalam pemodelan emisi dan serapan 
GRK dengan INCAS untuk menentukan laju pertumbuhan, peralihan biomassa di atas 
permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah serta laju dekomposisi bahan organik 
mati, untuk setiap komponen kelas biomassa. 

3.3   ANALISIS

Metodologi yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan hutan dalam metode standar 
ini meliputi pengembangan dan analisa pertumbuhan dan kurva riap dari data dan informasi 
yang dikumpulkan dari beragam sumber seperti dipaparkan dalam Bagian 3.2. 

Seluruh data dari petak inventarisasi dan petak penelitian serta informasi dari berbagai 
publikasi dikaji ulang melalui proses pengendalian mutu untuk menjamin hanya data valid 
yang digunakan. Untuk tiap kumpulan data, lokasi sampel, kondisi hutan dan parameter 
yang mempengaruhi hasil pertumbuhan dicatat. Beberapa data dan informasi dari publikasi 
(misalnya Putz dan Chan, 1986; Nguyen The dkk. (1998); 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) dianalisa lebih jauh dan ditranformasi untuk menyiapkan data laju 
pertumbuhan hutan dan laju peralihan dalam format yang diperlukan INCAS.

Data rentang waktu dari petak ukur permanen yang dibangun di hutan bekas tebangan 
maupun petak STREK dianalisa untuk menghitung pertumbuhan biomassa di atas 
permukaan tanah setelah penebangan. Perhitungan biomassa di atas permukaan tanah 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dipaparkan dalam monograf dan 
panduan Model Allometrik untuk pendugaan biomassa pohon pada berbagai jenis dan tipe ekosistem 
di Indonesia (Krisnawati dkk., 2012; FORDA, 2013). Informasi dari tabel hasil tegakan 
(Suharlan dkk 1975) meliputi 10 jenis utama hutan tanaman (Jati, Rasamala, Damar, Pinus, 
Sonokeling, Mahoni, Akasia, Sengon, Balsa dan Jabon) dianalisa ulang untuk mendapatkan 
kurva pertumbuhan rata-rata berbagai kelas indeks lokasi tiap jenis tanaman. 

Dalam menganalisa pertumbuhan, tiga fase pertumbuhan yang terjadi dalam tegakan 
perlu dipertimbangkan: (1) fase muda dengan laju pertumbuhan tinggi, (2) fase dewasa 
penuh dengan kecepatan pertumbuhan konstan, dan (3) fase tua, dengan penurunan laju 
pertumbuhan. Tiga fase pertumbuhan tersebut, secara umum akan membentuk kurva 
sigmoid (Gambar 3-1).
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Gambar 3-1. Tahapan kecepatan pertumbuhan.

Beberapa model regresi lain yang membentuk kurva sigmoid atau kurva pertumbuhan 
(Weibull, akar, eksponensial termodifikasi, logistik, daya logistik, Gompertz, asosiasi 
dua-eksponensial, asosiasi tiga eksponensial), diuji untuk menyusun kurva pertumbuhan 
yang sesuai, pemilihan model didasarkan pada kombinasi kriteria statistik dan kelogisan. 
Analisis tersebut didokumentasikan dalam basis data pertumbuhan INCAS.

Dua jenis kurva pertumbuhan yang dipertimbangkan (Gambar 3-2): 

• Riap Tahunan Berjalan (CAI = Current Annual Increment), didefinisikan sebagai 
pertumbuhan dalam periode satu tahun pada tiap tahap kehidupan hutan.

• Riap Rata-rata Tahunan (MAI = Mean Annual Increment), didefinisikan sebagai 
pertumbuhan rata-rata hutan hingga umur tertentu.

Untuk tujuan pemodelan dalam INCAS, data CAI diperlukan untuk menghitung biomassa 
atau stok karbon tahunan (ini dapat dikembangkan dari nilai biomassa maupun volume).

Gambar 3-2. Contoh kurva pertumbuhan dari pertumbuhan volume.
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3.4   PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU

Proses pengendalian mutu diterapkan dengan memeriksa bahwa metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data dan analisis data memenuhi standar minimum kelayakan dan 
kelengkapan. Hal ini meliputi pemeriksaan kualitas pengukuran data dari petak inventarisasi 
atau pemantauan untuk melihat jika ada kesalahan pencatatan dan pengukuran. Akurasi 
data diperiksa lebih jauh dengan melakukan tumpang-susun peta terkait untuk memeriksa 
bahwa tipe hutan sesuai dengan jenis-jenis pohon yang tercatat. Beberapa informasi seperti 
kerapatan tegakan dan bidang dasar digunakan untuk memeriksa kualitas data. Prosedur 
pemeriksaan kualitas data dilakukan mengikuti prosedur seperti dipaparkan dalam 
Krisnawati dkk. (2014) dan diterapkan dalam Bab 2 Annex ini.

3.5   HASIL DAN ANALISIS KETIDAKPASTIAN

Dalam hal laju pertumbuhan, perubahan tahunan stok karbon biomassa dapat diduga 
menggunakan metode penambahan-kehilangan, yang mengkombinasikan peningkatan 
stok karbon tahunan dari pertumbuhan biomassa dengan kehilangan biomassa akibat 
peralihan dan kejadian pengelolaan. Penambahan biomassa yang digunakan dalam INCAS 
ditandai sebagai pertumbuhan hutan tanaman atau pertumbuhan alami. Pertumbuhan 
tanaman didefinisikan sebagai pertumbuhan tanaman yang sengaja ditanam. Pertumbuhan 
alami didefinisikan sebagai pertumbuhan yang terjadi sebagai hasil proses suksesi alami 
setelah gangguan di hutan alam, misalnya kebakaran, penebangan.

Asumsi, sumber data dan hasil analisis yang membentuk kurva pertumbuhan dan tabel 
pertumbuhan untuk tiap jenis hutan tanaman dan tiap tipe hutan alam didokumentasikan 
dalam Basis Data Pertumbuhan INCAS (lihat deskripsi basis data dalam Lampiran 1). 
Pertumbuhan tersebut meliputi:

• Pertumbuhan 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 (berbagai jenis)
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• Pertumbuhan alami

 ▪ Pasca kebakaran

 ▪ Pasca penebangan

INCAS mengasumsikan tidak ada pertumbuhan bersih di hutan primer, dimana stok 
biomassa diasumsikan berada pada keseimbangan seperti sebelum ada gangguan manusia 
(pertumbuhan ekuivalen terhadap peralihan dan dekomposisi). Pada hutan alam yang 
sudah terganggu dan kemudian ditinggalkan tanpa gangguan dalam jangka panjang, 
pertumbuhan alami mungkin menggantikan hilangnya biomassa akibat gangguan 
sebelumnya; dan mungkin akan mendapatkan stok biomassa sama dengan kondisi awal 
hutan, walaupun memiliki struktur dan komposisi jenis hutan yang berbeda.

Prosedur pengendalian mutu digunakan untuk memilih data terbaik yang ada untuk 
dimasukkan dalam analisis. Analisis statistik kemudian dilakukan pada model terpilih 
untuk mendapatkan kurva pertumbuhan hutan tanaman dan hutan alam setelah gangguan. 
Salah satu contoh output dari analisis pertumbuhan hutan rawa sekunder setelah gangguan 
kebakaran disajikan di bawah ini (Gambar 3-3).

Gambar 3-3. Contoh hasil analisis pertumbuhan hutan rawa sekunder setelah kebakaran.
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data Log_power Weibull Gompertz

Tahun CAI 
(ton/ha/th)

0 0,0
1 1,6
2 7,6
3 8,1
4 8,5
5 8,7
6 8,8
7 8,8
8 8,8
9 8,7

10 8,5
11 8,3
12 8,0
13 7,7
14 7,4
15 7,1
16 6,8
17 6,4
18 6,1
19 5,8
20 5,4
21 5,1
22 4,8
23 4,5
24 4,2
25 3,9
26 3,6
27 3,4
28 1,5
29 0,9
30 0,5
31 0,3
32 0,2
33 0,2
34 0,2
35 0,0

Model Persamaan
Parameter Standard 

error R-sq
a b c d

Log_power a/(1+((x/b)^c)) 237,01 15,03 -1,9 9,35 0,98
Weibull a-b*e^(-c*(x^d)) 222,38 226,33 0,015 1,43 10,2 0,98

Gompertz a*e^(-e^(b-cx)) 216,84 1,45 0,12 11,3 0,98
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3.6   KETERBATASAN

Beberapa keterbatasan dalam metode standar ini dipaparkan di bawah ini:

• Beberapa jenis hutan tanaman dan kondisi hutan alam tidak memiliki petak contoh 
permanen dengan pengukuran jangka panjang/periodik untuk dapat menjelaskan 
dampak jangka panjang pengelolaan/kejadian pada pertumbuhan.

• Kurva pertumbuhan yang sama diterapkan pada semua rotasi hutan tanaman dan 
setiap kelas biomassa hutan alam karena pendekatan yang digunakan saat ini tidak 
membedakan kondisi lokasi atau skala pengelolaan yang lebih rinci. Upaya awal 
untuk menghasilkan kelas biomassa berdasarkan karakteristik biofisik lokasi tidak 
menghasilkan hubungan yang cukup kuat. Upaya ini perlu dicoba kembali saat lebih 
banyak data tersedia.

• Laju peralihan dan pembusukan bahan organik mati belum tersedia di Indonesia, 
oleh karena itu laju peralihan dan pembusukan standar diadopsi dari hutan hujan 
tropis Australia sebagai ukuran sementara, karena hutan tersebut dipandang memiliki 
karakteristik peralihan dan pembusukan yang serupa dan data yang rinci sudah 
tersedia.

3.7   RENCANA PENYEMPURNAAN

Secara garis besar rencana penyempurnaan untuk metode standar ini dipaparkan di bawah ini:

• Data pertumbuhan hutan tanaman dan hutan alam dapat disempurnakan dengan 
memperluas akses untuk menambah data yang saat ini tersedia dan melalui penelitian 
yang didisain untuk mengisi kesenjangan informasi/pengetahuan.

• Kurva pertumbuhan hutan tanaman dapat disempurnakan dengan memasukkan 
informasi tambahan mengenai karakteristik biofisik lokasi dan dampak praktik 
pengelolaan terhadap pertumbuhan, terutama kondisi nutrisi di lokasi dan pengelolaan 
tinggi muka air di lahan gambut.

• Kurva pertumbuhan hutan alam sekunder dapat disempurnakan dengan memasukkan 
informasi tambahan mengenai karakteristik biofisik lokasi dan dampak praktik 
pengelolaan pada proses pertumbuhan berikutnya.

• Penelitian laju peralihan dan pembusukan di Indonesia perlu dilakukan untuk lebih 
memahami laju peralihan dan dekomposisi pada kondisi hutan alam dan hutan 
tanaman yang berbeda.
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4.1 TUJUAN

Metode standar ini menjelaskan proses yang digunakan INCAS dalam menentukan kejadian 
dan rejim pengelolaan hutan yang dapat terjadi dan perlu dimodelkan untuk seluruh kelas 
biomassa untuk menghitung emisi dan serapan GRK dari aktivitas yang berlangsung di 
lahan hutan, meliputi: deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan 
peningkatan stok karbon hutan di Indonesia. Proses ini meliputi penghimpunan data, 
analisis data, pengendalian mutu dan penjaminan mutu.

Untuk tujuan ini, model berbasis kejadian (seperti dipaparkan di Bab 8, Metode Standar 
– Integrasi Data dan Pelaporan) digunakan untuk melacak perubahan stok karbon dan 
emisi GRK terkait dengan penggunaan lahan dan kejadian dalam pengelolaan. Model ini 
juga menghitung perubahan GRK utama dan praktik-praktik penggunaan lahan akibat 
manusia. Sub-model yang digunakan dalam model ini dapat diintegrasikan ke dalam 
berbagai kombinasi agar sesuai dengan data yang tersedia dan output yang diperlukan. 
Model ini dapat digunakan untuk melacak stok dan aliran karbon dalam berbagai kondisi 
sistem hutan.

Ada banyak kejadian dan rejim pengelolaan hutan yang mungkin terjadi di Indonesia. Jenis 
dan kondisi hutan, penggunaan lahan lain, jenis kejadian dan rejim aktivitas pengelolaan 
yang ada perlu didefinisikan agar dapat dilakukan pemodelan emisi dan serapan GRK 
yang rinci. 

Kejadian pengelolaan hutan, seperti didefinisikan dalam metode standar ini, merupakan 
aksi pengelolaan hutan tertentu yang berlangsung pada waktu tertentu atau secara reguler 
dan biasanya disebabkan oleh manusia. Rejim pengelolaan hutan menjelaskan kombinasi 
praktik pengelolaan hutan atau kejadian yang diterapkan dalam pengelolaan lahan dan 
waktu kejadian yang terjadi di sebuah lokasi.

Tujuan dari metode standar ini adalah untuk memaparkan metode yang digunakan dalam 
menentukan kejadian dan rejim pengelolaan hutan yang akan digunakan sebagai input 
dalam pemodelan dan pelaporan emisi GRK dalam kerangka INCAS.

METODE STANDAR –
KEJADIAN DAN REJIM 
PENGELOLAAN HUTAN
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4.2 PENGHIMPUNAN DATA

Berbagai sumber data dan informasi yang dihimpun dari berbagai organisasi dan instansi 
pemerintah di Indonesia digunakan untuk analisis. Data spasial didapat dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN). Beberapa data dan informasi relevan juga dikumpulkan dari 
berbagai kantor kehutanan di tingkat provinsi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Hal ini mencakup instansi yang bertanggungjawab dalam pemantauan 
dan pemanfaatan hutan produksi, pengelolaan daerah aliran sungai, pemantapan kawasan 
hutan, dan konservasi sumber daya alam serta taman nasional. Informasi juga dihimpun 
dari para pemilik konsesi hutan (IUPHHK). 

Dalam menentukan kejadian dan rejim pengelolaan, diskusi dan konsultasi dilakukan 
bersama pemangku kepentingan kehutanan terkait dan para pakar nasional. Sebelum 
diskusi, potensi kejadian dan rejim pengelolaan yang mungkin diterapkan di hutan 
Indonesia diidentifikasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman lapangan yang 
ada. Diskusi dan konsultasi dilaksanakan untuk memverifikasi analisis sementara/
pendahuluan, mengidentifikasi data yang tersedia dan memperoleh data lebih rinci serta 
mengelompokkan informasi terkait gangguan hutan dan jenis pengelolaan yang dapat 
mempengaruhi penambahan atau kehilangan biomassa hutan. 

Empat kejadian pengelolaan hutan utama yang mengarah pada perubahan hutan yang 
teridentifikasi yaitu: pembukaan lahan, penebangan, pembakaran dan penanaman. 

a. Pembukaan lahan didefinisikan sebagai konversi areal hutan, baik hutan primer atau 
sekunder menjadi penggunaan lahan lain (misalnya pemukiman, pertambangan, 
pertanian, dll.) dan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Kejadian ini melepas 
semua biomassa di atas permukaan tanah dari lokasi dan memindahkan sebagian 
biomassa hidup menjadi bahan organik mati. 

b. Penebangan meliputi penebangan legal dan ilegal. Kejadian penebangan dianggap 
legal jika aktivitasnya dilakukan dalam hutan tanaman/produksi (areal konsesi hutan) 
yang memiliki izin pemanenan. Beberapa teknik penebangan yang dapat berdampak 
pada kehilangan biomassa diidentifikasi, yaitu tebang habis, tebang pilih dengan tenis 
penebangan konvensional, dan tebang pilih dengan teknik penebangan berdampak 
rendah (reduced impact logging - RIL). Aktivitas penebangan yang terjadi di hutan 
selain hutan produksi (misalnya hutan lindung, kawasan konservasi, taman nasional) 
dianggap sebagai penebangan ilegal. Kejadian ini melepas sebagian atau semua 
biomassa di atas permukaan tanah dari lokasi dan memindahkan sebagian biomassa 
hidup menjadi bahan organik mati. 

c. Pembakaran (kebakaran hutan) dikategorikan menjadi kebakaran moderat dan berat. 
Kejadian ini melepas karbon (seperti CO2, CO dan CH4) dan nitrogen (N2O dan NOx) ke 
atmosfer dan memindahkan sebagian karbon menjadi bahan organik mati dan tanah.
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d. Penanaman meliputi program reforestasi, rehabilitasi dan pengayaan tanaman. 
Kejadian ini membuat hutan baru di areal yang tidak berhutan dan meningkatkan 
stok biomassa.

Seluruh kejadian tersebut diidentifikasi selama periode waktu analisis dan pemodelan. 
Data spasial yang digunakan untuk analisis dalam metode standar ini dipaparkan dalam 
Tabel 4-1.

Tabel 4-1. Sumber data yang digunakan untuk menentukan kejadian dan rejim pengelolaan hutan.

