
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Repong Damar

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 47/kpts-II/1998, yang

menetapkan 29.000 ha kawasan hutan lindung dan produksi terbatas di Lampung

yang berupa wanatani asli repong damar sebagai kawasan dengan tujuan istimewa

(KDTI). Hak pengelolaan diberikan kepada 16 masyarakat adat setempat.  SK ini

mengakui pola pengelolaan sumberdaya hutan dalam bentuk wanatani asli oleh

masyarakat adat peminggir/krui.

Repong dalam terminologi krui adalah sebidang lahan kering yang di tumbuhi

beranekaragam jenis tanaman produktif, umumnya tanaman tua (perennial crops)

seperti damar, duku, petai, jengkol, dan beragam jenis kayu yang bernilai

ekonomis serta beragam jenis tumbuhan liar yang dibiarkan hidup. Disebut

Repong Damar karena pohon damar adalah tegakan yang dominan jumlahnya

pada setiap bidang (Lubis,1997).

Damar mata kucing (Shorea javanica), tergolong dalam famili Dipterocarpacea.

Shorea javanica di pasaran Internasional dikenal sebagai meranti putih (white

meranti), dan tergolong sebagai kayu keras ringan (light hard wood) sedangkan

di berbagai macam daerah di Indonesia dikenal dengan berbagai nama daerah,

yakni pelangar lenga (Jawa), damar saga (Sumatera Barat), damar sibolga
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(Sumatera Utara), damar puteh (Aceh), wuluh/lengah atau kapur

(Subah/Pekalongan).

Klasifikasi damar kata kucing (Shorea javanica)

Kingdom : Plantae

Division : Spermathopyta

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Theales

Famili : Dipterocarpaceae

Genus : Shorea

Spesies : Shorea javanica (Gustrini, 2009).

Damar memiliki resin yang keras, padat, mudah pecah dan mengandung minyak

esensial yang dapat diuapkan dalam yang jumlah kecil. Walaupun semua

dipterocarpaceae menghasilkan damar, hanya sebagian kecil yang memiliki nilai

komersil.

Damar mata kucing memiliki bentuk batang lurus, silindris, damar mata kucing

(Shorea javanica) tingginya dapat mencapai 40-50 m, diameter batang dapat

mencapai lebih dari 150 cm, batang bulat  dan lurus dengan banir dapat mencapai

1,5 m.  Batang berwarna kelabu tua sampai sawo matang dan beralur dangkal,

kulit batang tebal berwarna coklat dan bagian dalam terdapat jaringan yang

mengadung resin yang berwarna kekuningan. Tajuk lebat, hijau dan tidak

menggugurkan daun. Daun agak tebal berbentuk lonjong atau bulat telur

memanjang.
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Damar mata kucing (Shorea javanica) tumbuh di hutan hujan tropis dengan curah

hujan rata-rata 3300 mm/tahun. Tumbuh pada tanah kering atau tanah yang

tergenang air misalnya hutan, rawa, tanah liat, tanah berpasir maupun berbatu.

Tanah tempat tumbuhnya adalah tanah yang sarang, agak rapat, dan subur dengan

pH antara 5,9-6,3. Umumnya tumbuh pada tanah latasol, podsolik merah  kuning,

dan podsolik kuning dengan tipe iklim A atau B (Abdullah, 2007).

Damar mata kucing (Shorea javanica) merupakan salah satu tananaman yang

mampu memberikan produksi baik kayu maupun hasil lainnya (bukan kayu).

Pohon ini menghasilkan getah yang memiliki kualitas tinggi yang dikenal dengan

namadamar mata kucing. Provinsi Lampung yang merupakan salah satu daerah

penghasil getah ini, memilki hutan damar seluas 17.500 ha. Berdasarkan luasan

tersebut, 7.500 ha diantaranya merupakan hutan rakyat yang dikelola dengan

berbagai sistem budidaya atau usaha tani.

Damar mata kucing (Shorea javanica) yang tumbuh baik di Sumatra, Kalimantan,

Sulawesi dan maluku selain diambil getahnya, kayunya juga dimanfaatkan.

Daerah krui (Lampung Barat), damar mata kucing ( Shorea javanica) telah lama

di usahakan oleh rakyat untuk diambil getahnya, hal ini sudah terjadi beberapa

generasi, sehingga bertani damar telah merupakan mata pencaharian pokok untuk

daerah ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi hutan, maka peningkatan

produksi hutan baik kayu maupun non kayu perlu dilakukan.

Menurut Michon, dkk,  (1994) dalam  Rizon, (2005) menjelaskan tahapan

pengembangan repong damar  dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu:
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a. Secara ekologis dimana fase perkembangan menyerupai tahapan dengan segala

keuntungan ekologisnya, seperti perlindungan tanah, evolusi iklim mikro, dan

lain sebagainya.

b. Secara segi teknis budidaya, tahap - tahap penanaman tanaman produktif,

mulai dari tanaman subsisten sampai tanaman tua, berikut perawatanya,

disengaja atau tidak oleh petani. Sehingga proses-proses produksi yang terkait

dalam seluruh tahapan pengembangan repong damar bisa membuahkan

efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Dimana teknis budidaya dapat

berlangsung dalam kondisi ekologis yang sesuai dan saling mendukung satu

sama lain.

