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ABSTRACT 

Forests are the lungs of the world play a pivotal role in sustaining life on earth. Forests absorb CO2 during 

photosynthesis and store it as organic matter in biomass plants. Forest productivity measurement relevant to 

the measurement of biomass. Forest biomass provides important information in predicting the magnitude of 

potential CO2 sequestration and biomass in certain age that can be used to estimate forest productivity. This 

research was conducted in the forests of the village folk / State Hutumuri as one of the traditional agroforestry 

Dusung on the island of Ambon. Base data from this study can serve as the basis planners to develop a large-

scale carbon stocks forecast for total public forests Dusung pattern of agroforestry systems. Carbon 

measurement method performed in the demonstration plot for level measurement of trees, saplings and 

undergrowth. The dominant plant types for plot 1 in the dominance of the nutmeg plant (Mirystica fragrans), 

plot 2 durian (Durio zibethinus) and plot three plants duku (Langcium, sp). Total biomass measurement 

results on vegetation titled tree is 1510.06 kg /m
2
; lower plants amounts to, 283 kg /m

2
, woody nekromas of 

33.56 kg/m
2
; nekromas not coarse woody litter of 15.92 kg /m

2
, not woody litter nekromas fine amounting to 

140.4 kg/m
2
. Total CO2 uptake of the combination of people plant trees in the forest amounted to 456.53 

tons/m
2
. The assumption for an area of 1 ha of forest land in the village folk Dusung system/State Hutumuri 

has a number of carbon uptake of 11413.45 tC/ha. 

Keywords: Agroforestry, Carbon Pool, Climate Change. 

I.PENDAHULUAN 

Hutan yang merupakan paru-paru dunia memegang peranan sangat penting dalam 

kesinambungan kehidupan di bumi. Hutan sebagai bagian dari ekosistem yaitu lingkungan 

tempat berlangsungnya hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, 

akan terganggu apabila salah satu dari ekosistem itu berubah. Peristiwa semakin 

menipisnya lapisan ozon adalah terjadinya suhu panas yang mencapai di atas 40
0
C yang 

menyebabkan kematian di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat. 

Pada bulan Desember 2007 masyarakat internasional dalam konferensi 

internasional di Bali sepakat melalui Bali Road Map untuk mengatasi perubahan iklim pada 

Tahun 2012.  Pengurangan emisi dari kerusakan hutan diantaranya dicoba untuk diatasi 

secara global dengan suatu program atau mekanisme yang disebut sebagai Reducing 

Emissions from Deforestation and forest Degradation Plus (REDD+). Dengan mekanisme 

REDD+ ini, maka Negara yang berhasil mengurangi tingkat emisi melalui perbaikan 

kondisi tutupan lahan dan hutan serta pengelolaan yang berkelanjutan akan menerima 
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keuntungan dari kredit karbon yang berhasil disimpan, sehingga akan mengoptimalkan 

potensi lahan dan hutan yang ada di negera tersebut termasuk Indonesia. 

Hutan mengabsorpsi CO2 selama  proses  fotosintesis  dan  menyimpannya 

sebagai materi organik dalam biomassa tanaman. Banyaknya materi organik yang 

tersimpan dalam biomassa hutan per unit  luas dan per unit waktu merupakan  pokok  

dari  produktivitas  hutan. Produktivitas hutan merupakan gambaran kemampuan 

hutan dalam mengurangi emisi CO2 di atmosfir  melalui  aktivitas physiologinya.

 Pengukuran produktivitas hutan relevan dengan pengukuran biomassa. Biomassa 

hutan menyediakan informasi penting dalam menduga besarnya potensi  penyerapan  CO2  

dan  biomassa  dalam  umur  tertentu  yang  dapat dipergunakan untuk mengestimasi 

produktivitas hutan (Hardiansyah, 2011). 

Metode estimasi, pengukuran, monitoring dan pelaporan kegiatan Penggunaan 

Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Hutan yang begitu kompleks mendorong 

berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian untuk mencari solusi 

pelaksanaan perdagangan karbon ini. Berbagai upaya dilakukan a.l. yaitu penyelenggaraan 

program sertifikasi dan legalitas kawasan hutan baik hutan tanaman maupun hutan rakyat 

karena pohon-pohon penyusun hutan tersebut memiliki kemampuan memproduksi kayu. 