Data Deskripsi Sumber

Luas dan 
perubahan hutan

Data hutan/non-hutan tahunan yang dianalisis dari data 
Landsat serta kejadian kehilangan dan penambahan 
hutan yang didapat dengan membandingkan luas hutan 
tahunan

LAPAN 

Tutupan lahan

Hutan lahan kering primer dan sekunder; hutan rawa 
primer dan sekunder; hutan mangrove primer dan 
sekunder; dan hutan tanaman (dan seluruh kelas 
tutupan lahan lain)

KLHK

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

KLHK

Jenis tanah Jenis tanah organik (gambut) dan mineral Kementerian 
Pertanian; IPCC

Perkebunan Sawit dan karet KLHK

Konsesi hutan
Areal dan tahun operasional konsesi hutan termasuk 
sistem penebangan yang diterapkan (RIL atau 
konvensional)

KLHK

Areal terbakar Analisis areal kebakaran tahunan INCAS (KLHK)

4.3   ANALISIS

Data yang dihimpun ditelaah sebagai bagian dari proses pengendalian mutu INCAS 
dalam menentukan kualitas dan kegunaannya untuk pemodelan emisi dan serapan GRK. 
Kombinasi unik kondisi biofisik, fungsi pengelolaan dan aktivitas pengelolaan hutan 
diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk menyusun ”suite” dalam INCAS. Sebuah “suite” 
menggambarkan kombinasi spesifik lokasi dan kategori pengelolaan, meliputi tipe hutan, 
fungsi hutan, jenis tanah, sistem penebangan, perkebunan, kebakaran, transisi hutan/
non-hutan, kategori penggunaan lahan berikutnya, aktivitas dan kejadian pengelolaan. 
Kondisi (dari setiap kategori) yang digunakan sebagai basis penentuan “suite” dan rejim 
pengelolaan disajikan dalam Tabel 4-2. 
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Tabel 4-2. Kondisi yang mungkin dari setiap kategori yang digunakan dalam penentuan rejim 
pengelolaan atau suite. 

No. Kategori Kondisi

1. Tipe hutan

Hutan lahan kering primer
Hutan mangrove primer
Hutan rawa primer
Hutan lahan kering sekunder
Hutan mangrove sekunder
Hutan rawa sekunder
Hutan tanaman

2. Fungsi hutan Hutan konservasi, hutan lindung
Hutan produksi

3. Jenis tanah Mineral
Organik

4. Sistem penebangan
Tidak ada
Konvensional
RIL

5. Perkebunan
Tidak ada
Sawit
Karet

6. Kebakaran Kebakaran
Tidak ada kebakaran

7. Transisi

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

8. Aktivitas

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

9. Kategori penggunaan 
lahan berikutnya

Penggunaan lahan lain
Lahan hutan
Lahan pertanian
Hutan tanaman

10. Kejadian 1

Kebakaran intensitas tinggi
Kebakaran intensitas sedang
Pembukaan lahan
Penebangan habis ilegal
Penebangan selektif konvensional
Penebangan selektif RIL
Penanaman jenis cepat tumbuh lahan kering
Penanaman jenis mangrove 
Penanaman jenis cepat tumbuh rawa 
Penanaman jenis hutan lahan kering
Penanaman jenis hutan rawa
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No. Kategori Kondisi

11. Kejadian 2

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

Deskripsi suite yang mencakup rejim pengelolaan dan kejadian didokumentasikan dalam 
Basis Data Rejim Suite INCAS (lihat deskripsinya dalam Appendix 1). Jumlah suite yang 
dicatat setelah dilakukan pengendalian mutu dan validasi dengan mengkaji dan memeriksa 
aktivitas adalah sebanyak 1.152 suite. INCAS dapat memodelkan lebih banyak lagi rejim 
pengelolaan, namun memerlukan data spasial dan informasi pengelolaan yang lebih rinci.

Untuk menentukan kejadian dan rejim pengelolaan hutan, analisis yang dilakukan meliputi 
dua langkah prosedur utama:

1. Semua areal lahan hutan dialokasikan pada rejim pengelolaan berdasarkan karakteristik 
suite, dimulai pada tahun pertama periode simulasi dan diulang untuk setiap tahun 
selama periode simulasi (2001 hingga 2012).

2. Areal yang terpantau mengalami perubahan (perubahan terdeteksi dari analisis 
perubahan tutupan hutan LAPAN) dikelompokkan kembali pada rejim lain 
berdasarkan lokasi, waktu, tipe perubahan (kehilangan atau penambahan hutan) dan 
karakteristik suite.

Rejim pengelolaan kemudian diasosiasikan dengan aktivitas REDD+ (deforestasi, degradasi 
hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan) berdasarkan 
kriteria di bawah ini: 

• Deforestasi terjadi ketika tutupan hutan terpantau dalam kelas tutupan hutan primer 
dan sekunder serta tidak terpantau adanya tambahan tutupan hutan pada piksel (areal) 
yang sama pada tahun-tahun berikutnya dalam periode simulasi (lahan tetap menjadi 
non-hutan). Hal ini menunjukkan ‘kehilangan permanen’ lahan hutan.

• Degradasi hutan terjadi ketika kelas tutupan lahan hutan berubah dari hutan primer 
menjadi hutan sekunder, atau hutan alam berubah menjadi hutan tanaman walaupun 
tidak terpantau kehilangan tutupan hutan. Degradasi hutan juga terjadi ketika kehilangan 
tutupan hutan terdeteksi dalam hutan primer atau sekunder dan kemudian terpantau 
penambahan tutupan hutan pada piksel (areal) yang sama pada tahun-tahun berikutnya 
dalam periode simulasi. Ini juga dapat terjadi ketika kehilangan tutupan hutan terdeteksi 
dalam kelas tutupan hutan primer atau sekunder tetapi data konsesi menunjukkan 
pemanenan dengan teknik penebangan konvensional. Bisa juga terjadi ketika kehilangan 
tutupan hutan tidak terdeteksi dalam kelas tutupan lahan hutan primer atau sekunder 
tetapi data kebakaran menunjukkan bahwa kebakaran telah terjadi.
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• Pengelolaan hutan berkelanjutan (SMF) terjadi ketika tutupan hutan tidak terdeteksi 
dalam kelas tutupan hutan primer atau sekunder walaupun data konsesi menunjukkan 
penebangan dengan teknik RIL berlangsung. Kategori ini dapat mencakup lahan hutan 
‘tidak bertegakan sementara’ yang dapat tumbuh kembali ke kondisi awal hutan.

• Peningkatan stok karbon hutan terjadi ketika kelas tutupan hutan tanaman terpantau 
di tempat yang tidak ada pada tahun sebelumnya atau di mana revegetasi atau 
tambahan tutupan hutan terpantau di lahan non-hutan.

Dampak setiap kejadian pengelolaan stok karbon dihitung berdasarkan data penelitian 
dan pengukuran yang tersedia, atau menurut preskripsi pengelolaan dan justifikasi pakar 
ketika data tidak tersedia. Parameter setiap kejadian pengelolaan tersedia dalam Basis Data 
Kejadian INCAS (deskripsi ini tersedia dalam Appendix 1).

4.4   PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU

Proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu dilakukan sebagai berikut:

Pengendalian mutu – Pemeriksaan dan validasi data dilakukan oleh tim INCAS untuk 
semua data yang sudah dihimpun. Hal ini dilakukan untuk menjamin data yang digunakan 
tersebut layak digunakan dan konsisten dengan kumpulan data lain.

Penjaminan mutu – Langkah penjaminan mutu berikut ini dilakukan oleh para anggota 
tim INCAS yang tidak terlibat dalam analisis data dan penasihat teknis eksternal:

• mengkaji metodologi yang digunakan untuk menjamin tidak ada kesalahan ketika 
menggabungkan data untuk menghasilkan rejim dan kejadian pengelolaan;

• memeriksa dan memvalidasi suite dan rejim pengelolaan untuk menjamin konsistensi 
dan akurasi yang diharapkan;

• mengkaji hasil akhir untuk memeriksa bahwa hasil akhir tersebut dapat diverifikasi 
dan dapat diperbandingkan.

4.5   HASIL 

Hasil dari metode standar ini dicatat dalam basis data Rejim Suite INCAS. Ringkasan 
penjelasan tipe rejim, kejadian dan karakteristik suite disajikan dalam Tabel 4-3 dan 
Tabel 4-4.



28 | Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia (Versi 2)

Tabel 4-3. Ringkasan deskripsi rejim.

No. Deskripsi rejim

1 Konversi hutan lahan kering primer menjadi lahan lain (pemukiman, pertambangan dll.) 

2 Konversi hutan lahan kering primer menjadi pertanian

3 Konversi hutan lahan kering sekunder menjadi pertanian

4 Konversi hutan lahan kering sekunder menjadi lahan lain (pemukiman, pertambangan, dll.)

5 Konversi hutan lahan kering sekunder menjadi hutan tanaman

6 Konversi hutan mangrove primer menjadi lahan lain (tambak, dll.)

7 Konversi hutan mangrove sekunder menjadi lahan lain (tambak, dll.)

8 Konversi hutan rawa primer menjadi pertanian

9 Konversi hutan rawa primer menjadi lahan lain (pemukiman, pertambangan dll.) 

10 Konversi hutan rawa sekunder menjadi pertanian

11 Konversi hutan rawa sekunder menjadi lahan lain (pemukiman, pertambangan dll.)

12 Konversi hutan rawa sekunder menjadi hutan tanaman

13 Gangguan hutan (kebakaran) diikuti pertumbuhan alami

14 Gangguan hutan (penebangan ilegal) diikuti pertumbuhan alami

15 Pengelolaan hutan di hutan lahan kering

16 Pengelolaan hutan di hutan rawa

17 Penanaman

18 Rehabilitasi/penanaman lingkungan

19 Pengelolaan hutan tanaman
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Tabel 4-4. Ringkasan deskripsi kejadian.

No. Deskripsi kejadian

1 Penebangan habis ilegal

2 Penebangan selektif hutan lahan kering konvensional

3 Penebangan selektif hutan lahan kering RIL

4 Kebakaran dengan intensitas tinggi

5 Pembukaan lahan

6 Kebakaran dengan intensitas sedang

7 Penanaman jenis lahan kering

8 Penanaman jenis cepat tumbuh lahan kering

9 Penanaman jenis cepat tumbuh rawa

10 Penanaman jenis mangrove

11 Penanaman sawit

12 Penanaman karet

13 Penanaman jenis rawa

4.6   KETERBATASAN

Beberapa keterbatasan yang teridentifikasi dalam metode standar ini adalah:

1. Analisis kejadian dan rejim pengelolaan hanya dilakukan pada lahan hutan (hutan 
lahan kering primer, hutan mangrove primer, hutan rawa primer, hutan lahan kering 
sekunder, hutan mengrove sekunder, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman). 
Lahan non-hutan lain mungkin mengalami kejadian dan rejim pengelolaan yang harus 
dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana penyempurnaan yang terus-menerus.

2. Fungsi hutan (hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang 
dapat dikonversi, hutan konservasi dan hutan lindung) hanya dikategorisasikan ke 
dalam dua fungsi utama dalam metode standar ini, yaitu hutan produksi dan hutan 
konservasi/lindung. Mendapatkan rincian lebih jauh mengenai praktik pengelolaan 
seluruh fungsi hutan dapat meningkatkan akurasi estimasi emisi GRK.

3. Mengingat kurang cukup rincinya informasi mengenai lokasi spasial sistem silvikultur, 
diasumsikan bahwa seluruh areal hutan yang dikelola di setiap konsesi dikelola 
menggunakan penebangan konvensional atau RIL. Pada kenyataannya, pengelolaan 
konsesi hutan bisa menggunakan kombinasi kedua sistem silvikultur tersebut.
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4. Kondisi hutan tanaman dalam areal yang terdeteksi sebagai hutan tanaman dianalisa 
tanpa mempertimbangkan umur tanaman yang sesungguhnya karena kurangnya data 
mengenai kelas umur tanaman. Ini mempengaruhi alokasi spasial rejim pengelolaan 
hutan tanaman, khususnya untuk hutan tanaman yang sudah ada sejak awal periode 
simulasi, sehingga asumsi distribusi pada kelas umur normal digunakan. Hal ini akan 
mempengaruhi waktu serapan dan emisi GRK akibat penebangan.

5. Perubahan sistem silvikultur dalam rentang waktu tertentu tidak dimasukkan. 
Misalnya, sistem silvikultur yang digunakan sebelum mulai periode simulasi tidak 
dipertimbangkan. Aktivitas ini mungkin akan menghasilkan kondisi hutan dan 
kuantitas biomassa serta keberadaan bahan organik mati yang ada di lokasi berbeda 
dengan rejim pengelolaan yang dimodelkan. Hal ini akan mempengaruhi serapan 
GRK melalui pertumbuhan dan emisi melalui pembusukan bahan organik mati selama 
periode simulasi.

4.7   RENCANA PENYEMPURNAAN

Informasi lebih jauh mengenai rejim pengelolaan hutan dan pengaruhnya pada biomassa 
dan bahan organik mati, serta stok karbon harus didapatkan dan dianalisa untuk 
menyempurnakan estimasi emisi dan serapan GRK. Ini membutuhkan riset lebih dalam 
mengenai dampak kejadian dan rejim pengelolaan hutan terhadap stok karbon yang 
tertinggal.
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5.1   TUJUAN

Metode standar ini menjelaskan proses yang digunakan program penginderaan jauh INCAS, 
dikenal sebagai program Analisis Perubahan Tutupan Lahan (LCCA), dalam memantau 
perubahan tutupan hutan di Indonesia. LCCA didisain untuk menyediakan pemantauan 
detail antar citra, dan pemantauan secara spasial perubahan tutupan hutan Indonesia 
sepanjang waktu. Tujuan LCCA adalah menghasilkan peta tahunan luas dan perubahan 
hutan nasional dari citra Landsat dalam rentang waktu. Tujuan awal LCCA adalah 
menghasilkan peta luas dan perubahan hutan tahunan dalam periode 13 tahun dari 2000 
hingga 2012, dan menjadi input untuk penghitungan karbon. LCCA disusun berdasarkan 
analisis regional, yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, dan 
Kepulauan Maluku, menggunakan metodologi yang konsisten secara nasional.

Sumber data dan metode yang digunakan untuk analisis dan mendapatkan luas dan 
perubahan hutan tahunan dalam program LCCA di Indonesia dipaparkan dalam Program 
Pemantauan Penginderaan Jauh Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia: Metodologi dan 
Hasil, Versi 1 LAPAN (2014). Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.

5.2   PENGHIMPUNAN DATA

Penting untuk mendapatkan akses data dari berbagai arsip internasional yang mencakup 
seluruh Indonesia. Kebutuhan kebijakan untuk mendapatkan tutupan nasional, resolusi 
spasial sub-hektar, periode historis dan periode saat ini berarti bahwa Landsat merupakan 
satu-satunya data yang bisa didapat untuk program operasional. Citra Landsat yang 
digunakan bersumber dari arsip GISTDA (Thailand), GeoScience Australia, USGS dan 
LAPAN (Indonesia).

Citra Landsat LS-5 dan LS-7 dipilih menjadi sumber data dalam memberi informasi 
pemantauan implementasi LCCA. LS-5 menjadi sumber rujukan untuk sebagian besar 
periode karena masalah teknis dengan korektor pindai garis (‘SLC-off’) yang mempengaruhi 
LS-7 sejak pertengahan tahun 2003. Kedua instrumen secara reguler mengumpulkan tutupan 
reguler berulang setiap 16 hari dalam satu periode, namun tidak semua yang dilalui diterima 
dan diarsipkan.

METODE STANDAR –
PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN
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Arsip terlengkap citra LS-5 wilayah barat Indonesia pada periode itu dimiliki oleh stasiun 
penerima GISTDA Thailand; arsip Australia yang disimpan di Geoscience Australia (GA) 
meliput timur jauh Indonesia (Papua hingga bagian timur Nusa Tenggara) dengan citra 
LS-5 dan LS-7. Stasiun penerima LAPAN di Parepare meliput seluruh Indonesia, kecuali 
ujung paling barat Sumatera, meskipun hanya gambar terbatas yang dapat diarsipkan. 
Sumber data utama wilayah tengah adalah arsip USGS, yang jauh dari lengkap untuk LS-5 
karena berisi sampel gambar terpilih untuk penyimpanan satelit dan diunduh di AS. GA 
mengkoordinasikan akuisisi citra Landsat dari badan data internasional tersebut. Semua 
data terseleksi dikirim ke Indonesia untuk diproses dalam program LCCA.

Sampel yang didapat dari citra satelit resolusi tinggi (misalnya GeoEye, Ikonos, Quickbird 
dan WorldView2) digunakan sebagai rujukan akurat interpretasi kelas tutupan lahan. 
Resolusi citra seperti itu mampu mengestimasi kepadatan pohon dan ketinggian pohon 
dari bayang-bayangnya..

5.3   ANALISIS

Langkah pemrosesan umum dalam menghasilkan peta luas dan perubahan hutan 
dipaparkan dalam Gambar 5-1. 