B. Hutan Adat

Hutan marga merupakan istilah lokal di lokasi Lampung Barat.  Hutan marga

adalah wilayah hutan non kawasan hutan marga yang lahanya dikuasiai secara

komunal oleh masyarakat adat atau ulayat secara turun temurun berdasarkan

kesepakatan adat dan belum diatur secara legal formal (Wulandari dan

Cahyaningsih, 2011).

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang

pengelolanya diserahkan pada masyarakat hukum adat (undang-undang No. 41

Tahun 1999). Berarti masyarakat adat yang masih “hidup”.  Tetapi pada

kenyataanya hutan adat tidak selalu berada dalam kawasan hutan Negara,

melainkan juga dimungkinkan berada di dalam hutan hak yang dimiliki dan

dikelola secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat sebenarnya

adalah merupakan salah satu bentuk hutan komunal (Warsito, 2005).
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Hutan komunal bisa dirtikan sebagai hutan yang dikelola oleh suatu unit

komunitas masyarakat.  Pengertian komunitas masyarakat itu sendiri bisa berlaku

pada setiap tingkatan unit komunitas.  Hutan komunal sebenarnya sebagai bentuk

kepeguasaan hutan yang berlainan dengan hutan milik individual (Warsito, 2005).

C. Peran Hutan Sebagai Penyerap Karbon

Hutan berperan dalam upaya peningkatan penyerapan CO2 dimana dengan

bantuan cahaya matahari dan dari tanah, vegetasi yang berklorofil mampu

menyerap CO2 dari atmosfer melalui prose fotosintesis. Hasil fotosintesis

iniantara lain disimpan dalam bentuk biomassa yang menjadikan vegetasi tumbuh

menjadi makin besar atau makin tinggi. Pertumbuhan ini akan berlangsung terus

sampai vegetasi tersebut secara fisiologis berhenti tumbuh atau dipanen (Adi,

2009).

Hutan alami merupakan penyimpanan karbon (C) tertinggi bila dibandingkan

dengan sisitem penggunaan lahan (SPL) pertanian, dikarenakan jenis keragaman

pohonya tinggi, dengan tumbuhan bawah dan serasah di permukaan tanah yang

banyak. Dengan demikian jumlah C yang disimpan di hutan sangat bervariasi

antar sistem penggunaan lahan, antar tempat dan antar pengelolaan. Jumlah C

yang tersimpan di daratan khususnya dalam vegetasi dan tanah sekitar 3.5 kali

lebih besar dari jumlah C yang ada di atmosfer dan pertukaran C di daratan

dikontrol oleh proses fotosintesis dan respirasi.

Sobirin (2010) setiap tahun tumbuhan-tumbuhan mempersenyawakan 150.000

juta ton CO2 dan 25.000 juta ton hidrogen (H) dengan membebaskan 400.000 juta
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ton oksigen ke atmosfer, serta menghasilkan 450.000 juta ton zat-zat organik.

Setiap jam, 1 ha daun-daunan hjau menyerap 8 kg CO2 yang ekuivalen dengan

CO2 yang dihembuskan oleh manusia sebanyak 2000 orang dalam waktu yang

sama. Setiap pohon yang ditanam mempunyai kapasitas mendinginkan udara

sama dengan rata-rata 5 pendingin udara (AC) yang dioperasikan 20 jam secara

terus-menerus setiap harinya. Setiap ha pepohonan mampu menetralkan CO2

yang dikeluarkan oleh 20 kensaraan. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak terlepas

dari faktor pemilihan jenis tanaman.

Pada skala global C tersimpan dalam tanah jauh lebih besar daripada yang

tersimpan di vegetasi. Tanah merupakan penyimpanan C terbesar pada semua

regional ekosistem (bioma), sedang vegetasi penyimpan C terbesar adalah pada

bioma hutan. Pada hutan di daerah dingin, proporsi C tersimpan di tanah lebih

besar daripada di vegetasi, dan proporsinya jauh lebih besar daripada di hutan

tropis atau subtropis.

Menurut Hairiah (2007), pada ekosistem daratan ada 3 faktor yang mempengaruhi

besarnya penyerapan karbon, yaitu:

a. Vegetasi : komposisi jenis, srtuktur dan umur tanaman.

b. Kondisi tempat : variasi iklim, tanah, adanya gangguan alam (misalnya

kebakaran hutan).

c. Pengelolaan (alih guna lahan hutan mrnjadi lahan pertanian) dan adanya

respon ekosistem daratan terhadap peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer.