Dimana mekanisme produksi kayu oleh tumbuhan membutuhkan banyak energi dan untuk 

itu CO2 diikat dari udara dalam proses fotosintesis. Menurut de Vries et.al. (1974) dalam 

Huxley (1999) bahwa 1 kg jaringan daun, batang dan kayu dibutuhkan masing-masing 

sekitar 0,23 g; 0,28 g dan 0,45 g CO2  di dalam jaringan kayu dimana hampir seluruh 

karbon tersimpan. 

Kondisi karakter ekosistem agroforestri sistem dusung di kepulauan Maluku 

dengan DAS sempit, sangat rentan terhadap pemanasan dan perubahan iklim global. 

Kondisi ini juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.  

Kastanya A dkk (2012).  Terbentuknya agroforestri dusung, merupakan warisan yang 

ditinggalkan leluhur kepada anak cucu, berupa tanaman berkayu (pohon), tanaman buah-

buahan, tanaman sagu, tanaman palem, tanaman rempah ataupun tanaman obat-obatan. 

Dusung di Maluku Tengah (Ambon Seram dan Banda) terletak berjarak 1 – 10 km dari 

desa.  Daerah ini merupakan dataran rendah basah (0-500 m dpl), maka tanaman buah-

buahan (duren, manggis, duku, bacang), tanaman rempah-rempah (pala, cengkih, kemiri) 

dan tanaman pangan (umbi-umbian dan pisang) adalah tanaman dengan iklim (suhu, curah 

hujan) yang sesuai pada daerah tersebut. Diperolehnya informasi (data base) hasil 
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inventarisasi potensi tanaman agroforestri sistem dusung di Negeri Hutumuri sebagai 

pewakil agroforestri di Maluku. Adanya penetapan klasifikasi biomassa sehinga dapat 

dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan  LULUCF  yaitu  penetapan  baseline.  

Selanjutnya  jika  sudah  ada  data  biomassa lanjutan secara time series maka akan dapat 

digunakan untuk penetapan additionality (penambahan) maupun leakage (kebocoran) 

kegiatan LULUCF tersebut.  

II. METODE PENELITIAN 

 

Konsep Agroforestri
Menentukan Tujuan dan 

Merumuskan Masalah

Mempersiapkan alat dan 

bahan yang digunakan

Penaatan Areal dan 

Pengumpulan Data

Potensi Biomassa dan 

Spasial (Hasil Analisis Lab)

Potensi Stok Karbon 

Agroforestri Sistem Dusung 

Tahun I & II

Ground check plot 

ukur Tahun I & II

Persiapan

Inventarisasi

Analisis

Sintesa

  

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 

Pengukuran Tahun I dan II: 

1. Inventarisasi dan Pengukuran 

(dbh/tinggi) dan jumlah jenis 

per tanaman 

2. Pengukuran dan Pengambilan 

sampel biomassa vegetasi 

3. Pengukuran dan Pengambilan 

sampel serasah 

4. Pengukuran Suhu 

5. Pengukuran Intensitas 

Penyinaran Matahari 
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Analisis data menggunakan beberapa metode perhitungan antara lain: 

a. Persamaan rata-rata (mean) untuk menghitung data hasil pengambilan ring sampel 

serasah, biomassa pohon, tiang, pancang, semai, tumbuhan penutup tanah dan serasah 

yaitu ix = x /n  

b. Persamaan alometrik untuk menduga biomasa pohon kawasan agroforestri yang 

dikembangkan oleh Ketterings et al. (2001) dengan rumus :  Y = a ρ Db, dimana; a= 

intersepsi dengan sumbu Y; b=BJ kayu (g/cm3); D= DBH (cm).  

c. Perhitungan berat kering serasah, tumbuhan bawah, dan pancang yang dikembangkan 

 menggunakan rumus Kurniatun Hairiah et al (2011). Total BK (g) = BK subcontoh 

(g)/BB subcontoh (g) x Total BB (g). Dimana BK = Berat Kering; dan BB = Berat 

Basah. 

d. Persamaan pendugaan volume kayu mati yang rebah dengan rumus Brown dan 

Roussopolos (1974) yaitu: Volume (m
3
/ha) = π

2 
* (D1

2 
+ D1

2 
+ ......+ Dn

2
) / (8 * L). 