Gambar 5-1. Diagram alur langkah dalam urutan pemrosesan INCAS-LCCA (LAPAN, 2014).
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Langkah utama dalam pra-pemroresan dan pemetaan luas hutan dari citra Landsat 
dijelaskan di bawah ini. Semua tahapan pemrosesan citra harus lolos uji penjaminan mutu 
yang terdokumentasi.

Tutupan awan adalah keterbatasan utama dalam penggunaan citra optik di banyak 
wilayah di Indonesia. Rentang waktu mosaik Landsat tahunan dengan area tertutup-
awan minimal diciptakan untuk setiap area dari berbagai gambar sebelum klasifikasi. 
Citra dari semua arsip dihimpun dan citra dengan tutupan awan minimal dipilih. Pada 
setiap tahun, dikumpulkan jejak/baris hingga mendapatkan lima citra (biasanya 2-3) untuk 
meningkatkan areal lahan yang bebas-awan.

Sampel citra resolusi tinggi digunakan untuk pengujian lapangan dalam melakukan 
pemetaan luas hutan dari Landsat. Para pakar dari lembaga kehutanan di daerah 
memberikan interpretasi tutupan lahan dalam tahap pemetaan luas hutan. 

Seluruh citra satelit dioktorektifikasi menjadi rujukan spasial umum (USGS GLS 2000) 
yang tersedia dari USGS atau diproses secara lokal pada citra dari sumber Thailand dan 
Australia serta dikalibrasi melalui prosedur koreksi radiometrik. Koreksi pencahayaan 
daratan kemudian diterapkan menggunakan Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) DEM 
dan metode koreksi-C. Pengolahan tutupan awan dilakukan menggunakan pendekatan 
semi-otomatis yang telah dikembangkan dalam program ini, kemudian diterapkan untuk 
menghilangkan awan dan kabut sebelum menggabungkan tiap citra dari tiap tahun ke 
dalam mosaik regional. Biasanya, bahkan dengan menggunakan berbagai citra, tiap mosaik 
memiliki data area hilang akibat awan tebal.

Pemetaan luas hutan untuk tiap wilayah dilakukan dengan mengklasifikasikan ‘tahun dasar’ 
mosaik Landsat terpilih. Untuk pelatihan dan validasi, para pakar dengan pengetahuan 
terhadap tutupan lahan dan tipe hutan memainkan peran aktif dalam melakukan klasifikasi 
dasar. Sampel citra satelit resolusi-tinggi digunakan dalam stratifikasi dan analisis serta 
dalam optimasi dasar pengklasifikasian menurut indeks dan ambang batas optimal lokal. 
Hasilnya adalah peta dasar probabilitas hutan/non-hutan untuk tahun dasar terpilih. 
Pencocokan otomatis dilakukan untuk seluruh tahun hingga menghasilkan probabilitas 
hutan tahunan dalam rentang waktu.

Kemampuan memproduksi peta perubahan yang akurat dan konsisten dalam rentang waktu 
sangat penting; pembedaan pasca-klasifikasi untuk penamaan utama dalam waktu tertentu 
tidak bisa diterapkan, karena akan memberi hasil dengan tingkat kesalahan yang tidak bisa 
diterima. Kerangka probabilistik multi-temporal diterapkan dalam rentang waktu untuk 
menghasilkan rangkaian akhir klasifikasi hutan/non-hutan dalam periode perubahan area 
yang dapat diidentifikasi. Selain input probabilitas hutan dalam rentang waktu, akurasi 
estimasi klasifikasi dan probabilitas transisi temporer diperlukan. Pendekatan ini dapat 
menggunakan semua data yang tersedia untuk mengatasi ketidakpastian input dan 
menduga observasi yang hilang dalam tahun tertentu. Dampaknya adalah meminimalkan 
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kesalahan yang muncul dari klasifikasi tahun tertentu dan memberi informasi perubahan 
temporer yang konsisten. Sebagai tambahan, tutupan diprediksi dalam area terdampak-
awan dari tahun-tahun sekitarnya.

Pada akhirnya, proses pemeriksaan manual dilakukan pada hasil tutupan dan perubahan, 
dengan partisipasi dari para pakar lokal. Proses ini untuk menghindari kesalahan yang 
muncul akibat tumpang tindih spektral dan penamaan kelas tertentu untuk tujuan 
memberikan input bagi penghitungan karbon.

5.4   PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU

Sebagaimana dipaparkan dalam Gambar 5-1, setelah setiap langkah pemrosesan citra, 
proses penjaminan mutu (QA) dilakukan untuk memeriksa bahwa metode diterapkan 
dengan benar dan hasilnya memenuhi standar akurasi yang disyaratkan. Jika sebuah citra 
tidak memenuhi standar, penyebabnya diinvestigasi dan citra diproses ulang, diperbaiki 
masalahnya dan diperiksa kembali. Langkah berikutnya tidak akan dilakukan hingga 
langkah sebelumnya berhasil dilengkapi. Pemeriksaan penjaminan mutu juga menjamin 
konsistensi antar data yang diproses oleh operator yang berbeda dan pada waktu yang 
berbeda selama aktivitas.

5.5   HASIL DAN ANALISIS KETIDAKPASTIAN

Hasil utama yang disusun adalah peta luas hutan tiap tahun (2000, 2001, 2002, 2003, ...). 
Hasil tersebut diproduksi baik dalam proyeksi NUTM lokal maupun proyeksi geodetik. 
Judul dalam proyeksi geodetik dibuat mosaik seluruh wilayah pulau. Resolusi seluruh 
produk LCCA dalam NUTM adalah 25 m, dalam geodetik adalah 0,000025 derajat. Sebuah 
contoh produk ditampilkan dalam Gambar 5-2 yang menunjukkan luas hutan Indonesia 
pada 2009 dan Kalimantan sebagai contoh regionalnya. 
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Gambar 5-2. Contoh produk luas hutan (2009) pada skala nasional, regional dan lokal. Skala lokal 
meliputi perbandingan dengan Landsat dan citra resolusi-tinggi (LAPAN, 2014).

Kemampuan memproduksi peta perubahan yang akurat dan konsisten dalam rentang 
waktu menjadi sangat penting. INCAS menerapkan kerangka probabilistik multi-
temporal rentang waktu untuk menghasilkan rangkaian akhir klasifikasi hutan/non-hutan 
selama periode perubahan areal dapat diidentifikasi. Selain masukan rentang waktu 
probabilitas hutan, akurasi estimasi klasifikasi dan probabilitas transisi temporer dapat 
disusun. Pendekatan ini dapat menggunakan seluruh data yang tersedia untuk mengatasi 
ketidakpastian input data dan memprediksi observasi yang hilang dalam tahun tertentu. 
Hal ini untuk meminimalkan kesalahan yang muncul dari klasifikasi tahun tertentu dan 
memberi informasi perubahan yang konsisten secara temporer. Sebagai tambahan, tutupan 
dapat diprediksi dalam area terdampak awan dari tahun-tahun sekitarnya.
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5.6   KETERBATASAN

Tujuan awal LCCA adalah untuk memproduksi peta luas dan perubahan hutan tahunan 
dari 2000 hingga 2012. Integrasi analisis LCCA dan analisis spasial lain yang digunakan 
INCAS perlu ditingkatkan efisiensi dalam kedua prosesnya.

5.7   RENCANA PENYEMPURNAAN

Kemampuan penerimaan satelit dan pengarsipan di Indonesia meningkat selama periode 
pengembangan INCAS; program ini dijadwalkan akan berlanjut menggunakan Landsat 
8 dan aliran data optik lain. Perluasan cakupan pemantauan historis untuk memasukkan 
periode 1990 hingga 1999 menggunakan citra Landsat dan metode pemrosesan saat ini 
menjadi sangat penting. Tahun 1990-an adalah tahun perubahan besar dalam penggunaan 
lahan terpicu-kebijakan di sebagian provinsi di Indonesia dan informasi yang konsisten 
akan perubahan historis dari periode ini penting diketahui. Selain itu, ada kebutuhan 
yang lebih besar untuk mengintegrasikan analisis LCCA dengan analisis spasial lain yang 
digunakan INCAS untuk menyempurnakan efisiensi dari kedua proses ini.
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6.1   TUJUAN

Metode standar ini menjelaskan proses yang digunakan INCAS untuk menentukan 
areal yang digunakan tiap rejim pengelolaan dalam pemodelan emisi dan serapan GRK 
dari aktivitas yang berlangsung di lahan hutan (termasuk hutan alam, hutan tanaman 
dan perkebunan tertentu (sawit dan karet) di bekas lahan hutan). Proses ini meliputi 
penghimpunan data, analisis data, pengendalian mutu dan penjaminan mutu.

Ada beberapa faktor penting dalam menentukan variasi emisi dari berbagai aktivitas REDD+ 
di Indonesia. Tipe dan kondisi hutan dan lahan tempat aktivitas REDD+ berlangsung, 
selain jenis aktivitas pengelolaan yang dilakukan, perlu secara spasial diidentifikasi untuk 
pemodelan emisi dan serapan GRK secara rinci.

Data spasial yang tersedia, yang dapat memberikan informasi areal dimana aktivitas 
tersebut kemungkinan besar terjadi diidentifikasi dan didokumentasikan sumbernya 
(lihat Tabel 6-1). Kumpulan data spasial tersebut umumnya tidak dipersiapkan secara 
khusus untuk kegiatan MRV emisi GRK. Konsekuensinya, kualitas data secara spasial dan 
temporal menjadi bervariasi. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi antar set data, yang 
pada gilirannya mengharuskan pengambilan keputusan mengenai bagaimana tiap set data 
tersebut digunakan untuk tujuan penghitungan karbon.

Tujuan dari metode standar ini adalah untuk menjelaskan bagaimana data spasial yang 
tersedia dapat digunakan secara konsisten untuk mengalokasikan luas dari masing-masing 
rejim pengelolaan dan untuk mendapatkan statistik luas tahunan untuk digunakan dalam 
pemodelan INCAS.

6.2   PENGHIMPUNAN DATA

Data dihimpun dari berbagai instansi pemerintah tingkat nasional dan provinsi, serta 
organisasi yang terlibat dalam pengelolaan lahan.

Data spasial tutupan hutan dan perubahan tutupan hutan dikembangkan oleh LAPAN 
sebagai bagian dari program INCAS.

METODE STANDAR –
ALOKASI SPASIAL REJIM
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Data spasial

Kumpulan data spasial digunakan untuk memberikan informasi areal dimana aktivitas 
REDD+ terjadi, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6-1. Data tersebut digunakan untuk 
membuat rangkaian suite, yang menjelaskan kondisi rejim pengelolaan lahan yang dapat 
terjadi. Dengan menggunakan data biofisik dan pengelolaan dalam identifikasi masing-
masing suite, hal ini memungkinkan pengalokasian areal penggunaan lahan dan perubahan 
penggunaan lahan untuk pemodelan dampaknya terhadap emisi dan serapan GRK.

Tabel 6-1. Sumber data spasial.

Data Deskripsi Sumber

Tutupan lahan

Hutan lahan kering primer atau 
sekunder, hutan rawa primer atau 
sekunder atau hutan mangrove 
primer atau sekunder, hutan 
tanaman (dan semua tipe kelas 
tutupan lahan lain)

KLHK 

Luas dan perubahan hutan

Data hutan/non-hutan tahunan yang 
diperoleh dari data Landsat, kejadian 
kehilangan dan penambahan hutan 
diperoleh dengan membandingkan 
luas hutan tahunan

Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional 
(LAPAN) 

Areal kebakaran Area terbakar tahunan INCAS (KLHK)

Jenis tanah Organik (gambut) Kementerian Pertanian

Kelas tanah IPCC Kelas tanah mineral IPCC Peta digital tanah dunia 
(FAO)

Fungsi hutan Hutan produksi, hutan lindung, atau 
hutan konservasi KLHK

Pemanfaatan hutan Areal konsesi hutan KLHK

Perkebunan Areal perkebunan sawit, karet dan 
komoditas lain KLHK

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data luas dan perubahan hutan dijelaskan 
dalam Bab 5 (Metode Standar – Perubahan Tutupan Hutan).

Layer spasial yang menunjukkan luas geografis tiap suite dibuat untuk tiap tahun simulasi 
(mulai 2001 hingga 2012) dengan menggunakan data dalam Tabel 4-1. Tiap suite dialokasikan 
menggunakan penanda unik (kode suite) yang menghubungkan data spasial dengan rejim 
pengelolaan sebagai output dari Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan (Bab 4).

Kode suite adalah atribut umum untuk setiap areal yang menempatkan lokasi tiap rejim 
pada setiap tahun. Areal tiap suite akan bervariasi dalam rentang waktu karena transisi 
hutan dari kondisi hutan primer menjadi hutan sekunder dan menjadi non-hutan.
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Rejim pengelolaan

Rejim pengelolaan menggambarkan tipe dan kombinasi kejadian pengelolaan yang 
diterapkan pada penggunaan lahan tertentu dan waktu kejadian.

Sekali ditetapkan pada rejim pengelolaan, suatu areal terus dikelola menurut rejim tersebut, 
secara berlanjut, hingga kejadian berikutnya terpantau yang menyebabkan perubahan 
rejim pengelolaan.

Suite untuk hutan dan lahan pertanian yang dinilai dalam metode standar ini dihasilkan 
dengan menerapkan Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan (Bab 4). Rejim 
pengelolaan untuk menghitung emisi gambut dijelaskan dalam Metode Standar – Emisi 
GRK Lahan Gambut (Bab 7).

Semua data yang dijelaskan dalam metode standar ini dihimpun dari sumber yang berasal 
dari instansi Pemerintah dan organisasi lain, dengan pengecualian areal kebakaran dan 
peta tanah mineral dari IPCC.

Data areal kebakaran diproses oleh tim INCAS dengan menggunakan pendekatan yang 
dikembangkan oleh Balhorn et al. (2014) untuk provinsi Kalimantan Tengah. 

6.3   ANALISIS

Tujuan analisis ini adalah menghitung luas lahan yang dikelola tiap rejim pengelolaan 
setiap tahun dalam periode simulasi. Data luas tersebut menjadi bagian input dalam model 
pendugaan emisi dan serapan GRK dan dijelaskan dalam Metode Standar – Integrasi Data 
dan Pelaporan (Bab 8). 

Areal yang dialokasikan pada sebuah rejim pengelolaan didasarkan pada karakteristik 
suite dan diulang untuk tiap tahun selama periode simulasi (2001 hingga 2012). Areal yang 
terpantau mengalami perubahan (perubahan terdeteksi dari analisis perubahan tutupan 
hutan LAPAN) ditempatkan pada rejim berdasarkan lokasi, waktu dan arah perubahan 
dalam kaitannya dengan karakteristik suite lain.

Agar bisa dialokasikan pada rejim pengelolaan hutan, areal tersebut harus memenuhi 
definisi luas hutan minimum untuk Indonesia sebesar 0,25 ha (sesuai Peraturan Menteri 
Kehutanan No. P.14/2004). Oleh karena analisis dilakukan berdasarkan basis data 
perubahan (aktivitas), dan bukan pada luasan hutan, ambang batas luas diterapkan pada 
agregat seluruh tahun perubahan. Hal ini memungkinkan penghitungan perubahan luas 
tahunan kurang dari 0,25 ha, dengan tetap menjamin bahwa lahan yang dibuka memenuhi 
definisi hutan.

Seluruh data spasial yang terkait dengan lokasi dan luas rejim dalam perhitungan karbon 
dikumpulkan, dikonversi dalam bentuk file shp dan diproyeksikan dalam sistem koordinat 
yang konsisten.
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Setiap aktivitas REDD+ yang dilaporkan INCAS dimodelkan sebagai estate terpisah – 
yaitu sebuah file dengan luas dan waktu tiap rejim ditetapkan melalui metode standar ini. 
Aktivitas REDD+ yang dimodelkan dalam INCAS saat ini adalah deforestasi, degradasi 
hutan, peningkatan stok karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tiap aktivitas disajikan dalam Tabel 4-5 Metode 
Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan (Bab 4). Tiap rejim dapat ditentukan dari 
kombinasi unik nilai data spasial dan luas yang tersedia untuk pemodelan secara langsung 
dari hasil GIS.

Terdapat total 1.152 rejim yang berbeda dengan luas areal yang berbeda. Aktivitas 
deforestasi dan reforestasi bisa diidentifikasi secara langsung dari kombinasi sumber 
data. Sementara untuk model SMF dan degradasi hutan beberapa pemrosesan tambahan 
diperlukan untuk menghasilkan luas areal yang tepat.

Pengelolaan hutan berkelanjutan (SMF): Aktivitas REDD+ ini cocok untuk kategori ‘lahan 
hutan tetap lahan hutan’ berdasarkan UNFCCC. Ini terjadi ketika kehilangan tutupan hutan 
tidak terpantau dalam hutan primer atau sekunder yang ditunjukkan dalam peta tutupan 
lahan, walaupun data konsesi hutan menunjukkan terjadi penebangan menggunakan 
teknik RIL. Diasumsikan bahwa dalam SMF akan terjadi pertumbuhan kembali ke kondisi 
hutan awal.