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi, sehingga hasil yang diperoleh akan

ditentukan oleh kekuatan setiap faktor.
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D. Biomassa

Suatu sifat fisiologis yang hanya dimiliki oleh tumbuhan adalah kemampuan

untuk menggunakan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik

serta diasimilasikan dalam tubuh tanaman. Pada tubuh tanaman terdapat peristiwa

fotosintesis dimana dalam pertumbuhan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor

dalam dan faktor luar, faktor dalam meliputi sifat-sifat yang diturunkan dan

proses-proses fisiologis, sedangkan faktor luar meluputi cahaya air, tanah (unsur

hara dan mineral).

Begitu halnya pada biomassa hutan baik pada hutan alam maupun tanaman,

kandungan biomassa hutan sangat tergantung pada hasil yang diperoleh selama

proses fotosintesis. Menurut Purwanto, (2008) faktor- faktor yang mempengaruhi

biomassa hutan adalah.

a. Umur tegakan

b. Sejarah tegakan

c. Praktek pengelolaan hutan termasuk penyiapan lahan

d. Konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan.

Pengertian biomassa ditinjau dari asal kata bio dan massa, sehingga biomassa

tanaman adalah massa dari bagian hidup tanaman. Bio mengandung pengertian

bagian dari mahluk hidup. Massa mengandung pengertian yang sama dengan

yang terdapat dalam fisika yaitu parameter kepadatan dari suatu benda atau zat

yang memberikan unsur percepatanya bila suatu gaya diberikan. Dengan

demikian biomassa  tanaman adalah bahan hidup yang dihasilkan tanaman yang

bebas dari pengaruh gravitasi, sehingga nilainya tidak sama dengan berat yang
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tergantung kepada tempat penimbangan dan berhubungan dengan gaya gravitasi

(Handoko, 2007).

Biomassa adalah jumlah total bahan organik hidup di atas permukaan tanah pada

pohon yang dinyatakan dalam berat kering oven per unit luas (Brown, 1997).

Komponen biomassa hutan sendiri terdiri dari biomassa hidup di atas dan di

bawah permukaan tanah antara lain berupa pohon, semak belukar, semai, akar,

epifit, dan tumbuhan menjalar lainya. Biomassa juga dapat berasal dari tanaman

yang sudah mati seperti serasah kayu. Stok biomassa yang terdapat dalam tiap

pohon atau tegakan hutan dapat berubah-ubah.

Perubahan stok biomassa dapat dipengaruhi oleh waktu dan gangguan terhadap

hutan baik secara alami maupun akibat kegiatan manusia. Banyaknya biomassa

hutan sangat tergantung pada hasil yang diperoleh selama proses fotosintesis.

Asimilasi CO2 merupakan hasil penyerapan energi matahari dan akibat radiasi

matahari, berdasarkan keadaan iklim, maka faktor utama yang mempengaruhi

berat kering hasil panen ialah radiasi matahari yang diabsorsi dan efisiensi

pemanfaatan energi matahari tersebut untuk fiksasi CO2 (Lukito, 2010).

Biomassa digunakan sebagai dasar perhitungan bagi kegiatan pengelolaan hutan,

karena hutan dapat dianggap sebagai sumber (Source) dan rosot (Sinks) dari

karbon. Jumlah persediaan biomassa tergantung pada terganggu atau tidaknya

hutan, ada atau tidaknya permudaan alam, dan peruntukkan hutan. Natalia (2013),

menyatakan bahwa biomassa tegakan hutan dipengaruhi oleh umur tegakan,

sejarah perkembangan vegetasi, komposisi dan struktur tegakan. Biomassa dapat

dibedakan dalam dua kategori yaitu di atas permukaan tanah (above ground
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biomass) dan di bawah permukaan tanah (below ground biomass). Jumlah jenis,

kerapatan dan penyebaran jenis penting dalam keterwakilan pengambilan contoh

biomassa dan kandungan hara Isotomo dalam Natalia (2013).

Sutaryo (2009) menuliskan bahwa dalam inventarisasi karbon hutan, carbon pool

yang diperhitungkan setidaknya ada 4 kantong karbon. Keempat kantong karbon

tersebut adalah biomassa atas permukaan, biomassa bawah permukaan, bahan

organik mati dan karbon organik tanah.

a. Biomassa atas permukaan adalah semua material hidup di atas permukaan.

Termasuk bagian dari kantong karbon ini adalah batang, tunggul, cabang, kulit

kayu, biji, dan daun dari vegetasi baik dari strata pohon maupun dari strata

tumbuhan bawah hutan di lantai hutan.

b. Biomassa bawah permukaan adalah semua biomassa dari akar tumbuhan yang

hidup.  Pengertian akar ini berlaku hingga ukuran diameter tertentu yang

ditetapkan. Hal ini dilakukan sebab akar tumbuhan dengan yang lebih kecil

dari ketentuan cenderung sulit untuk dibedakan dengan bahan organik tanah

dan serasah.

c. Bahan organik mati meliputi kayu mati dan serasah. Serasah dinyatakan

sebagai semua bahan organik mati dengan diameter yang lebih kecil dari

diameter yang telah ditetapkan dengan berbagai tingkat dekomposisi yang

terletak di permukaan tanah.  Kayu mati adalah semua bahan organik mati

yang tidak tercakup dalam serasah baik yang masih tegak maupun yang roboh

di tanah, akar mati, dan tunggal dengan diameter lebih besar dari diameter yang

telah ditetapkan.
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d. Karbon organik tanah mencakup karbon pada tanah mineral dan tanah organik

termasuk gambut.

E. Pendugaan Biomassa

Pendugaan biomassa dapat melalui pengukuran secara langsung pada beberapa

komponen pohon (batang, ranting, akar, dandaun) yang selanjutnya menghitung

berat keringnya setelah dimasukan ke dalam oven. Alternatif  yang lainnya yaitu

menggunakan persamaan allometrik antara berat kering dengan dimensi pohon

yang mudah diukur, yaitu diameter (Whitmore, 1984).

Biomassa suatu vegetasi diketahui maka dapat diperoleh informasi mengenai

kandungan karbon yang tersimpan di dalam vegetasi tersebut. Pada umumnya

terdapat dua metode pendugaan biomassa yaitu metode destruktif dan metode

allomterik. Metode destruktif sampel yang diambil sangat tergantung pada

homogenitas dari tegakan vegetasinya sehingga data yang didapat akan semakin

akurat. Tegakan yang akan diambil sampelnya ditebang dan ditimbang (berat

basah) kemudian dikeringkan untuk mendapatkan konversi berat kering

(Murdiyarso dkk., 1994).

F. Penghitungan Biomassa

Beberapa istilah dalam perhitungan biomassa diantaranya disebutkan dalam Clark

(1979) sebagai berikut.

a) Biomassa hutan (forest biomass) adalah keseluruhan volume mahluk hidup

dari semua spesies pada suatu waktu tertentu dan dapat dibagi kedalam 3

kelompok utama yaitu pohon, semak, dan vegetasi yang lain.
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b) Pohon secara lengkap (complete tree) berisikan keseluruhan komponen dari

suatu pohon termasuk akar, tunggal/tunggak, batang, cabang dan daun.

c) Tinggal dan akar (stump and rools) mengacu kepada tunggul, dengan

ketinggian tertentu yang ditetapkan oleh praktek- praktek setempat dan

keseluruhan akar.

d) Batang diatas tunggu (tree above stump) merupakan seluruh komponen pohon

kecuali akar dan tunggul. Dalam kegiatan forest biomass inventories,

pengukuran sering dikatakan bahwa biomassa pohon secara lengkap.

e) Batang (stem) adalah komponan pohon mulai di atas tunggul hingga ke Pucuk

dengan mengecualikan cabang dan daun.

f) Cabang (branches) semua dahan dan ranting kecuali daun.

g) Dedaunan (foliage) semua duri-duri, daun, bunga dan buah.

Metode pengukuran biomassa ada empat cara utama yaitu:

a) Metode sampling dengan pemanenan (destructive sampling) secara in situ.

b) Metode sampling tanpapemanenan (non-destructive sampling) dengan data

pendataan hutan secara in situ.

c) Metode pendugaan melalui penginderaan jauh dan.

d) Metode pembuatan model.

Masing- masing metode menggunakan persamaan allometrik karena untuk

mengekstrapolasi cuplikan data ke area yang lebih luas. Penggunaan persamaan

allometrik standar yang telah dipublikasikan sering dilakukan, tetapi karena

koofisien persamaan allometrik ini bervariasi untuk setiap lokasi dan spesies,

penggunaan persamaan standar ini dapat mengakibatkan galat (error) yang
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signifikan dalam mengestimasikan biomassa suatu vegetasi (Australian

Greenhouse Office, 1999).

Menurut Sutaryo (2009) menyatakan ada 4 (empat) cara utama untuk menghitung

biomassa yaitu:

a. Sampling dengan pemanenan (Destructive sampling) secara in situ.

Metode ini dilaksanakan dengan memanen seluruh bagian tumbuhan termasuk

akarnya, mengeringkannya dan menimbang berat biomassanya. Pengukuran

dengan metode ini untuk mengukur biomassa hutan, dapat dilakukan dengan

mengulang beberapa area cuplikan atau melakukan ekstrapolasi untuk area

yang lebih luas dengan menggunakan persamaan alometrik. Meskipun metode

ini terhitung akurat untuk menghitung biomassa pada cakupan area kecil,

metode ini terhitung mahal dan sangat memakan waktu.

Prosedur umum untuk membuat estimasi berat dari individu masing-masing

pohon yang menjadi bagian dalam pemanenan biomassa (destructive sampling)

adalah sebagai berikut:

 Pohon ditebang dan dipisahkan material yang ada sesuai dengan

komponen dari   pohon tersebut.

 Setiap komponen, bagian-demi bagian dibagi dan ditimbang.

 Masing-masing komponen diambil sub-contoh.

 Menentukan volume dari sub-contoh dengan metode penenggelaman

dalam air atau metode lainnya (optional).