Data perubahan hutan tahunan hanya relevan terhadap aktivitas pengelolaan hutan 
yang menampakkan perubahan dalam kanopi hutan (penebangan tidak menghasilkan 
kehilangan cukup pohon untuk mengurangi kanopi hutan hingga ambang batas 30% dari 
definisi sebuah hutan). 

Proses untuk mengalokasikan areal pada aktivitas tersebut bergantung pada tipe hutan, 
fungsi hutan, batas konsesi, tidak adanya perubahan hutan dan proporsi hutan yang 
tersedia untuk pemanenan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

• Apabila tipe hutan dipetakan sebagai hutan lahan kering, praktik SMF diasumsikan 
memanen 40,6% hutan dalam periode 30 tahun. Angka ini dihitung dengan asumsi 
bahwa areal efektif penebangan tiap konsesi hutan adalah 70%, dikoreksi dengan 
produksi aktual kayu rata-rata tahunan sebesar 0,58. 

• Apabila tipe hutan dipetakan sebagai hutan rawa, praktik SMF diasumsikan memanen 
52,2% hutan dalam periode 40 tahun. Angka ini dihitung dengan asumsi areal efektif 
penebangan di tiap konsesi hutan sebesar 90%, dikoreksi dengan rata-rata produksi 
kayu aktual tahunan sebesar 0,58.

Degradasi hutan: penentuan areal untuk ditempatkan dalam aktivitas degradasi hutan 
membutuhkan penyusunan kombinasi unik semua data perubahan hutan. 



Metode Standar untuk Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca dari Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia (Versi 2) | 41

Tahun ketika terjadi kehilangan hutan dan pada tahun penambahan hutan ditentukan 
untuk tiap poligon. Poligon yang mencatat kehilangan maupun penambahan menjadi 
subjek analisis statistik.

Jika periode intervensi non-hutan adalah tiga tahun atau lebih, ini memenuhi kriteria 
hutan tak bertegakan sementara, yang dalam poligon ditempatkan pada kejadian 
degradasi hutan. 

Analisis ini dilakukan untuk areal hutan yang ditebang, kemudian tumbuh kembali dan 
dialokasikan pada tahun ketika hutan tersebut hilang (‘clearreveg’).

Sebaliknya, poligon dengan multi-perubahan dimana kejadian pertamanya adalah 
penambahan hutan diidentifikasi sebagai kejadian degradasi pada tahun penambahan 
hutan pertama (‘revegclear’). Asumsinya adalah bahwa lahan tak bertegakan sementara 
sebelum tersedianya data luas hutan tahun pertama (2000).

Degradasi hutan terjadi ketika:

• Terdapat perubahan dari hutan primer menjadi hutan sekunder pada peta tutupan 
lahan; 

• Terdapat perubahan dari hutan primer atau sekunder menjadi hutan tanaman pada 
peta tutupan lahan;

• Kehilangan tutupan hutan tidak terpantau dalam hutan sekunder sebagaimana 
ditunjukkan peta tutupan lahan, tetapi data konsesi hutan menunjukkan kejadian 
penebangan berlangsung menggunakan teknik konvensional. 

6.4   PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU

Seluruh data diasumsikan benar dari penyedia/sumber data.

Seluruh data secara spasial lengkap untuk seluruh Indonesia (tiap provinsi).

Seluruh data dikombinasikan ke dalam set data poligon tunggal untuk tiap tahun.

Hasil tabel GIS diekspor dalam format Excel dan tiap rejim ditempatkan berdasarkan 
pemilihan atribut yang relevan pada masing-masing data input.

Semua poligon yang memiliki luas kurang dari 0,25 ha dihapus. Poligon kecil tersebut 
diperiksa secara visual dan diputuskan menjadi hasil areal tumpang tindih yang tak sengaja 
akibat perbedaan sumber data spasial yang didapatkan. Oleh karena itu, penyaringan 
ribuan baris basis data digunakan sebagai proksi dalam membersihkan data input untuk 
menjamin bahwa tiap kombinasi aktivitas penggunaan lahan dan fungsi penggunaan 
lahan adalah logis. 
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Penyaringan logis utama lain, yang telah dilakukan sebagai bagian analisis statistik (sebagai 
proksi untuk penyaringan analisis spasial yang cermat) untuk menjamin bahwa kejadian 
pembukaan (clearing) dan revegetasi dipisahkan oleh jarak waktu yang ditetapkan sesuai 
dengan deskripsi rejim tertentu.

Analisis ini bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang statistik, analisis spasial, 
dinamika vegetasi, praktik pengelolaan hutan dan dampak rentang waktu kejadian pada 
perhitungan karbon yang dihasilkan.

6.5   HASIL 

Output dari metode standar ini dinyatakan dalam hektar, berdasarkan rejim, tahun dan 
didokumentasikan pada Basis Data Areal Rejim INCAS (lihat deskripsi di Lampiran 1).

Penanda Tampilan Unik (Unique Feature Identifier /FID) data GIS dipertahankan sepanjang 
proses ini sehingga areal suite yang baru terhitung dalam setiap tahun bisa digabungkan 
kembali pada data spasial. 

Proses QA/QC dan penerapan aturan tentang luas minimum akan berdampak pada 
pengurangan ketidakpastian areal dimana tiap sumber input data ditetapkan pada luas 
lahan yang sama. Dalam analisis ketidakpastian, luas bervariasi dengan nilai sekitar +/- 10%.

6.6   KETERBATASAN

Karena tidak ada perbedaan yang jelas antara jenis-jenis tanaman hutan dan perkebunan 
dalam data pertumbuhan kembali berdasarkan penginderaan jauh, kemungkinan akan 
ada beberapa areal kehilangan dan penambahan hutan yang mengandung kesalahan.

Perangkat analisis spasial belum sepenuhnya terbangun ketika analisis ini dilakukan, 
sehingga sejumlah besar data diproses secara manual. Efisiensi proses ini harus ditingkatkan 
untuk mengurangi potensi kesalahan dan mengurangi waktu proses, khususnya untuk 
alokasi spasial rejim di seluruh Indonesia.

6.7   RENCANA PENYEMPURNAAN

Semua input data dapat dikarakterisasikan sebagai data terbaik yang tersedia.

Untuk rencana penyempurnaan yang terus-menerus, direkomendasikan bahwa setiap 
kumpulan data yang disuplai untuk analisis ini dilakukan pra-pemrosesan dan standarisasi 
yang lebih cermat.

Apabila versi baru dan pembaruan tiap input data dilakukan, tim pemodelan perlu 
memiliki akses, ijin dan sumber daya untuk mengulang metodologi dalam memperbarui 
areal untuk pemodelan emisi dan serapan berikutnya.
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Rencana penyempurnaan terkait dengan pengembangan persyaratan pemodelan dan 
pelaporan juga akan memerlukan pengulangan alokasi spasial agar sesuai dengan suite baru.

Aktivitas yang bergantung pada deteksi konversi non-hutan menjadi hutan (aforestasi, 
reforestasi dan revegetasi) tidak dapat ditentukan menggunakan data satelit tanpa 
tambahan interpretasi hasil. Misalnya, pohon sawit memenuhi parameter tutupan tajuk, 
ketinggian dan luas yang terdapat dalam definisi “hutan”, tetapi parameter kebijakan 
memerlukan hal tersebut agar teridentifikasi sebagai jenis tanaman perkebunan.

Analisis spasial secara rinci mengenai perubahan tutupan lahan dari LAPAN digabungkan 
dengan data spasial tipe hutan dan praktik pengelolaan telah sangat menyempurnakan 
identifikasi kejadian perubahan hutan. Hal ini dapat lebih disempurnakan lagi dengan 
kolaborasi lebih kuat antara proses pemetaan tutupan hutan dan proses analisis spasial. 
Pengembangan perangkat analisis spasial akan meningkatkan efisiensi alokasi spasial 
rejim yang dijelaskan dalam metode standar ini.

Output dapat dipertajam melalui pemahaman lebih rinci akan kejadian pengelolaan 
lahan sebelum tahun 2000, karena hal ini mempengaruhi estimasi biomassa hutan dan 
tingkat degradasi gambut yang dimodelkan pada periode 2001 hingga 2012. Ini dapat 
dicapai dengan memperluas analisis perubahan tutupan hutan tahunan ke tahun 1990 dan 
mengekstraksi informasi lebih rinci dari catatan sejarah pengelolaan lahan.
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7.1   TUJUAN

Metode standar ini menjelaskan proses yang digunakan INCAS dalam pemodelan emisi 
GRK dari lahan gambut di Indonesia. Proses ini meliputi penghimpunan data, analisis 
data, pengendalian mutu, penjaminan mutu, pemodelan dan pelaporan. 

Pada metode standar ini, lahan gambut didefinisikan sebagai lahan yang mengandung tanah 
organik. Lahan ini merupakan areal dengan akumulasi materi organik terdekomposisi 
sebagian, kandungan abu setara atau kurang dari 35%, kedalaman gambut setara atau 
lebih dari 50cm dan kandungan (berat) karbon organik sedikitnya 12%.

Emisi GRK lahan gambut diestimasi tiap tahun berdasarkan sumber dan gas berikut ini:

• oksidasi biologis akibat pengeringan gambut: CO2-C, CO2-e

• kebakaran gambut:3 CO2-C, CO2, CO, CH4

• emisi langsung dari pengeringan tanah organik: N2O, CH4

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

7.2   PENGHIMPUNAN DATA

Data spasial yang digunakan dalam metode ini dipaparkan dalam Tabel 7-1. Metode 
penghimpunan data spasial dijelaskan dalam Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim.

3 Catatan: Faktor emisi kebakaran gambut N2O dan NOx tidak tersedia pada Tier 1 IPCC karena keterbatasan data emisi 
N2O dan NOx dari kebakaran tanah organik. 

METODE STANDAR –
EMISI GRK LAHAN GAMBUT
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Tabel 7-1. Sumber data spasial yang digunakan.

Data Deskripsi Sumber

Tutupan lahan

Hutan lahan kering primer atau sekunder, hutan rawa 
primer atau sekunder, hutan mangrove primer atau 
sekunder, hutan tanaman, perkebunan, sawah (dan 
semua jenis tutupan lahan lain)

KLHK

Jenis tanah Jenis tanah organik (gambut) dan mineral Kementerian 
Pertanian; IPCC 

Perkebunan besar Sawit KLHK

Areal kebakaran Areal terbakar tahunan (spasial) INCAS (KLHK)

Luas dan perubahan 
hutan

Data hutan/non-hutan tahunan didapat dari data 
Landsat, serta kejadian kehilangan dan penambahan 
hutan didapat dengan membandingkan luas hutan 
tahunan.

LAPAN

Input data untuk estimasi GRK dari dekomposisi gambut ditunjukkan dalam Tabel 7-2.

Tabel 7-2. Sumber data untuk input pemodelan.

Data Deskripsi Sumber

Faktor emisi Faktor emisi oksidasi biologis gambut dan 
faktor emisi kebakaran gambut

IPCC (2013); Hooijer et al. 
(2014)

Faktor emisi 
standar Tier 1

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

IPCC (2013)

Areal lahan 
gambut yang 
mengalami 
pengeringan

Areal lahan gambut kering tahunan menurut 
kondisi tutupan lahan

Metode Standar INCAS – 
Alokasi Spasial Rejim

Areal kebakaran Areal lahan gambut terbakar tahunan di 
Indonesia 2001 hingga 2012 INCAS

Faktor emisi yang digunakan untuk menghitung emisi CO2, DOC dan CH4 dalam 
inventarisasi GRK nasional ditunjukkan dalam Tabel 7-3.
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Tabel 7-3. Faktor emisi oksidasi biologis gambut di Indonesia.

Kategori penggunaan lahan IPCC FE CO2-C4 
(t C ha-1 th1)

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

FE CH4  
(kg CH4 ha-1 th-1)

Lahan hutan dan lahan hutan yang sudah dibuka 
(semak), mengalami pengeringan 5,3 0,82 4,9

Hutan tanaman, mengalami pengeringan, 
perkebunan sawit6

Hutan tanaman, mengalami pengeringan, rotasi 
panjang atau tidak diketahui
Hutan tanaman, mengalami pengeringan , rotasi 
cepat, misalnya: akasia

11,0
15,0 
20,0

0,82
0,82 
0,82

0,0
4,9 
4,9

Perkebunan, mengalami pengeringan, sawah 9,4 0,82 143,5

Sumber: IPCC (2013)456

Faktor emisi oksidasi biologis gambut dari Suplemen Lahan Basah IPCC 2013 
menyediakan faktor emisi terpisah untuk CO2, DOC dan CH4. Faktor emisi alternatif 
telah dikembangkan dari penelitian di Kalimantan Tengah, walaupun ada perdebatan di 
kalangan ilmuwan gambut mengenai faktor emisi mana yang terbaik untuk menunjukkan 
profil emisi di Indonesia. Kajian terhadap faktor emisi ini harus dilakukan sebagai bagian 
rencana penyempurnaan INCAS yang terus-menerus dalam mengintegrasikan hasil-hasil 
penelitian GRK gambut. 

Faktor emisi kebakaran gambut dikembangkan melalui proyek KFCP di Kalimantan 
Tengah. Hooijer dkk. (2014) memandang faktor emisi kebakaran yang dihasilkan dari areal 
kerja KFCP lebih mencerminkan kondisi kebakaran normal di Indonesia dibanding dengan 
faktor emisi yang terdapat dalam IPCC 2013, karena nilai emisinya overestimate (karena 
hanya didasarkan pada sejumlah kecil penelitian yang dipengaruhi kondisi ekstrim pada 
tahun 1997/98).

INCAS mengadopsi data dasar faktor emisi kebakaran untuk lokasi proyek KFCP dari Page 
dkk. (2014), tetapi mengadaptasi kembali faktor emisi tersebut agar memenuhi persyaratan 
pelaporan internasional sehingga estimasi emisi GRK dari kebakaran tanah organik 
dinyatakan dalam ton setiap GRK teremisi. Metode yang digunakan untuk menentukan 
faktor emisi spesifik-negara untuk Indonesia mengikuti pendekatan yang dipaparkan 
dalam IPCC 2013, menggunakan Persamaan 2.8 seperti dalam kotak di bawah ini.

4 Lihat Tabel 2.1 dalam IPCC 2013
5 Lihat Tabel 2.2 dalam IPCC 2013
6 Mayoritas areal perkebunan dan pertanian yang teridentifikasi adalah sawit. Oleh karena itu, FE ini digunakan untuk 
perhitungan perkebunan dan pertanian berdasarkan FE IPCC.
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Massa bahan bakar yang tersedia untuk pembakaran = luas (m2) * kedalaman kebakaran 
(m) * bobot isi (t m–3).

Tabel 7-4 menunjukkan nilai-nilai input, massa bahan bakar yang tersedia untuk 
pembakaran dan emisi CO2-C, CO dan CH4 yang dihasilkan dalam ton tiap gas per ha 
untuk tiga jenis kebakaran. Emisi total tahunan dihitung dengan mengalikan luas areal 
terbakar tahunan dengan massa emisi yang dilepaskan tiap gas.

Tabel 7-4. Input parameter dan emisi CO2-C, CO dan CH4 per ha untuk kebakaran di tanah organik.

Perhitungan EF kebakaran gambut Kebakaran 
pertama

Kebakaran 
kedua

Kebakaran ketiga 
dan seterusnya

Kedalaman terbakar (cm) 18 11 4

Luas (ha) 1 1 1

Bobot isi (g cm-3) 0,121 0,121 0,121

Faktor pembakaran 1 1 1

FE CO2-C (g kg-1) 464 464 464

FE CO (g kg-1) 210 210 210

FE CH4 (g kg-1) 21 21 21

Massa bahan bakar tersedia untuk 
pembakaran (t dm ha-1) 217,8 133,1 48,4

Emisi CO (t CO ha-1) 45,7 28,0 10,2

Emisi CH4 (t CH4 ha-1) 4,6 2,8 1.0

Emisi CO2-C (t C ha-1) 101,1 61,8 22,5

Emisi CO-C (t C ha-1) 19,6 12,0 4,4

Emisi CH4-C (t C ha-1) 3,4 2,1 0,8

Total emisi C (t C ha-1) 124,1 75,8 27,6

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

Catatan: Faktor emisi N2O dan NOx tidak ada dalam Tier 1 IPCC karena keterbatasan data emisi N2O dan NOx dari 
kebakaran tanah organik.

EQUATION 2.8
ANNUAL CO2 AND NON-CO2 EMISSIONS FROM ORGANIC SOIL FIRE

Lfire = A MB Cf Gef 10-3

Where:

Lfire  = amount of CO2 or non-CO2 emissions, e.g. CH4 from fire, ton
A  = total area burnt annually, ha
MB  = mass od fuel available for combustion, ton ha-1 (i.e. mass of dry organic spil fuel) 

(default values in Table 2.6; units differ by gas spacies)
Cf  = combustion factor, dimensionless
Gef  = emission factor for each gas, g kg-1 dry matter burnt (default values in Table 2.7)
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Emisi nitrogen oksida akibat pengeringan tanah

Emisi nitrogen oksida tahunan dari tanah organik dihitung dengan mengalikan luas 
tahunan lahan gambut yang mengalami pengeringan dalam kategori penggunaan lahan 
dengan faktor emisi standar Tier 1 IPCC 2013 (Tabel 7-3).