 Sub-contoh dikeringkan dengan oven,kemudian masing-masing sub

contoh ditimbang.
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 Menetapkan total berat kering dari masing-masing bagian.

 Menetapkan faktor kepadatan berat basah dan berat kering untuk setiap

komponen.

 Berat masing-masing komponen dijumlahkan untuk mendapatkan berat

keseluruhan pohon.

Berat basah keseluruhan pohon dan komponen-komponennya dapat dibagi

atau dibedakan dengan cara ini atau melalui cara sampling. Pembagian

komponen-komponen berdasarkan kadar air dan berat kering umumya

memerlukan proses laboratorium.  Metode untuk mengestimasikan berat dan

volume tumbuhan bawah dan vegetasi lain mengandung prinsip yang sama

dengan pengukuran untuk pohon. Variabel bebas untuk fungsi (persamaan)

berat kering dalam beberapa kasus dapat pula disamakan seperti tinggi dan

densitas vegetasi (Sutaryo, 2009).

b. Sampling tanpa pemanenan (Non-destructive sampling).

Metode ini merupakan cara sampling dengan melakukan pengkukuran tanpa

melakukan pemanenan.  Metode ini antara lain dilakukan dengan mengukur

tinggi atau diameter pohon dan menggunakan persamaan alometrik untuk

mengekstrapolasi biomassa (Sutaryo, 2009).

c. Pendugaan melalui penginderaan jauh.

Menurut Sutaryo (2009), penggunaan teknologi penginderaan jauh umumnya

tidak dianjurkan terutama untuk proyek-proyek dengan skala kecil. Kendala

yang umumnya adalah karena teknologi ini relatif mahal dan secara teknis

membutuhkan keahlian tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh pelaksana
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proyek.  Metode ini juga kurang efektif pada daearah aliran sungai, pedesaan

atau wanatani (agroforestri) yang berupa mosaic dari berbagai penggunaan

lahan dengan persil berukuran kecil (beberapa ha saja).

Hasil penginderaan jauh dengan resolusi sedang mungkin sangat bermanfaat

untuk membagi area proyek menjadi kelas-kelas vegetasi yang relatif

homogen. Hasil pembagian kelas ini menjadi panduan untuk proses survey dan

pengambilan data lapangan. Untuk mendapatkan estimasi biomassa dengan

tingkat keakuratan yang baik memerlukan hasil pengideraan jauh dengan

resolusi yang tinggi, tetapi hal ini akan menjadi metode alternatif dengan biaya

yang besar (Sutaryo, 2009).

d. Pembuatan model.

Model digunakan untuk menghitung estimasi biomassa dengan frekuensi dan

intensitas pengamtan in situ atau penginderaan jauh yang terbatas. Umumnya,

model empiris ini didasarkan pada jaringan dari sample plot yang diukur

berulang, yang mempunyai estimasi biomassa yang sudah menyatu atau

melalui persamaan allometrik yang mengkonversi volume menjadi biomassa

(Sutaryo, 2009).

Penelitian yang dilakukan di Pekon Gunung Kemala hanya menggunakan

metode tanpa pemanenan pada tegakan damar mata kucing (Shorea javanica)

yang masih berdiri dilakukan untuk menghindari resiko kerusakan tersebut.

Sampling dengan pemanenan, penginderaan jauh dan pembuatan model tidak

dilakukan, selain karena keterbatasan alat, metode dengan pengambilan
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sampling tanpa pemanenan sudah cukup untuk melengkapi data penghitungan

biomassa.

G. Persamaan Allometrik

Allometrik didefinisikan sebagai suatu studi dari suatu hubungan antara

pertumbuhan dan ukuran salah satu bagian organisme dengan pertumbuhan atau

ukuran salah satu bagianorganisme dengan pertumbuhan atau ukuran dari

keseluruhan organisme. Dalam studi biomassa hutan/pohon persamaan allometrik

digunakan untuk mengetahui hubungan antara ukuran pohon (diameter atau

tinggi) dengan berat (kering) pohon secara keseluruhan.

Untuk menaksir potensi pohon sebagai penyerap dan penyimpan karbon,

dibutuhkan penaksiran (estimasi) biomassa pohon. Penggunaan rumus allometrik

sederhana yang dapat mewakili berbagai jenis pohon yang tumbuh di hutan alami

dari berbagai negara mungkin dapat digunakan untuk mengurangi perusakan

hutan alam selama pengukuran. Biomassa pohon di hutan sekunder atau di lahan

agroforestri biasanya ditaksir dengan menggunakan rumus allometrik sederhana

yang digunakan oleh Ketterings, dkk (2001).
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Tabel 1. Model persamaan allometrik yang digunakan

No Jenis Tegakan Persamaan Allometrik
(Sumber)