Pada inventarisasi GRK nasional, faktor emisi ‘perkebunan: sawit’ diterapkan untuk 
seluruh lahan pertanian dan perkebunan di gambut, karena sawit merupakan mayoritas 
jenis tanaman perkebunan di lahan gambut. Faktor emisi ‘lahan hutan dan lahan hutan 
yang sudah dibuka (semak), dan mengalami pengeringan’ digunakan untuk semua lahan 
selain hutan tanaman, perkebunan dan sawah. 

Tabel 7-5. Faktor emisi nitrogen oksida standar dari tanah organik.

Kategori penggunaan lahan Faktor emisi 
(kg N2O-N ha-1 th-1)

Lahan hutan, lahan hutan yang sudah dibuka (semak), lahan 
mengalami pengeringan 2,4

Perkebunan: kelapa sawit 1,2

Perkebunan: sagu 3,3

Tanaman pertanian kecuali padi 5,0

Sawah 0,4

Padang rumput 5,0

7.3   ANALISIS

Secara garis besar pendekatan ini ditunjukkan dalam Gambar 7-1. Total emisi GRK tahunan 
diestimasi dengan mengalikan luas areal terdampak pengeringan atau kebakaran dengan 
faktor emisi yang spesifik. Faktor emisi spesifik digunakan untuk oksidasi biologis gambut 
dan kebakaran gambut. Emisi dalam tahun kebakaran mencakup emisi oksidasi biologis 
dan emisi kebakaran gambut.
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Gambar 7-1. Pendekatan estimasi emisi GRK gambut INCAS.

Pendekatan estimasi emisi GRK gambut konsisten dengan pendekatan yang digunakan 
INCAS dalam melakukan pemodelan emisi dan serapan GRK dari biomassa dan bahan 
organik mati. Kedua pendekatan ini berbasis-kejadian, dimana emisi dipicu oleh kejadian 
dalam pengelolaan lahan. 

7.4   PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU

Pengendalian mutu dan penjaminan mutu dari data input faktor emisi dan luas dilakukan 
oleh penulis laporan Hooijer dkk. (2014), Ballhorn dkk. (2014) dan IPCC (2013). 

Penjaminan mutu terhadap perhitungan luas dan emisi dilakukan oleh penasihat teknis INCAS.

7.5   HASIL DAN ANALISIS KETIDAKPASTIAN

Emisi gas rumah kaca lahan gambut dilaporkan dalam gas asalnya dan bila dimungkinkan 
sebagai emisi CO2-e, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7-6.

Emisi karbon dari oksidasi biologis gambut dan kebakaran gambut dihitung sebagai 
perubahan stok karbon gambut dalam t C ha-1, dikonversi menjadi emisi CO2-e dengan 
mengalikannya 44/12 (rasio berat molekul CO2 terhadap karbon).

Emisi non-CO2 dari kebakaran gambut dihitung secara langsung dalam t CO ha-1 dan 
t CH4 ha-1. Emisi metana dikonversi menjadi emisi CO2-e.
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Hutan terdegradasi berat

Hutan tanaman dan perkebunan

Kelas Kebakaran FE

Kebakaran 1

Kebakaran 2

Kebakaran ≥ 3
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Emisi metana (CH4) dan nitrogen oksida (N2O) dikonversi menjadi emisi CO2-e dengan 
mengalikan potensi pemanasan global 100 tahun untuk tiap gas, yaitu masing-masing 28 
dan 265 (Myhre dkk., 2013).

Tabel 7-6. Output pemodelan dan satuan pelaporan.

Sumber Output 
model

Satuan 
output 
awal

Faktor 
konversi

Satuan 
pelaporan GWP8

Satuan 
pelaporan 

umum
Oksidasi 
biologis 
gambut 
yang sudah 
mengalami 
pengeringan

CO2-C t C ha-1 44/12 1

Kebakaran 
gambut

CO2-C t C ha-1 44/12 t CO2 1 t CO2-e

CH4 t CH4 ha-1 1 t CH4 28 t CO2-e

CO t CO ha-1 1 t CO NA NA

Emisi langsung 
dari tanah 
organik 
yang sudah 
mengalami 
pengeringan

CH4 t CH4 ha-1 1 t CH4 28 t CO2-e

DOC t C ha-1 44/12 t CO2 1 t CO2-e

N2O t N2O ha-1 1 t N2O 265 t CO2-e

Adopsi faktor emisi spesifik Indonesia yang dikembangkan dari penelitian dan IPCC 2013 
Wetlands Update yang menggunakan data Indonesia untuk tanah tropis, mengurangi tingkat 
ketidakpastian faktor emisi, walaupun masih terdapat perdebatan di antara ilmuwan 
gambut mengenai akurasi faktor emisi yang dihasilkan. Penelitian lebih lanjut diperlukan 
untuk memperluas jenis lahan dan aktivitas pengelolaan yang tercakup oleh faktor emisi, 
yang akan mengurangi ketidakpastian terkait dengan faktor emisi tersebut.

Ketidakpastian terkait dengan data spasial juga cukup bervariasi diantara set data yang 
berbeda. Hal tersebut dibahas dalam Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim. Program INCAS 
telah mengidentifikasi data spasial yang diperlukan untuk analisis. Penyempurnaan data 
tersebut akan mengurangi ketidakpastian estimasi emisi GRK.

7.6   KETERBATASAN

Pada inventarisasi GRK nasional, keterbatasan utama pendekatan estimasi emisi GRK 
lahan gambut terkait dengan ketersediaan dan kualitas data. 

• Konsistensi di antara data spasial sangat penting. Beberapa data tumpang tindih atau 
memiliki informasi inkonsisten untuk areal yang sama antar data.
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• Luas spasial areal terbakar tahunan merupakan hal yang penting. Diperlukan 
penelitian lebih lanjut untuk menentukan secara akurat areal terbakar dan intensitas 
kebakaran untuk historisnya. 

• Emisi methane dari pengeringan kanal dicatat dalam IPCC 2013 berpotensi 
signifikan sebagai sumber emisi, meskipun demikian tidak cukup informasi yang 
tersedia mengenai lokasi dan ukuran kanal untuk dimasukkan dalam inventarisasi 
GRK nasional. Upaya lebih jauh diperlukan untuk menyediakan data yang lebih 
komprehensif mengenai lokasi, ukuran, kondisi kanal yang mengalami pengeringan 
dan jarak dari kanal yang terdampak pengeringan.

• Pemetaan gambut, termasuk batas dan kedalaman gambut perlu disempurnakan.

• Informasi pengelolaan lahan gambut, khususnya penggunaan lahan dan intensitas 
pengelolaan setelah pembukaan hutan, masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

• Data kedalaman tabel air di lahan gambut terganggu dan dikelola tidak tersedia untuk 
seluruh wilayah gambut di Indonesia. Penelitian lebih jauh perlu dilakukan untuk 
mengembangkan hubungan antara pengelolaan lahan, pengelolaan kanal (termasuk 
pembendungan kanal) dan kedalaman tabel air serta emisi GRK yang dihasilkan.

• Penelitian terbatas menunjukkan bahwa faktor emisi biologis pada lima tahun pertama 
setelah pembukaan lahan sangat signifikan. Penelitian lebih jauh perlu dilakukan 
untuk menyempurnakan estimasi dalam hal kuantitas dan waktu emisi.

7.7   RENCANA PENYEMPURNAAN

Emisi GRK dari tanah organik secara substansial lebih tinggi daripada emisi bersih sumber 
karbon lain terkait deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan 
peningkatan stok karbon hutan yang dimodelkan menggunakan metode tier yang lebih 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan berikutnya diperlukan untuk mengurangi 
ketidakpastian estimasi emisi GRK gambut. Penelitian lanjutan akan membantu 
mengurangi beberapa sumber ketidakpastian. Kolaborasi lebih erat antara pemegang 
data tentang gambut dan pengelolaan lahan gambut serta analisis lebih jauh dari data 
tersebut dapat menyempurnakan substansi estimasi emisi GRK lahan gambut. Rancangan 
penyempurnaan terinci, berprioritas, dan berlanjut perlu dikembangkan untuk aktivitas 
gambut. Lembaga koordinasi perlu ditunjuk untuk mengelola implementasinya.
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8.1   TUJUAN

Metode standar ini menjelaskan proses yang digunakan INCAS untuk pemodelan emisi 
dan serapan GRK dari aktivitas yang berlangsung di lahan hutan, meliputi deforestasi, 
degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan 
stok karbon hutan di Indonesia. Proses ini meliputi penghimpunan data, analisis data, 
pengendalian mutu, penjaminan mutu, pemodelan dan pelaporan.

Pemodelan sumber karbon dan emisi GRK berikut dilakukan dengan menggunakan 
keseimbangan massa, berdasarkan pendekatan terpicu-kejadian dimana perubahan stok 
karbon di setiap sumber karbon dan aliran karbon antar sumber dikuantifikasikan:

• biomassa di atas permukaan tanah

• biomassa di bawah permukaan tanah

• bahan organik mati (kayu mati, serasah)

• emisi karbon dari kebakaran.

Dari pemodelan tersebut, diperoleh emisi dan serapan GRK untuk periode yang dianalisis. 
Pendekatan ini digunakan untuk hutan alam, hutan tanaman, perkebunan sawit dan karet. 

Pemodelan sumber karbon lain dan emisi GRK yang dihasilkannya juga dijelaskan dalam 
metode standar ini, yang mencakup:

• emisi karbon dari tanah mineral, dihitung dengan menggunakan nilai standar faktor 
emisi IPCC dan data aktivitas;

• emisi non-CO2 dari kebakaran, dihitung dengan menggunakan nilai standar IPCC 
rasio N:C dan faktor emisi dikalikan dengan karbon yang dilepaskan akibat kebakaran.

Emisi karbon dan emisi non-CO2 dari tanah organik (gambut) dimodelkan dengan 
menggunakan metode standar untuk emisi GRK lahan gambut (dijelaskan dalam Bab 7 
dokumen ini).

METODE STANDAR – 
INTEGRASI DATA DAN 
PELAPORAN
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Data yang digunakan sebagai input untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dihimpun 
dari output metode standar INCAS dan dokumen lainnya seperti berikut ini:

• Metode Standar – Kondisi Awal

• Metode Standar – Pertumbuhan dan Peralihan

• Metode Standar – Kejadian dan Rejim Pengelolaan Hutan

• Metode Standar – Perubahan Tutupan Hutan (LAPAN, 2014)

• Metode Standar – Alokasi Spasial Rejim

• Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut

• IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry 

• IPCC (2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

• IPCC (2014). 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories: Wetlands

Output dari metode standar ini dinyatakan dalam ton tiap GRK dan emisi dan serapan GRK 
CO2-ekuivalen. Periode waktu pelaporan dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan 
pelaporan.

8.2   PENGHIMPUNAN DATA

Data input untuk pemodelan emisi dan serapan GRK dihimpun dari beragam sumber 
melalui serangkaian metode standar INCAS seperti dipaparkan dalam Tabel 8.1. Tiap 
metode standar secara spesifik didisain untuk menghasilkan data input yang kredibel dan 
dapat diverifikasi untuk mendapatkan estimasi emisi bersih GRK hutan Indonesia.
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Tabel 8-1. Sumber data untuk input pemodelan.

Metode standar Data untuk input pemodelan

Kondisi awal

Stok karbon tiap komponen biomassa di atas permukaan tanah dan di 
bawah permukaan tanah serta bahan organik kayu mati untuk tiap kelas 
biomassa pada awal simulasi.

Nilai, asumsi dan sumber data didokumentasikan dalam Basis Data 
fullCAM INCAS

Pertumbuhan dan 
peralihan hutan

Laju pertumbuhan, peralihan biomassa di atas permukaan tanah dan 
di bawah permukaan tanah serta laju dekomposisi bahan organik mati, 
untuk tiap komponen kelas biomassa.

Nilai, asumsi dan sumber data didokumentasikan dalam Basis Data 
Pertumbuhan INCAS.

Kejadian dan rejim 
pengelolaan hutan

Dampak kejadian pengelolaan hutan terhadap stok karbon untuk tiap 
komponen biomassa di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan 
tanah serta bahan organik mati, untuk tiap kelas biomassa dan waktu 
kejadian yang dialokasikan untuk rejim pengelolaan dan areal hutan yang 
spesifik.

Nilai, asumsi dan sumber data didokumentasikan dalam Basis Data 
Kejadian INCAS dan Basis Data Kelompok Rejim INCAS

Alokasi spasial rejim
Areal menurut tahun dan rejim pengelolaan hutan yang dimodelkan. Data 
didokumentasikan dalam Basis Data Areal Rejim INCAS

Emisi GRK lahan gambut dihitung berdasarkan metode seperti diuraikan dalam Metode 
Standar – Emisi GRK Lahan Gambut. Hasilnya ditambahkan ke dalam output pemodelan 
metode standar ini untuk menghitung total emisi dan serapan GRK tahunan.

8.3   ANALISIS

Metodologi dan faktor emisi yang digunakan untuk estimasi emisi dan serapan GRK 
dipaparkan dalam Tabel 8-2. Metodologi yang digunakan mencakup kombinasi metode 
Tier 2, Pendekatan 2 dan metode Tier 3 (model), Pendekatan 2 menggunakan gabungan data 
spesifik Indonesia dan nilai standar lain yang relevan. Metode standar Tier 1 diterapkan 
apabila tidak tersedia data spesifik Indonesia.
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Tabel 8-2. Ringkasan metodologi dan faktor emisi: sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan 
lahan dan kehutanan.78

Sumber dan serapan gas rumah kaca
CO2 CH4 N2O NOx, CO 

Metode FE Metode FE Metode FE Metode FE

A. Lahan Hutan
 1. Lahan hutan tetap lahan hutan

Hutan alam yang dikelola (SMF)
Hutan alam yang dikelola 
(degradasi hutan)
Pembakaran biomassa7

Emisi dari pengeringan tanah 
organik 
Kebakaran gambut

 2. Konversi lahan menjadi lahan hutan
Peningkatan stok karbon hutan

T3
T3

IE8

T1/T2

T1

T3

M
M

D/CS

CS

M

T2
T1

T1

D
D

CS

T2
T1

NE

D
D

T2

T1

D

CS

B. Lahan Pertanian
 1. Lahan pertanian tetap lahan 
        pertanian
 2. Konversi lahan menjadi lahan 
        pertanian (deforestasi)

Perkebunan sawit
Perkebunan karet
Perkebunan lain
Pembakaran biomassa 
Emisi dari pengeringan tanah 
organik 
Kebakaran gambut
Emisi dari tanah mineral

NE

T3
T3
T1
IE

T1/T2

T1
T1

M
M
D

D/CS

CS
D

T2
T1

T1

D
D

CS

T2
T1

NE
T1

D
D

D

T2

T1

D

CS

C. Padang rumput
 1. Padang rumput tetap padang 
        rumput
 2. Konversi lahan menjadi padang 
        rumput

NE

IE

D. Lahan basah
 1. Lahan basah tetap lahan basah
 2. Konversi lahan menjadi lahan basah

NE
NE

E. Pemukiman
 1. Pemukiman tetap pemukiman

 2. Konversi lahan menjadi pemukiman
NE
IE

F. Lahan lain
 1. Lahan lain tetap lahan lain
 2. Konversi lahan menjadi lahan lain

Pertambangan

NE

IE

EF = faktor emisi, CS = nilai spesifik negara, D = nilai standar IPCC, M = model9 , NA = tidak dapat diterapkan, NE = tidak 
dapat diestimasi, NO = tidak terjadi, IE = dicakup di tempat lain10 , T1 = Tier 1, T2 = Tier 2 dan T3 = Tier 3

7 Pembakaran biomassa berarti terbakarnya biomassa di atas permukaan dan bahan organik mati di lokasi.
8 Emisi CO2 dari pembakaran biomassa dimasukkan dalam perhitungan untuk SMF, degradasi hutan dan deforestasi 
menggunakan model T3.
9  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.
10 Semua lahan dikonversi dari lahan hutan menjadi padang rumput, lahan basah, pemukiman dan lahan lain dimasukkan 
dalam lahan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian (tanaman perkebunan lain). Emisi dan serapan bersih diasumsikan 
nol setelah konversi, kecuali untuk perkebunan sawit dan karet.
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Estimasi emisi GRK dipersiapkan untuk setiap periode ketika data aktivitas tersedia dan 
diperlukan untuk pelaporan. Pada inventarisasi GRK nasional ini, periode yang dianalisis 
yaitu 2001 hingga 2012. Perubahan areal menunjukkan perubahan dalam luas hutan dari 
tahun sebelumnya. Misalnya, luas yang dilaporkan tahun 2001 menunjukkan perubahan 
areal hutan dari 2000 ke 2011.

Apabila data aktivitas baru tersedia (misalnya data perubahan tutupan hutan di tahun 
yang baru diproses atau peta baru hutan tersedia) seluruh rangkaian waktu perlu diproses 
ulang. Ini perlu dilakukan untuk menjamin konsistensi data dalam rentang waktu dan 
menjamin bahwa transisi yang berlangsung dalam tahun jamak diidentifikasi secara benar 
(misalnya pembukaan lahan diikuti oleh hutan tak bertegakan sementara dan kemudian 
revegetasi).

8.3.1   Lahan hutan

Emisi dan serapan karbon dari biomassa di atas dan di bawah permukaan tanah, bahan 
organik mati dan kebakaran

Perangkat sementara yang diadopsi dalam metode standar ini untuk menghitung emisi 
dan serapan GRK dari deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan 
peningkatan stok karbon hutan adalah Full Carbon Accounting Model (FullCAM). FullCAM 
adalah perangkat pengintegrasian yang fleksibel, yang memungkinkan estimasi emisi 
GRK secara spasial atau non spasial Tier 2 atau Tier 3 untuk pertanian, kehutanan dan 
penggunaan lahan lain. Perangkat ini telah melalui proses telaahan secara luas dan masuk 
dalam proses kajian UNFCCC sebagai bagian dari inventarisasi nasional. Data Indonesia 
dapat langsung dimasukkan atau menggunakan asumsi standar apabila tidak tersedia 
data spesifik Indonesia. Uraian lengkap rancangan dan aplikasi FullCAM dapat ditemukan 
dalam Richards (2001, 2005).

Gambar 8-1 menjelaskan komponen dan aliran karbon yang disimulasikan dalam FullCAM 
untuk inventarisasi GRK nasional.

Perangkat berbasis proses lain mungkin akan tersedia di masa depan dan perlu dievaluasi 
kesesuaiannya sebagai metode Tier 3 untuk estimasi emisi dan serapan GRK dari hutan 
Indonesia.

FullCAM menghitung perubahan pada komponen pohon sebagai hasil produksi 
(pertumbuhan) dan peralihan (kehilangan materi, misalnya daun dan batang jatuh, 
kehilangan akar). FullCAM memodelkan perubahan dalam sumber bahan organik mati 
melalui input dari peralihan dan kehilangan akibat kerusakan (dekomposisi) menggunakan 
kurva pembusukan. Tiap komponen sumber karbon biomassa di atas permukaan tanah, 
biomassa di bawah permukaan tanah dan bahan organik mati dilacak sepanjang periode 
simulasi.
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Gambar 8-1. Komponen FullCAM dan aliran karbon untuk sumber karbon pohon dan bahan 
organik mati.

Perubahan dalam stok karbon dari produk hutan (misalnya kayu gergajian, kayu lapis, 
kayu pulp) dapat dilacak dalam INCAS, tetapi untuk inventarisasi GRK nasional saat 
ini, hal tersebut tidak dilacak karena tidak cukup data kuantitas produk kayu dan laju 
pembusukan produk kayu yang digunakan. Meskipun demikian, aliran karbon ke dalam 
sumber karbon produk hutan digunakan untuk menunjukkan apakah stok karbon 
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terdampak oleh kejadian pengelolaan tetap berada di lokasi (sumber karbon bahan organik 
mati) atau meninggalkan lokasi (dalam bentuk sumber produk hutan). Karbon yang menjadi 
bahan organik mati akan terurai seiring waktu, masuk ke tanah atau meninggalkan lokasi 
sebagai emisi ke atmosfer. Karbon yang masuk dalam sumber produk hutan diasumsikan 
meninggalkan lokasi saat penebangan dan menjadi emisi ke atmosfer.

Model tanah yang terintegrasi dalam FullCAM, RothC, belum dikalibrasi untuk menghitung 
perubahan karbon organik tanah di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan karbon organik 
tanah pada tanah mineral dihitung dengan menggunakan metode lain yang dijelaskan dalam 
metode standar ini. Sedangkan perubahan dalam karbon organik tanah pada tanah organik 
dijelaskan dalam Metode Standar – Emisi GRK Lahan Gambut. 

FullCAM adalah perangkat pengintegrasian berbasis-proses dan dipicu-kejadian, artinya 
perubahan dalam stok karbon yang berlangsung adalah hasil proses yang terjadi secara terus-
menerus (misalnya produksi, peralihan, pembusukan) dan kejadian yang terjadi secara periodik 
(misalnya penebangan, kebakaran), biasanya berdampak langsung pada aliran karbon.

Proses

Proses utama penghitungan menggunakan INCAS adalah: 

• Produksi – perpindahan karbon dari atmosfer ke sumber tumbuhan. Produksi adalah 
kombinasi fotosintesis yang memindahkan karbon dari atmosfer ke sumber tumbuhan 
dan respirasi, yang memindahkan sejumlah material dari tumbuhan ke atmosfer. Hasil 
bersihnya merupakan pertumbuhan biomassa.

• Peralihan – perpindahan karbon dari biomassa ke bahan organik mati ketika sejumlah 
material mati.

• Penguraian/pembusukan – perpindahan karbon dari bahan organik mati.

Data untuk proses produksi, peralihan dan pembusukan merupakan input dalam FullCAM 
untuk tiap kelas biomassa berdasarkan hasil data dari Metode Standar – Pertumbuhan dan Peralihan.

Kejadian

Kejadian memodifikasi jumlah karbon pada setiap sumber karbon dan tujuan dari karbon 
yang dipindahkan. Jenis kejadian meliputi: 

• Penjarangan – kejadian pemanenan yang mengambil sebagian atau seluruh biomassa di 
atas permukaan tanah dari lokasi dan memindahkan sebagian biomassa hidup ke sumber 
bahan organik mati;

• Penanaman pohon – kejadian penanaman pohon menciptakan hutan baru di areal yang 
tidak memiliki hutan, atau ketika hutan primer digantikan oleh hutan sekunder yang 
memiliki karakteristik pertumbuhan berbeda dari hutan primer;
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• Perlakuan hutan – kejadian perlakuan hutan (misalnya pemberian pupuk) yang 
mengubah laju perubahan hutan ketika digunakan rumus hasil pohon dalam 
pemodelan produksi (ini tidak digunakan INCAS untuk inventarisasi hutan nasional);

• Kebakaran hutan – kejadian kebakaran hutan yang melepas karbon (seperti CO2 dan 
CH4) serta nitrogen (N2O) ke atmosfer dan memindahkan sebagian karbon ke sumber 
bahan organik mati dan tanah.

Total stok karbon pada titik waktu tertentu merupakan hasil rangkaian kejadian yang 
diterapkan pada stok karbon awal, kemudian dipengaruhi oleh proses produksi, peralihan 
dan penguraian.

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 untuk file plot FullCAM yang ‘dioperasikan’ untuk memproduksi 
output. Sebuah file plot menunjukkan kombinasi unik kelas biomassa dan rejim pengelolaan 
yang berdampak pada stok karbon seiring berjalannya waktu. Sebuah rejim pengelolaan 
memiliki rangkaian kejadian yang berlangsung pada waktu tertentu.

File plot dapat ‘dioperasikan’ secara individual untuk menghitung perubahan dalam stok 
karbon pada kelas biomassa tertentu yang dikelola menurut rejim pengelolaan tertentu dan 
hasilnya dinyatakan dalam basis per hektar. Alternatifnya, file plot dapat menunjukkan 
areal dan digabungkan dengan file plot lain dalam sebuah file estate untuk menghitung 
perubahan stok karbon dalam sebuah kelompok hutan (estate).

File plot utama

File plot individual disusun untuk setiap kombinasi potensi kejadian dan kelas biomassa 
untuk dianalisa. Untuk inventarisasi GRK nasional, suite, rejim pengelolaan dan file plot 
dicatat dalam Basis Data Suite INCAS.

Pada file-file plot yang terdiri dari hutan alam primer atau hutan sekunder, semua sumber 
karbon pohon dan bahan organik mati diasumsikan dalam keseimbangan sebelum kejadian 
pertama. Pada hutan sekunder asumsi ini terlalu disederhanakan karena tampaknya 
pertumbuhan masih akan berlangsung pada biomassa pohon dan sebagian bahan organik 
mati dari penebangan sebelumnya masih mengalami proses pembusukan. Namun, karena 
kurangnya data, keadaan keseimbangan digunakan sebagai asumsi konservatif.

Gambar 8-2 sampai Gambar 8-6 memberikan contoh hasil file plot deforestasi, degradasi 
hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan.
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Gambar 8-2.Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari deforestasi.

Gambar 8-3. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dai degradasi 
hutan.
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Gambar 8-4. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari 
pengelolaan hutan berkelanjutan.

Gambar 8-5. Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari 
peningkatan stok karbon hutan.
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Gambar 8-6.Contoh output dari perubahan massa karbon berdasarkan sumber karbon dari konversi 
hutan menjadi perkebunan.
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Areal untuk setiap file plot dalam sebuah estate dialokasikan berdasarkan Metode Standar 
– Alokasi Spasial Rejim. Untuk inventarisasi GRK nasional, areal didokumentasikan dalam 
basis data Areal Rejim INCAS.

File estate deforestasi

File estate deforestasi berisi file-file plot yang memodelkan perubahan stok karbon hutan dan 
emisi GRK dari penebangan habis dan kejadian kebakaran yang menyebabkan deforestasi. 
Proses pembusukan sumber bahan organik mati dapat berlanjut selama beberapa 
tahun setelah kejadian awal. Untuk inventarisasi GRK nasional, kejadian pengelolaan 
pertanian berlangsung hanya dimodelkan sebagai perkebunan. Semua perkebunan lain 
diasumsikan memiliki faktor emisi nol11. Kejadian pengelolaan perkebunan lebih detail 
perlu dimasukkan dalam File estate deforestasi ketika data areal dan emisi tersedia sebagai 
bagian rencana penyempurnaan yang terus-menerus.

File estate degradasi hutan

File estate degradasi hutan berisi file plot yang memodelkan perubahan stok karbon di lokasi 
hasil dari kejadian yang menyebabkan hutan alam primer menjadi hutan alam sekunder 
(misalnya melalui penebangan selektif, kebakaran akibat manusia atau penebangan diikuti 
regenerasi alami).

8.3.2   Perkebunan dan lahan pertanian lain

Emisi dari perkebunan sawit dan karet dari lahan pertanian hasil konversi dari lahan 
hutan dalam periode pemodelan, dimodelkan menggunakan model berbasis proses yang 
dijelaskan sebelumnya. Seluruh perkebunan sawit dan karet yang ada pada awal periode 
pemodelan atau dalam proses pembangunan di luar lahan hutan tidak dimasukkan dalam 
inventarisasi GRK nasional. Pendekatan untuk menghitung emisi bersih areal ini perlu 
dikembangkan sebagai bagian inventarisasi penggunaan lahan pertanian dalam kerangka 
rencana penyempurnaan yang terus-menerus.

Areal lain yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi non-
hutan diasumsikan memiliki profil emisi sama (faktor emisi sama) dari tahun deforestasi 
berlangsung.

Untuk menyederhanakan perhitungan, diasumsikan bahwa pada lahan tersebut semua 
peningkatan biomassa terserap dalam tahun yang sama sebagai hasil yang dipanen (tidak 
ada perubahan bersih biomassa tahunan pada areal non-hutan, oleh karena itu tidak ada 
emisi bersih dari biomassa dalam lahan pertanian non-perkebunan). Ini ekuivalen dengan 
menerapkan faktor emisi 0 t C ha-1.

11 Tanaman selain tanaman perkebunan diasumsikan mengemisikan seluruh karbon terserap setiap tahun melalui 
pertumbuhan karena siklus pemanenan yang kurang dari setahun. Seluruh karbon yang tersekuestrasi diemisikan pada 
saat panen.
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8.3.3   Emisi karbon dari tanah mineral

Emisi karbon tahunan dari tanah mineral terganggu dihitung menggunakan metode Tier 1 
yang dijelaskan dalam IPCC (IPCC, 2003) di Bagian 3.3.2.2 untuk konversi lahan hutan 
menjadi perkebunan dan dalam 3.4.2.2. untuk konversi menjadi padang rumput dalam 
estimasi dampak deforestasi, sesuai rekomendasi Global Forest Observation Initiative 
Methods and Guidance Document (GFOI, 2013). Mayoritas kejadian deforestasi adalah 
konversi lahan hutan menjadi perkebunan, dan selebihnya adalah konversi lahan hutan 
menjadi penggunaan lahan lain. Informasi rinci perubahan penggunaan lahan setelah 
deforestasi belum tersedia. Oleh karena itu, seluruh areal terdeforestasi diasumsikan 
merupakan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Sebagian areal terdeforestasi 
mungkin merupakan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit yang salah identifikasi 
dalam analisis perubahan tutupan hutan.

Oleh karena itu, perhitungan didasari konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian 
menggunakan Persamaan 3.3.3 dalam IPCC 2003.

Perhitungan dilakukan dengan model sederhana berbasis Excel didasarkan pada areal 
kumulatif tahunan lahan terkonversi dari hutan menjadi non-hutan. 

Faktor emisi tunggal diterapkan pada tanah mineral di seluruh 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). Ini dapat disempurnakan di 
masa depan dengan menggunakan informasi tanah lebih rinci.

Tidak ada emisi karbon diasumsikan terjadi pada tanah mineral untuk lahan hutan yang 
tetap lahan hutan, sesuai dengan panduan IPCC yang menyatakan:

Dalam Tier 1, diasumsikan bahwa ketika hutan tetap hutan, stok karbon dalam 
bahan organik tanah tidak berubah, walaupun terjadi perubahan pengelolaan, jenis 
dan rejim gangguan hutan ... dengan kata lain stok karbon dalam tanah mineral 
tetap konstan selama lahan tetap hutan (IPCC, 2003).

8.3.4   Emisi N2O dari tanah mineral

Emisi N2O tahunan dari tanah mineral terganggu dihitung menggunakan metode Tier 1 
yang dijelaskan dalam IPCC (IPCC, 2003) dalam Bagian 3.3.2.3 untuk konversi dari lahan 
hutan menjadi lahan pertanian. Perhitungan ini menggunakan data areal yang sama dan 
data perubahan stok karbon yang dihitung di atas untuk emisi karbon tahunan tanah 
mineral terganggu. Perhitungan dilakukan dengan cara sederhana menggunakan model 
berbasis Excel seperti telah diuraikan di atas.
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8.3.5   Emisi non-CO2 dari kebakaran permukaan

Emisi non-CO2 biomassa terbakar dalam kebakaran permukaan dihitung menggunakan 
karbon yang dilepaskan akibat kejadian kebakaran yang dimodelkan dalam FullCAM 
dikalikan dengan nilai rasio N/C standar IPCC dan rasio emisi yang dijelaskan dalam 
Bagian 3.2.1.4 (IPCC, 2003) dan menggunakan Persamaan 3.2.19.

Rasio emisi yang diperlukan terdapat dalam Tabel 3A.1.15 dan rasio N/C bahan terbakar 
ditetapkan sebesar 0,01 (IPCC, 2003). Perhitungan emisi non-CO2 biomassa terbakar dalam 
inventarisasi GRK nasional dilakukan dalam model sederhana berbasis-Excel.

Emisi dilaporkan dalam total ton CH4, CO, N2O dan NOx. Emisi methane (CH4) dan N2O 
dikonversi menjadi emisi CO2-e menggunakan potensi pemanasan global, masing-masing 
28 dan 265. Mengingat CO dan NOx adalah GRK sekunder, keduanya tidak dikonversi 
menjadi CO2-e.

Emisi non-CO2 kebakaran lahan gambut dibahas dalam Metode Standar – Emisi GRK 
Lahan Gambut.

8.4   PENGENDALIAN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU

Pengendalian mutu fokus pada penjaminan bahwa data yang didapat dari metode standar dan 
sumber lain menggunakan format yang sesuai untuk pemodelan dan memenuhi persyaratan 
akurasi, konsistensi, komparabilitas dan lengkap. Proses ini meliputi pemeriksaan bahwa 
persyaratan parameter input data tersedia, satuan yang benar digunakan, tutupan geografis 
dan temporal untuk wilayah dan periode waktu yang dimodelkan sepenuhnya tercakup 
serta sumber data jelas terdokumentasi. Jika ditemukan inkonsistensi, harus segera diatasi 
sebelum berlanjut dengan pemodelan. Resolusi mungkin perlu meninjau kembali metode 
standar atau sumber dokumen lain, dan/atau mencari klarifikasi dari penulis sumber analisis.

Pengendalian mutu perlu dilakukan oleh tim yang bertanggungjawab untuk pemodelan.

Penjaminan mutu perlu dilakukan pada tiap langkah pemodelan dan pelaporan, meliputi:

• pemeriksaan semua langkah proses pemodelan untuk menjamin semua langkah diikuti;

• penjaminan bahwa output data dari setiap langkah dihitung secara benar (pemeriksaan 
manual sampel tiap perhitungan);

• konfirmasi kebenaran satuan yang digunakan dan konversi antar satuan dihitung 
secara akurat;

• penjaminan bahwa hasil disalin secara benar dari model ke laporan.