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mahoni *

Sonokeling*

Jati *

Sengon *

Akasia *

Pohon- pohon bercabang **

Pohon tidak bercabang **

Kopi **

Pisang **

Palm **

Bambu **

BK= 0,902(D2H)0,08

(Purwanto, 2009)
BK= 0,745(D2H)0,64

(Purwanto, 2009)
BK= 0,015(D2H)1,08

(Purwanto, 2009)
BK = 0,020 (D2H)0,93

(Purwanto,2009)
BK=0,077 (D2H)0,90

(Purwanto,2009)
BK=0,11 ρ(D)2,62

(Ketterings, 2001)
BK=π ρD2H/40
(Hairiah,2002)
BK=0,281(D)2,06

(Arifin, 2001)
BK=0,030(D)2,13

(Arifin 2001, Van Noordwijk,2000)
BK=BA*H*ρ
(Hairiah, 2000)
BK=0,131(D)2,28

(Priyadarsini,2000)
Sumber : * = Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI,2009
** = Hairiah dan Rahayu, 2007

H. Potensi Karbon Hutan

Potensi karbon tersimpan pada berbagai jenis umur dan umur tanaman berbeda-

beda. Potensi penyerapan karbon cenderung semakin besar dengan meningkatnya

umur tanaman. Kemampuan hutan tanaman dalam menyerap karbon tersebut

dipengaruhi oleh jenis yang ditanam kondisi tempat tumbuh, dan intensitas

pemeliharaanya. Hal inilah yang membedakan kemampuan hutan tanaman dalam

menyerap karbon dibandingkan dengan hutan alam.
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Untuk mengetahui potensi karbon tersimpan dalam jumlah karbon yang disimpan

dalam biomassa pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya

karbondioksida (CO2) di atmosfer yang diserap oleh tanaman. Sedangkan

pengukuran C yang masih tersimpan dalam bagian tumbuhan yang telah mati

secar tidak langsung menggambarkan CO2 yang tidak dilepaskan ke udara.

Proporsi tersebar penyimpanan karbon di daratan umumnya terdapat pada

komponen pepohonan. Untuk mengurangi tindakan perusakan selama

pengukuran, biomassa pohon dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan

allometrik yang didasarkan pada pengukuran diameter batang.

Pemanenan kayu merupakan penyebab utama penurunan jumlah stok karbon yang

diserap oleh hutan dimana karbon yang ditinggalkan di dalam tegakan terdapat di

bawah permukaan tanah, tegakan tinggal, semai, tumbuhan bawah, dan limbah

kegiatan pemanenan kayu ( Hairiah dkk., 2007).

Lasco (2006) menyatakan  bahwa aktivitas pemanenan kayu berperan dalam

menurunkan cadangan karbon diatas permukaan tanah minimal 50%. Cadangan

karbon yang hilang dapat dikurangi dengan melaksanakan teknik pemanenan

berdampak rendah. Berdasarkan keberadaanya di alam karbon dibedakan menjadi

2 kelompok yaitu:

a. Karbon di atas permukaan tanah, meliputi:

 Biomassa Pohon

Proporsi terbesar penyimpanan karbon di daratan umumnya terdapat pada

komponen pepohonan. Untuk mengurangi tindakan perusakan selama
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pengukuran biomassa pohon dapat diestimasi dengan menggunakan

persamaan allometrik yang didasarkan pada pengukuran diameter batang.

 Biomassa tumbuhan bawah

Tumbuhan bawah meliputi semak belukar yang berdiameter batang <5cm,

tumbuhan menjalar, rumput-rumputan atau gulma. Estimasi biomassa

tumbuhan bawah dilakukan dengan mengambil bagian tanaman

(melibatkan perusakan).

 Nekromasa

Batang pohon mati baik yang masih tegak atau telah tumbang dan

tergeletak di permukaan tanah, yang merupakan komponen penting dari

karbon dan harus diukur pula agar diperoleh estimasi penyimpanan karbon

yang akurat.

 Serasah

Serasah meliputi bagian tanaman yang telah gugur berupa daun dan

ranting-ranting yang terletak di permukaan tanah.

b. karbon di dalam tanah

 Biomassa akar

Akar mentransfer karbon dalam jumlah besar langsung ke dalam tanah,

dan keberadaanya dalam tanah bisa cukup lama. Pada tanah hutan

biomassa akar lebih didominasi oleh akar-akar besar (berdiameter >2mm),

sedangkan pada tanah pertanian lebih didominasi oleh akar-akar halus

yang lebih pendek daur hidupnya. Biomassa akar dapat pula diestimasi
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berdasarkan diameter akar proksimal, sama dengan cara untuk

mengestimasi biomassa pohon yang didasarkan pada diameter batang.

 Bahan organik tanah

Sisa tanaman, hewan dan manusia yang ada di permukaan dan di dalam

tanah sebagian atau seluruhnya dirombak oleh organisma tanah sehingga

melapuk dan menyatu dengan tanah dinamakan bahan organik tanah.