Penjaminan mutu perlu dilakukan oleh kelompok independen yang tidak terlibat secara 
langsung melakukan penghitungan. Misalnya, dalam inventarisasi GRK nasional hal ini 
dilakukan oleh anggota tim INCAS yang tidak secara langsung bertanggungjawab untuk 
pemodelan, dan dilakukan oleh penasihat teknis eksternal.
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Penjaminan mutu dapat mengidentifikasi kesalahan dalam data, metode, perhitungan atau 
pelaporan yang perlu diperbaiki sebelum finalisasi laporan.

8.5   HASIL

8.5.1   Tahun pelaporan

Emisi dan serapan GRK dapat diestimasi pada setiap periode waktu menggunakan 
pendekatan INCAS, baik untuk prediksi secara historis atau ke depan dengan menggunakan 
data rencana aktivitas atau asumsi (misalnya melalui skenario). Periode pelaporan perlu 
dipilih untuk memenuhi persyaratan pelaporan. 

Emisi dan serapan dari penggunaan lahan ditetapkan pada tahun ketika aktivitas 
berlangsung, atau tahun ketika berlangsung emisi yang tertunda (lag emission) dari 
kejadian di tahun sebelumnya (misalnya pembusukan bahan organik mati di hutan akibat 
penebangan di tahun sebelumnya). Pada sebagian data, waktu yang pasti tentang aktivitas 
tersebut tidak diketahui, walaupun tahun aktivitasnya dapat diestimasi. Misalnya, jika 
tutupan hutan terdeteksi di lokasi tertentu tahun 2000 tetapi tidak di tahun 2001, kemudian 
kejadian kehilangan hutan berlangsung pada tahun 2001. Jika hutan tidak terdeteksi pada 
tahun 2000 tetapi terdeteksi pada tahun 2001, kemudian tambahan hutan terjadi pada 
tahun 2001.

8.5.2   Matriks transisi penggunaan lahan

Luas tahunan kelas penggunaan lahan dan perubahan dari satu kelas ke kelas lain 
dilaporkan menurut matriks transisi penggunaan lahan. Tabel terpisah dibutuhkan untuk 
tiap tahun dalam periode inventarisasi. Luas yang dilaporkan dalam kolom luas final 
adalah luas lahan berdasarkan kategori di tiap akhir tahun.

Hutan berlokasi di lahan gambut dimasukkan dalam kelas lahan hutan, tidak dalam kelas 
lahan basah.

Seluruh lahan non-hutan diasumsikan menjadi lahan pertanian atau penggunaan lahan lain 
karena kurangnya data tersedia waktu pelaporan untuk membedakannya ke dalam kategori 
penggunaan lahan lain. Akibatnya, matrik transisi penggunaan lahan tidak dimasukkan. 
Matrik transisi penggunaan lahan (misalnya Tabel 8.3) perlu dikembangkan ketika data 
spasial lebih baik tersedia untuk memungkinkan pembedaan antara penggunaan lahan 
non-hutan.
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Tabel 8-3. Matrik 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

8.5.3   Satuan pelaporan

Output untuk masing-masing sumber karbon dikonversi menjadi satuan pelaporan umum 
seperti ditunjukkan Tabel 8-4.

Stok karbon (t C ha-1) menurut sumber karbon dihitung dalam FullCAM pada tiap tahapan 
waktu dalam simulasi. Perubahan stok karbon di antara titik waktu dihitung di luar 
FullCAM dengan mengekspor ke Excel dan menghitung perbedaan tahapan waktu sesuai 
yang diperlukan. Untuk INCAS perubahan stok karbon dihitung per tahun, diukur dalam 
satuan t C ha-1 th-1.

Emisi non-CO2 dari pembakaran biomassa hutan dihitung dengan mengekspor data ke 
Excel dari perhitungan tahunan FullCAM massa C teremisi karena kebakaran pohon dan 
bahan organik mati hutan, kemudian mengkonversinya menjadi emisi CH4, N2O, CO dan 
NOx menggunakan raso emisi standar dan rasio N/C (IPCC, 2003).

Emisi dari material organik tanah mineral terganggu dihitung sebagai perubahan tahunan 
stok karbon dalam t C ha-1, dimana emisi N2O tahunan dihitung (dalam t N2O ha-1). Baik 
perubahan stok karbon maupun emisi N2O dikonversi menjadi emisi CO2-e.

Emisi karbon dari oksidasi biologis gambut dan kebakaran gambut dihitung sebagai 
perubahan stok karbon gambut dalam t C ha-1, dikonversi menjadi emisi CO2-e. Emisi 
non-CO2 kebakaran hutan dihitung secara langsung dalam t CO ha-1 dan t CH4ha-1. Emisi 
methane (CH4) dikonversi menjadi emisi CO2-e.

Perubahan stok karbon dikonversi menjadi emisi CO2-e dengan mengkalikan 44/12 (rasio 
berat molekul karbondioksida terhadap karbon).
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Emisi methane (CH4) dan nitrogen oksida (N2O) dikonversi menjadi emisi CO2-e dengan 
mengkalikannya dengan potensi pemanasan global 100-tahun tiap gas, yaitu masing-
masing 28 dan 265 (Myhre dkk., 2013).

Tabel 8-4. Output model dan satuan pelaporan.

Sumber Output 
model

Satuan output 
awal

Faktor 
konversi

Satuan 
pelaporan GWP12

Satuan 
pelaporan 

umum
Biomassa dan 
kayu mati CO2-C ton C ha-1 44/12 ton CO2 1 ton CO2-e

Pembakaran 
biomassa 

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 NA NA

NOx ton NOx ha-1 1 ton NOx NA NA

Tanah mineral 
CO2-C ton C ha-1 44/12 ton CO2 1 ton CO2-e

N2O ton N2O ha-1 1 ton N2O 265 ton CO2-e

Oksidasi 
biologis 
pengeringan 
gambut  

CO2-C ton C ha-1 44/12 ton CO2 1 ton CO2-e

Kebakaran 
gambut

CO2-C ton C ha-1 44/12 ton CO2 1 ton CO2-e

CH4 ton CH4 ha-1 1 ton CH4 28 ton CO2-e

CO ton CO ha-1 1 ton CO NA NA

Emisi 
langsung dari 
pengeringan 
tanah organik

N2O ton N2O ha-1 1 ton N2O 265 ton CO2-e

8.5.4   Kategori pelaporan

Kategori pelaporan perlu ditentukan oleh Pemerintah dan mungkin berubah sejalan 
dengan perubahan komitmen pelaporan domestik dan internasional.

Emisi GRK tahunan dapat dilaporkan sesuai dengan kategori pelaporan UNFCCC (seperti 
ditunjukkan dalam Tabel 8-5) atau kategori REDD+. Hubungan antara kategori REDD+ 
dan UNFCCC yang diadopsi untuk inventarisasi GRK nasional disajikan dalam Tabel 8-5.

12 GWP – Potensi Pemanasan Global (Global Warming Potential) 100-tahun (Myhre dkk., 2013). CO dan NOx sebagai gas 
rumah kaca sekundar dan belum ditetapkan nilai GWP-nya.
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Tabel 8-5. Perbandingan antara kategori pelaporan UNFCCC dan aktivitas REDD+ yang 
dimasukkan dalam inventarisasi GRK nasional.

Aktivitas REDD+ Kategori pelaporan UNFCCC

Pengelolaan hutan 
berkelanjutan

Lahan hutan tetap lahan hutanDegradasi hutan

Peran konservasi

Deforestasi Lahan hutan 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 dikonversi menjadi lahan hutan

REDD+

Kategori REDD+ yang dilaporkan mencakup total emisi GRK bersih tahunan dari aktivitas 
di atas lahan terkait dengan kehutanan dan perubahan penggunaan lahan hutan antara 
2001 dan 2012.

Deforestasi

Perhitungan deforestasi menunjukkan jumlah emisi dan serapan GRK tahunan hasil dari 
kejadian terkait deforestasi di lahan hutan pada periode waktu analisa dan pelaporan. 
Emisi bersih dari penggunaan lahan berikutnya dimasukkan apabila diketahui (misalnya 
pembangunan lahan perkebunan di lahan hutan termasuk dalam perhitungan deforestasi). 
Dalam ketiadaan data lebih detail mengenai penggunaan lahan berikutnya pada lahan 
pertanian (non-perkebunan besar), diasumsikan penggunaan lahan berikutnya adalah 
tanaman pertanian tahunan dengan tambahan dan kehilangan biomassanya ekuivalen, 
menghasilkan emisi bersih tahunan nol di tahun setelah deforestasi. Emisi dari pembusukan 
bahan organik mati hutan yang muncul dari kejadian deforestasi juga dimasukkan, 
menghasilkan emisi selama beberapa tahun setelah kejadian deforestasi. Hal ini juga 
mencakup emisi yang terus berlangsung dari kejadian deforestasi sebelum tahun 2000.

Degradasi hutan

Perhitungan degradasi hutan merupakan jumlah emisi dan serapan GRK tahunan dari 
kejadian yang menyebabkan hutan alam primer menjadi hutan alam sekunder (misalnya 
melalui kebakaran akibat manusia atau pembukaan lahan yang diikuti dengan regenerasi 
alami) dan penebangan selektif menggunakan teknik konvensional yang berlangsung 
di hutan sekunder13. Emisi dari pembusukan bahan organik mati hutan akibat kejadian 
degradasi hutan juga tercakup, menghasilkan emisi selama beberapa tahun setelah kejadian 

13 Penebangan yang berlangsung dengan menggunakan teknik penebangan berdampak rendah (RIL) termasuk dalam 
pengelolaan hutan berkelanjutan.
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degradasi hutan. Hal ini juga mencakup emisi yang terus berlangsung dari kejadian 
degradasi hutan sebelum tahun 2000. Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman 
termasuk dalam kategori ini.

Peran konservasi

Belum ada kesepakatan definisi bagaimana menghitung peran konservasi. Untuk 
tujuan inventarisasi GRK, peran konservasi dapat menunjukkan jumlah emisi GRK 
yang terhindarkan karena implementasi (atau penegakan) praktik pengelolaan di hutan 
konservasi atau hutan lindung. Hal ini meliputi tindakan menghindari penebangan 
illegal atau perambahan di hutan konservasi atau hutan lindung. INCAS didisain untuk 
membuat model dampak aktivitas tersebut. Namun demikian, peran konservasi tidak 
tercakup dalam inventarisasi GRK nasional karena kurang jelasnya aktivitas pengelolaan 
lahan untuk dapat dimodelkan. Analisis lebih jauh mengenai jenis aktivitas konservasi dan 
dampaknya pada emisi GRK perlu dimasukkan dalam rencana penyempurnaan INCAS.

Pengelolaan hutan berkelanjutan

Perhitungan pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan jumlah emisi dan serapan GRK 
tahunan yang dihasilkan dari pengelolaan berjalan menggunakan teknik RIL pada lahan yang 
diklasifikasikan sebagai hutan sekunder pada awal periode laporan (lahan hutan tetap lahan 
hutan14. Hasilnya menunjukkan perubahan stok karbon di lokasi akibat dari serangkaian 
kejadian pengelolaan hutan di hutan alam terkelola pada siklus penebangan jangka panjang 
dengan metode perencanaan dan pengelolaan yang memberi dampak bersih minimal pada 
stok karbon di lokasi secara jangka panjang (emisi dan serapan ekuivalen tetapi terpisah 
rentang waktu). Hal ini mencakup operasi pemanenan yang bisa menyebabkan areal tidak 
bertegakan hutan sementara15. Operasi pemanenan dan penanaman yang berlangsung di 
hutan tanaman industri juga termasuk dalam kategori ini. 

Peningkatan stok karbon hutan

Peningkatan stok karbon hutan merupakan jumlah emisi dan serapan GRK tahunan yang 
dihasilkan dari penanaman kembali hutan terdeforestasi yang tercakup dalam inventarisasi 
nasional (konversi lahan non-hutan menjadi lahan hutan).

14 Penebangan selektif menggunakan teknik konvensional di hutan sekunder termasuk dalam degradasi hutan karena 
lebih tingginya dampak pada stok karbon hutan.
15 Hutan tak bertegakan sementara adalah lahan yang memenuhi definisi hutan ketika hutan mencapai tahap matang, 
tetapi karena kejadian gangguan tidak berisi hutan pada titik waktu tertentu. Lahan diharapkan bertumbuh kembali dan 
memenuhi definisi hutan di masa depan.
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8.6   ANALISIS KETIDAKPASTIAN

Estimasi ketidakpastian adalah komponen penting inventarisasi nasional. Tujuannya 
adalah untuk membantu meningkatkan akurasi inventarisasi sepanjang waktu dengan 
membantu memandu keputusan terkait pilihan metodologi dan prioritas penyempurnaan 
inventarisasi. Estimasi ketidakpastian tidak dimaksudkan untuk mempertanyakan 
validitas estimasi emisi dalam inventarisasi nasional. Penilaian ini dibuat melalui 
telaahan proses penilaian teknis. Estimasi dan komunikasi ketidakpastian harus praktis 
dan dapat dipertahankan secara ilmiah. Misalnya, pendekatan praktis mengakui bahwa 
menghasilkan estimasi ketidakpastian kuantitatif akan bergantung pada ketidakpastian 
yang dikuantifikasi secara statistik selain penilaian para pakar.

Mengidentifikasi sumber ketidakpastian adalah langkah pertama estimasi ketidakpastian. 
Sumber ketidakpastian tersebut umumnya terpisah-pisah terkait emisi dan serapan 
(misalnya biomassa awal, pertumbuhan, laju peralihan dan dekomposisi) dan ketidakpastian 
terkait dengan data aktivitas (areal dimana emisi terjadi). Kerangka kerja INCAS didisain 
untuk menggunakan data terbaik yang tersedia untuk tiap input. Semua upaya dilakukan 
untuk mengurangi ketidakpastian tiap variabel input dan langkah pemodelan melalui 
proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu.

Untuk menunjukkan pendekatan umum estimasi ketidakpastian dalam inventarisasi 
nasional, analisis kuantitatif ketidakpastian dilakukan pada komponen deforestasi 
inventarisasi GRK nasional menggunakan analisis Monte Carlo (IPCC Tier 2). Analisis 
ketidakpastian dilakukan untuk:

• menunjukkan penggunaan metode Monte Carlo untuk menilai ketidakpastian pada 
tingkat nasional;

• memberi indikasi ketidakpastian estimasi inventarisasi GRK nasional pada kejadian 
deforestasi; 

• mengidentifikasi parameter utama yang menyebabkan estimasi emisi untuk mendorong 
penelitian lebih terarah dalam rencana penyempurnaan yang terus-menerus.

Analisis ketidakpastian didasari hanya pada rentang statistik data yang digunakan dalam 
FullCAM. Analisis ini tidak terkait dengan asumsi yang digunakan dalam sistem ini. 
Asumsi utama yang terdapat dalam metode umum meliputi:

• rata-rata stok karbon dari suatu tipe hutan sama dengan stok karbon hutan yang 
mengalami perubahan;

• metode yang digunakan untuk menghitung input tidak bias, khususnya penggunaan 
model alometrik untuk mengkonversi pengukuran dasar ke biomassa.
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8.6.1   Metode

Analisis ketidakpastian dilakukan dengan menggunakan program Excel versi Model 
Penghitungan Karbon untuk Hutan (CAMFor). Program ini dipilih karena analisis 
ketidakpastian FullCAM didisain untuk dioperasikan pada tingkat ini, bukan pada tingkat 
besar yang digunakan dalam INCAS.

CAMFor adalah sebuah modul dalam FullCAM seperti diuraikan dalam Richards dan Evan 
(2000). CAMFor hanya menghitung lahan hutan dan merupakan komponen FullCAM yang 
digunakan INCAS untuk menghitung stok karbon hutan. Oleh karena itu perhitungan 
emisi dan serapan GRK dalam analisis ketidakpastian ini sangat konsisten dengan estimasi 
menggunakan FullCAM. Versi Excel CAMFor secara transparan menunjukkan seluruh 
input dan perhitungan, hingga memungkinkan perangkat lunak analisis risiko (Pallisade@
Risk) dijalankan untuk melakukan analisis ketidakpastian kuantitatif.

Langkah pertama dalam metode ini adalah mengkonfirmasi bahwa CAMFor secara 
akurat mereproduksi output FullCAM pada level estate. Untuk melakukan ini, file-file 
plot nasional FullCAM yang memasukkan kejadian deforestasi disusun ulang dalam 
CAMFor. Penjaminan mutu dilakukan untuk menegaskan output dari CAMFor secara 
akurat menunjukkan output FullCAM untuk setiap file plot. Terdapat perbedaan waktu 
bagaimana perhitungan CAMFor untuk kejadian (hanya pada akhir tahun) dibandingkan 
dengan FullCAM (setiap hari dalam tahun). Mengingat sebagian besar deforestasi dalam 
INCAS terjadi di tengah periode, hal ini membuat perbedaan kecil dalam tahun pembukaan 
lahan (<2%) (Gambar 8-7). Ketika waktu FullCAM ditetapkan pada akhir tahun, output 
CAMFor benar-benar sesuai dengan FullCAM, sehingga disimpulkan bahwa perhitungan 
FullCAM dan CAMFor komparabel.