Hasil penelitian terdahulu yang memuat tentang Potensi Biomassa Karbon Hutan

Alam dan Hutan Bekas Tebangan Setelah 30 Tahun di Hutan Penelitian Malinau

Kalimantan Timur. Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya Potensi

Biomassa Karbon di Hutan Alam Primer Dan Hutan Bekas Tebangan Setelah 30

Tahun di Hutan Penelitian Malinau Kalimantan Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Brown dan Chave,

kandungan karbon tanah sedalam 20 cm di hutan alam dan hutan bekas tebangan

setelah 30 tahun masing- masing adalah sebesar 37,86 tonC/ha. Dengan

demikian, serapan karbondioksida pada hutan alam dan hutan bekas tebangan

setelah 30 tahun masing-masing adalah sebesar 970,57 tonCO2/ha dan 913,37

tonCO2/ha.

Potensi hutan alam dalam menyerap karbondioksida di hutan penelitian Malinau

sangat tinggi dan apabila hutan alam ini ditebang dengan memperhatikan asas-

asas pengelolaan hutan lestari, maka setelah 30 tahun ternyata memiliki potensi

biomassa karbon yang mendekati potensi biomassa karbon di hutan alam.
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I. REDD dan REDD+

REDD merupakan singkatan dari Reducing Emmision from Deforestation and

Forest Degradation atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, yaitu

semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan

penurunan kuantitas tutupan lahan dan stok karbon yang dilakukan melalui

berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan

(CIFOR, 2010)

REDD dipandang dapat langsung mengatasi perubahan iklim dan kemiskinan di

daerah pedesaan, serta dalam waktu bersamaan melestarikan keanekaragaman

hayati dan menjaga jasa-jasa ekosistem yang penting.  Bagi Indonesia REDD

masih terus melengkapi untuk menyempurnakan peta jalanya.  Salah satu

hambatan yang dihadapi tentang REDD dan keterkaitanya di Indonesia adalah

tingkat pengetahuan yang harus terus ditingkatkan dalam berbagai pihak kunci.

Seiring berjalanya waktu muncul satu pemikiran bahwa tidak hanya deforestasi

dan degradasi hutan yang harus dihindarkan, tetapi keanekaragaman hayati berupa

flora dan fauna yang ada di dalam hutan secara optimis dapat dilestarikan dengan

cara tersebut.  Berdasarkan isu ini, maka ada wacana yang dikenal dengan

REDD+.  REDD+ merupakan singkatan dari Reducing Emmision from

Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks in

Developing Countries (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

dan penambahan cadangan karbon hutan di negara berkembang).

REDD+ merupakan sebuah mekanisme yang diajukan bertujuan untuk

memperlambat  perubahan iklim dengan membayar sejumlah negara berkembang
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agar mengehntikan kegiatan penebangan hutan di negara berkembang.  Tanda

“plus” di REDD+ menambahkan konsevasi dan pengelolaan hutan secara lestari,

pemilihan hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan cadangan karbon

hutan (CIFOR, 2010).

J. Nilai Penting Serapan Karbon dalam Sustainable Forest Management

Perencanaan manajemen hutan lestari (sustainable forest management) adalah

perencanaan manajemen yang dikembangkan dalam suatu kerangka kerja yang

lebih luas, mengambil perspektif yang luas, dan melibatkan sejumlah nilai yang

dihasilkan di dalam dan sekitar areal yang dikelola.  Dengan kata lain perencanaan

yang mendukung SFM, perlu mengembangkan metode-metode perencanaan yang

mempertimbangkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekologi

(lingkungan), sosial dan ekonomi untuk menyediakan produk dan jasa yang

diharapkan dari sumberdaya hutan bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Lima komponen penting dalam konsep SFM yakni:

a. Perencana berfikir holistik yakni menekankan pada ekosistem, sehingga jenis

dan produk hasil hutan harus dipandang sebagai output dari ekosistem yang

kompleks.

b. Perencanaan pada skala ruang yang besar dan luas (bentang alam atau

wilayah).

c. Lebih ditekankan pada pemeliharaan habitat.

d. Penekanan pada pengelolaan terhadap komponen-komponen suatu bentang

alam yang tipe kehadirannya melimpah dan paling banyak berinteraksi dengan
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komponen lain, sehingga berperan penting dalam menentukan fungsi bentang

alam.

e. Adanya kesadaran bahwa tidak semua unsur dalam bentang alam memiliki

peran yang sama.

Berdasarkan lima komponen tersebut, karakteristik perencanaan hutan yang

mendukung SFM adalah:

a. Pendekatan ekosistem.

b. Pendekatan optimalisasi fungsi-fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial dari

ekosistem hutan.

c. Pendekatan kelestarian hasil untuk hutan produksi.

d. Dimensi waktu pengelolaan yang tidak terhingga (infinite).

Dalam memastikan komponen waktu infinite, maka kesinambungan perencanaan

kehutanan dengan siklus yang berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk

memastikan status capaian dan kesesuaian arah dengan peta jalan (road map)

kehutanan atau dengan kata lain perencanaan kehutanan yang mendukung SFM

adalah perencanaan yang berkelanjutan (sustainable) dengan waktu tak terbatas

dan tidak dibatasi masa pemerintahan serta lintas generasi.

K. Uji Statistik

Secara umum statistik diartikan sebagai alat pembuat keputusan yang bijaksana

dalam kondisi yang tidak menentu.  Pengertian statistik dari pandangan umum

adalah data  numerik dalam prakteknya statistik banyak berhubungan dengan

angka.  Dalam aplikasinya, statistik dapat dilakukan melalui komputerisasi, yaitu

dengan menggunakan program atau software yang sudah difokuskan dalam
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bidang statistik. Software-software tersebut digunakan melakukan pengolahan

data statistik deskriptif maupun inferensia, serta mampu menyajikan berbagai

grafik yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan dibidang statistik.

Contoh software tersebut seprti Microstat, SAS, Micro TSP, MINITAB dan SPSS

(Soenyono, 2009).

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) merupakan suati software

komputer yang dapat digunakan untuk membuat analisis dalam bidang statistika.

Pertama kali SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc, yang dirilis pada tahun 1968

oleh Norman Nie (seorang lulusan fakultas ilmu politik dari Standford University

Dwi, 2008).  Seiring perjalanan waktu, SPSS mengalami perkembangan,

penggunaanya semakin kompleks untuk berbagai bidang ilmu seperti ekonomi,

psikologi, pertanian, teknologi, industri, dll.  Sehingga kepanjangan SPSS menjadi

Statistical Product and Service Solution.  Selain analisis statistika, SPPS juga

digunakan dalam ilmu manajemen data (seleksi kasus, penajaman file, pembuatan

data turunan) dan dokumentasi data (kamus meta data ikut dimasukan bersama

data). Berikut ini merupakan data statistik yang termasuk software dasar SPSS:

a. Statistik Deskriptif.

Tabulasi silang, frekuensi, deskripsi, penelusuran, statistik deskripsi rasio.

b. Statistik Bivariat.

rata-rata, t-test, ANOVA, korelasi (bivariat, parsial, jarak) nonparametrik tes.

c. Prediksi Hasil Numerik : regresi linear.

d. Prediksi untuk mengidentifikasi kelompok : analisis faktor, analisis cluster

(two-step, k-means, hierarkis), diskriminan.
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Output statistik memiliki format file proprietary (file*.spo).  Output proprietary

dapat diubah ke dalam bentuk teks atau Microsoft Word. Selain itu, output dapat

dibaca sebagai teks. Teks dengan pembatasan tabulasi, HTML, XML, data base

SPSS atau pilihan format image grafis misalnya yaitu JPEG, PNG, BMP, dan

EMP (Singgih, 2008).

1. Uji Korelasi

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar

dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan

negatif. Kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

Koefisien korelasi positif sebesar 1 dan koefisien korelasi negatif sebesar -1,

sedangkan yang terkecil adalah 0. Apabila hubungan antar 2 variabel/lebih itu

mempunyai koefisien korelasi mendekati nilai mutlak 1, menunjukan adanya

suatu hubungan yang kuat anatra kedua variabel yang dikorelasikan. Sedangkan

jika nilai koefesien korelasi semakin mendekati 0 berarti menunjukan bahwa

adanya hubungan yang tidak linier.  Tanda suatu koefisien korelasi

menggambarkan jenis hubungan antara variabel yang sedang dikorelasikan

(Soenyono, 2007). Kejadian-kejadian pada variabel yang satu akan dapat

dijelaskan oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan. Pada umumnya dikenal

dua jenis model korelasi yaitu: bivariate correlation dan partial correlation.

Bivariate correlation yaitu model korelasi yang digunakan hanya untuk

mengetahui hubungan antara dua variabel.  Sedangkan partial correlation

merupakan model korelasi yang digunakan untuk suatu kondisi ketika mengukur

hubungan antara dua variabel tetapi turut dipengaruhi pula oleh satu atau lebih
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variabel lain.  Nilai korelasi ada pada rentang 0 sampai 1 atau 0 samapai -1.

Tanda positif/negatif menyatakan arah hubungan antara gugus-gugus data

tersebut.

Tabel 2. Rentang nilai korelasi menurut Young

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,7 – 1,00 Tinggi
0,4 – 0,7 Substansial
0,2 – 0,4 Rendah

< 0,2 Diabaikan

Sumber : Soenyono, 2007.

Nilai korelasi antara variabel yang menunjukan hubungan positif  dapat dilihat

pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

dengan analisis regresi liner berganda.

2. Regresi Linier Berganda

Pada analisis regresi liner berganda ini dapat dilihat pengaruh beberapa variabel X

terhadap variabel Y (Arikunto, 2008). Denganmodifikasirumussebagaiberikut

(Soenyono, 2007):

Y = a + b1X1 + b2X2

Persamaan regresi pada software SPSS akan membantu memperhitungkan nilai

koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang akhirnya dapat menjelaskan

hubungan dan pengaruh biomassa dan serapan karbon dengan kerapatan dan

diameter.