Analisis ketidakpastian kemudian dioperasikan untuk tiap file CAMFor menggunakan 
Pallisade@Risk untuk dilakukan analisis Monte Carlo. Untuk melakukan ini, CAMFor 
dioperasikan seribu kali untuk setiap plot. Untuk setiap putaran, parameter bervariasi 
dalam rentang yang ditetapkan (ditetapkan oleh pengguna) dan hasilnya (baik input 
maupun output) diunggah ke Pallisade@Risk. Hasil diproduksi untuk menunjukkan 
dampak variasi parameter pada emisi tahunan total untuk simulai INCAS periode 2001 
hingga 2012.

Input parameter kunci dari analisis INCAS (massa pohon dan bahan organik mati) bervariasi 
dalam rentang selang kepercayaan 95% dari rata-rata sebagaimana ditunjukkan dalam 
Tabel 2-3. Mengingat data biomassa didasarkan pada ribuan petak, selang kepercayaannya 
sangat kuat. Ini menunjukkan rata-rata seluruh areal hutan (estate) daripada satu petak 
hutan saja.
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Mengingat data spesifik Indonesia mengenai laju peralian, fraksi materi yang dapat 
membusuk dan laju penguraian tidak tersedia, parameternya bervariasi sekitar +/-50%. 
Estimasi areal dan fraksi karbon bervariasi sekitar +/- 10%. Hal ini tampaknya overestimate 
untuk beberapa parameter, tetapi tanpa informasi lebih jauh, hal ini dapat diterima. 
Penilaian lebih jauh akan dilakukan sebagai bagian dari rencana penyempurnaan yang 
terus-menerus apabila data tersedia.

Data Inventarisasi Hutan Nasional Indonesia, dilengkapi dengan data petak penelitian, 
digunakan untuk menghasilkan estimasi biomassa di atas permukaan tanah total. Untuk 
digunakan dalam FullCAM/CAMFor, data tersebut perlu dibagi dalam komponen (batang, 
cabang, kulit dan daun). Tiap komponen tersebut menjadi subyek analisis Monte Carlo, 
walaupun saling bervariasi secara dependen (misalnya semua massa komponen meningkat 
atau menurun pada proporsi yang sama) ketika input data didasarkan pada pada biomassa 
di atas permukaan tanah. Jika komponen-komponen tersebut diukur secara terpisah, maka 
akan lebih sesuai untuk membedakan komponen-komponen itu secara individual. Namun, 
dalam kasus ini, metode tersebut akan menyederhanakan (underestimate) ketidakpastian.

8.6.2   Hasil analisis ketidakpastian – Ketidakpastian level plot

Gambar 8-8 sampai 8-11 memberi contoh analisis ketidakpastian untuk menunjukkan 
dampak variasi parameter terhadap emisi total pada tahun pertama dan simulasi tahun 
ke-10 tahun untuk menilai dampak parameter pada emisi yang tertunda menggunakan 
perangkat lunak analisis risiko (Palisade@Risk).

Gambar 8-7. Perbandingan emisi tahunan dari kejadian deforestasi sebagaimana estimasi dari FullCAM 
dan CAMFor, menunjukkan variasi yang sangat kecil di antara kedua perangkat pemodelan ini. 
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Gambar 8-9. Sensitivitas regresi dari massa karbon bersih yang teremisi di hutan rawa sekunder 
akibat deforestasi pada tahun pertama simulasi.
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Gambar 8-8.Distribusi massa karbon bersih yag teremisi di hutan rawa sekunder akibat deforestasi 
pada tahun pertama simulasi.
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Gambar 8-11. Sensitivitas regresi untuk massa karbon bersih yang teremisi di hutan rawa sekunder 
10 tahun setelah deforestasi.
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Gambar 8-10. Distribusi massa karbon bersih yang teremisi di hutan rawa sekunder 10 tahun 
setelah deforestasi.
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8.6.3   Hasil analisis ketidakpastian – ketidakpastian pada level nasional16

Gambar 8-12 menunjukkan agregat estimasi emisi tahunan dan ketidakpastian yang 
dihasilkan (error bars) untuk kejadian pembukaan lahan dan kebakaran yang mengakibatkan 
deforestasi di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dimungkinkan menyatukan 
ketidakpastian estimasi untuk menghasilkan total estimasi ketidakpastian pada level 
nasional. Meskipun secara keseluruhan menunjukkan ketidakpastian, hal ini kurang 
bernilai untuk mengidentifikasi peluang untuk mengurangi ketidakpastian dibandingkan 
dengan menggunakan hasil analisis ketidakpastian level plot.

Gambar 8-12. Hasil ketidakpastian tingkat nasional untuk kejadian deforestasi yang diakibatkan 
oleh pembukaan lahan dan kebakaran hutan.

8.6.4   Pembahasan analisis ketidakpastian dan rencana penyempurnaan

Pendekatan untuk menentukan ketidakpastian terkait estimasi harus mempertimbangkan 
ketidakpastian individu dari input yang digunakan dalam mendapatkan estimasi, dan 
proses agregasi ketidakpastian. Pada estimasi emisi dari kejadian deforestasi, input 
diperlukan untuk massa komponen pohon (misalnya batang, dahan dll.), fraksi karbon dari 
komponen-komponen hutan, laju dekomposisi setiap komponen, laju peralihan biomassa, 
laju dekomposisi bahan organik mati dan areal dari setiap kejadian. Dengan menggunakan 
CAMFor dan perangkat lunak analisis risiko (seperti Palisade@Risk) dimungkinkan untuk 
menghitung ketidakpastian individu tersebut dan mengagregasikannya ke dalam estimasi 
ketidakpastian tunggal. Lebih lanjut, dimungkinkan untuk menentukan kontribusi nilai-
nilai input ke dalam estimasi ketidakpastian keseluruhan pada tingkat plot.

Analisis yang dilakukan mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam analisis 
ketidakpastian, seperti kesenjangan data laju dekomposisi dan peralihan spesifik untuk 
Indonesia, serta estimasi ketidakpastian yang lebih baik terkait dengan luas. Meskipun 

16 Catatan: Nilai emisi total berbeda dari hasil deforestasi yang disajikan dalam laporan ini karena analisis ketidakpastian 
hanya mencakup kejadian deforestasi akibat pembukaan lahan dan kebakaran, sedangkan perhitungan deforestasi 
mencakup seluruh aktivitas pada lahan terdeforestasi, termasuk emisi tunda dari deforestasi yang terjadi sebelum periode 
simulasi.
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demikian, keseluruhan analisis menunjukkan bahwa pendekatan serupa dapat dilakukan 
untuk menghitung seluruh kejadian dan proses pelaporan dalam kerangka INCAS.

Analisis Tier 2 sudah tersedia untuk estimasi signifikansi nilai-nilai input individu pada 
estimasi ketidakpastian keseluruhan. Hal ini kontras dengan analisis Tier 1 (agregasi), 
yang memberikan estimasi emisi keseluruhan tetapi kurang penting untuk estimasi 
individu-individu komponen. Melalui identifikasi nilai-nilai input dengan ketidakpastian 
yang paling signifikan, penelitian dapat secara tepat diprioritaskan untuk mengurangi 
ketidakpastian keseluruhan inventarisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan analisis 
ketidakpastian, yaitu membantu menyempurnakan inventarisasi seiring dengan waktu, 
bukan untuk memvalidasi estimasi emisi. Oleh karena itu, analisis Tier 2 lebih memiliki 
kejelasan manfaat dibandingkan dengan analisis Tier 1. 

8.7   KETERBATASAN

Keterbatasan data dipaparkan dalam setiap metode standar yang menghasilkan input. 
Kerangka INCAS didisain untuk memungkinkan simulasi dilakukan dengan menggunakan 
data terbaik yang tersedia, dengan asumsi digunakan untuk mengisi kesenjangan data. 
Ketika data lebih baik tersedia, sistem ini dapat dijalankan ulang untuk seluruh rentang 
waktu, menghasilkan output yang konsisten antar tahun. Contoh keterbatasan data 
inventarisasi GRK nasional dipaparkan secara ringkas di bawah ini. 

• Pengelompokkan biomassa secara luas dilakukan karena keterbatasan data yang tidak 
memungkinkan untuk melakukan stratifikasi hutan yang lebih rinci. 

• Tidak semua data spasial yang ada dapat digunakan. Hal ini membatasi pencapaian 
tingkat kerincian data luas areal, yang mengurangi potensi akurasi output model, 
karena data aktivitas (luas areal) menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi 
estimasi emisi GRK.

• Hutan yang terdapat di luar lahan hutan menurut klasifikasi Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu dari enam kelas hutan alam atau hutan 
tanaman tidak termasuk dalam analisis karena tidak tersedia data mengenai tipe 
hutan, kondisi atau pengelolaannya;

• Akurasi spasial dan temporal data areal kebakaran memiliki ketidakpastian tinggi;

• Kurang jelasnya definisi degradasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan 
memerlukan asumsi kegiatan pada setiap aktivitas. Asumsi yang berbeda akan 
membuat alokasi lahan yang berbeda pada setiap aktivitas REDD+. 

Keterbatasan analisis muncul karena karakteristik sistem pengelolaan hutan, tipe hutan, 
jenis tanah dan ketersediaan data di Indonesia; hal ini berarti bahwa beberapa proses dan 
kejadian di Indonesia tidak secara mudah dapat dihitung menggunakan FullCAM, yang 
pada awalnya didisain untuk memenuhi persyaratan pelaporan inventarisasi emisi GRK 
nasional Australia. 
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• FullCAM tidak dapat memodelkan berbagai kejadian penanaman jika sudah ada hutan. 
Ini artinya penanaman pengayaan tidak bisa dimodelkan sebagai kejadian tunggal.

• FullCAM tidak dapat memodelkan respon penjarangan bila menggunakan tabel hasil 
(misalnya ketika hutan primer ditebang secara selektif untuk menjadi hutan sekunder) 
sebagaimana terjadi di Indonesia, karena ketidaktersediaan data yang diperlukan 
untuk menggunakan rumus hasil pohon. Ini berarti bahwa ketika menghitung emisi 
dari penebangan selektif pada hutan primer (menjadi hutan sekunder) pertama perlu 
tahu kondisi hutan yang ada, kemudian menempatkan hutan sekunder baru dengan 
biomassa awal ekuivalen dengan stok biomassa hutan sekunder tua.

• Model tanah dalam FullCAM tidak cocok untuk jenis tanah mineral di Indonesia.

• FullCAM tidak memasukkan tanah organik (gambut) sebagai sumber karbon yang 
dapat dimodelkan.

• Beberapa data yang diperlukan FullCAM tidak tersedia di Indonesia, sehingga 
memerlukan adopsi nilai standar atau asumsi (misalnya laju pembusukan bahan 
organik mati tidak tersedia untuk Indonesia, oleh karena itu laju pembusukan diambil 
dari hutan hujan tropis yang tersedia di Australia).

8.8   RENCANA PENYEMPURNAAN

• Parameterisasi model dan penjalanan analisis memerlukan proses iterasi agar 
keterbatasan data dapat diidentifikasi dan direktifikasi. Contohnya, proses iterasi 
antara analisis spasial dan suite serta penyusunan rejim akan memberikan basis untuk 
alokasi spasial rejim yang lebih efisien dan komprehensif.

• Penyusunan alokasi spasial rejim akan secara signifikan meningkatkan efisiensi proses 
dan memungkinkan pemanfaatan lebih baik data spasial yang tersedia. Pengembangan 
perangkat analisis spasial perlu diprioritaskan.

• Penyempurnaan metode dalam menentukan luas areal terbakar, waktu dan frekuensi 
kebakaran perlu dikembangkan.

• Kejadian pengelolaan di lahan pertanian perlu dimasukkan dalam file estate deforestasi, 
ketika data areal dan emisi tersedia.

• Pendekatan untuk menghitung emisi bersih dari perkebunan sawit dan karet perlu 
dikembangkan sebagai bagian dari komponen inventarisasi penggunaan lahan 
pertanian pada inventarisasi GRK masa depan.

• Informasi lebih rinci mengenai tanah perlu dikembangkan.

• Analisis ketidakpastian yang lebih komprehensif perlu dilakukan. 
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Lampiran 1. Daftar Basis Data INCAS 

No Nama Basis 
Data Deskripsi

1 Basis Data 
FullCAM

Basis data ini berisi informasi mengenai parameter, nilai, asumsi dan 
referensi/sumber data yang digunakan sebagai input dalam FullCAM, 
meliputi:

• Kondisi awal pohon (biomassa di atas permukaan tanah, batang, cabang, 
kulit, daun, akar kasar, akar halus)

• Kondisi awal bahan organik mati (kayu mati yang dapat terdekomposisi, 
kayu mati yang resisten, serasah kulit kayu yang dapat terdekomposisi, 
serasah kulit kayu yang resisten, serasah daun yang dapat 
terdekomposisi, serasah daun yang resisten, akar kasar mati yang dapat 
terdekomposisi, akar kasar mati yang resisten, akar halus mati yang 
dapat terdekomposisi, akar halus mati yang resisten)

• Persentase (%) karbon (berat kering) pohon (batang, cabang, kulit kayu, 
daun, akar kasar, akar halus)

• Kerapatan jenis kayu (kgdm m-3)

• Persentase (%) peralihan cabang, kulit pohon, akar kasar, akar halus)

• Persentase (%) resistan pohon (batang, dahan, kulit, daun, akar kasar, 
akar halus)

• Persentase (%) penguraian bahan organik mati ( kayu mati yang dapat 
terdekomposisi, kayu mati yang resisten, serasah kulit pohon yang dapat 
terdekomposisi, serasah kulit yang resisten, serasah daun yang dapat 
terdekompisi, serasah daun yang resisten, akar kasar mati yang dapat 
terdekomposisi, akar kasar mati yang resisten, akar halus mati yang 
dapat terdekomposisi, akar halus mati yang resisten) 

• Persentase (%) atmosferik penguraian bahan organik mati (kayu mati 
yang dapat terdekomposisi, kayu mati yang resisten, serasah kulit kayu 
yang dapat terdekomposisi, serasah kulit kayu yang resisten, serasah 
daun yang dapat terdekomposisi, serasah daun yang resisten, akar kasar 
mati yang dapat terdekomposisi, akar kasar mati yang resisten, akar 
halus kayu mati yang dapat terdekomposisi, akar halus kayu mati yang 
resisten)

LAMPIRAN
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No Nama Basis 
Data Deskripsi

2 Basis Data 
Kejadian_
FullCAM

Basis data ini berisi informasi kejadian yang dimodelkan di setiap tipe 
hutan (misalnya pembukaan lahan, penebangan ilegal, penebangan selektif 
dengan teknik konvensional, penebangan selektif dengan teknik RIL, 
kebakaran besar, kebakaran moderat, penanaman). Informasi tersedia untuk 
tiap kejadian pada tiap tipe hutan termasuk parameter yang digunakan 
FullCAM, nilai, asumsi dan referensi yang digunakan.

3 Basis Data 
Pertumbuhan

Basis data ini berisi informasi mengenai pertumbuhan 48 jenis dan kondisi 
hutan termasuk data dan referensi yang digunakan, proses yang diterapkan 
dalam pengembangan model untuk mendapatkan nilai CAI sebagai input 
untuk FullCAM

4 Basis Data 
Rejim Suite

Basis data ini berisi informasi mengenai 1.152 rejim (pengelolaan lahan) 
pada kelompok tertentu yang dikembangkan berdasarkan kombinasi kelas 
Hutan/Non-Hutan, Kategori Lahan Awal, Tipe Hutan Awal, Fungsi Hutan, 
Jenis Tanah, sistem Penebangan, Perkebunan, Kebakaran, Transisi Hutan/
Non-Hutan dan Perubahan Kategori Lahan. Suite merupakan areal yang 
spesifik dengan rejim tertentu yang akan dimodelkan dalam FullCAM.

5 Basis Data 
Luas Rejim

Basis data luas rejim dikembangkan untuk setiap provinsi di Indonesia (34 
provinsi). Luas rejim menunjukkan hasil alokasi spasial rejim yang akan 
dimodelkan. Basis data ini berisi informasi mengenai kode rejim, parameter 
yang digunakan dalam menyusun suite, luas, waktu kejadian dan file plot 
rejim.

6 Basis Data 
Hasil

Basis data ini berisi informasi hasil perhitungan emisi dan areal yang 
dimodelkan pada berbagai sumber karbon (biomassa di atas permukaan 
tanah, biomassa di bawah permukaan tanah, serasah, kayu mati, tanah) dan 
sumber emisi lain (gambut terbakar, oksidasi biologis gambut) berdasarkan 
tipe hutan, fungsi hutan, jenis tanah, aktivitas dan provinsi untuk 
kemudahan pelaporan.
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