e.  Penentuan nilai potensi carbon di kawasan agroforestri berdasakan hasil 

inventarisasi tegakan akan diolah dan dihitung untuk memperkirakan jumlah 

biomassa diatas tanah (above ground biomas), yang dihitung perkiraan jumlah 

karbon pada sistem agroforestri dengan rumus (Brown, 1997) : C = 0.5  x Y dimana 

C = jumlah karbon dan Y = jumlah biomasa 

III. HASIL  DAN PEMBAHASAN  

3.1. Pengukuran Karbon dari Biomassa Pohon 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Hutan Rakyat Negeri Hutumuri, 

untuk 3 plot sampling yang di ukur pada penelitian tahap I berdasarkan penempatan plot 

sesuai kombinasi jenis tanaman bahwa cadangan karbon tertinggi  dari biomassa tegakan 

dominan untuk tanaman Pala di Plot I, tanaman durian di Plot II dan tanaman  Duku di Plot 

III, bahwa ternyata pada plot II yang di dominasi oleh tanaman durian (Durio zibethinus) 

dari famili Bombacaceae. Tingginya karbon pada tanaman ini, diduga karena jenis pohon 

ini memiliki berat jenis kayu yang relatif tinggi yaitu 0,64 g/cm3. Hal ini disebabkan nilai 

kandungan karbon suatu bahan organik adalah 47 % dari total  biomassanya (BSNI, 2001). 

Tingginya cadangan karbon pada tanaman durian  (Durio zibethinus) diduga juga 

karena ukuran diameternya yang besar bisa mencapai 65,5 cm. Sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, bahwa pengukuran biomasa pohon (dalam berat kering) dihitung 
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menggunakan persamaan allometrik (allometric equation) berdasarkan pada diameter 

batang setinggi 1,3 m di atas permukaan tanah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh  

Rahayu, Lusiana, dan van Noordwijk (2007) dari  hasil penelitian tentang pendugaan 

cadangan karbon di atas permukaan tanah pada berbagai sistem penggunaan lahan di 

Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui 

bahwa keberadaan pohon yang berdiameter > 30 cm pada suatu sistem penggunaan lahan 

memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap total cadangan karbon. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran tingkat tiang dan tingkat 

pohon diketahui cadangan karbon di Plot II adalah yang tertinggi sebesar 28365.598 kg per 

400 m
2
 adalah 70,914 kg/m

2
 atau 709,140 ton/ha. Sehingga total cadangan karbon pohon 

pada hutan rakyat di Negeri Hutumuri yang di dominasi oleh tanaman durian dengan luasan 

25 ha misalnya diperkirakan memiliki cadangan karbon sebesar 17728,5 ton.   

Hasil yang berbeda  diperoleh  dari  informasi  yang  diberikan  Badan  Litbang  

Kehutanan  (2010), bahwa cadangan karbon di atas permukaan tanah pada hutan sekunder 

bekas tebangan berkisar antara 171,8 - 249,1 ton/ha. Perbedaan hasil ini dikarenakan pada 

hutan rakyat di Negeri Hutumuri jenis tanaman budidaya yang di tanami masyarakat 

tergantung pada keinginan mereka seperti yang terdapat di Plot I dan Plot III di dominasi 

oleh tanaman pala sebesar 42.352 kg/m
2
 atau sebesar 423,52 ton/ha dan tanaman duku 

hanya sebesar 3.774 kg/m
2
 atau sebesar 37,74 ton/ha.  Pada lokasi ini diduga untuk tanaman 

pala memiliki ukuran diameter dan tinggi pohon yang umumnya seragam serta asosiasi 

tanaman pala relatif beragam, sehingga pada plot I jumlah kandungan biomasa relatif lebih 

banyak dari tanaman duku yang berukuran diameter dan tinggi pohon yang tidak terlalu 

besar. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.  

Tabel 1. Biomasa Tegakan Pohon Plot I, II da III 

 

Plot 

Diameter 

Rata2 (m3) 

Biomasa Pohon 

kg/m
2
 ton/ha 

I 36.36 42.352 423,5 

II 37.94 70.914 709,1 

III 19.56 3.774 37,7 

 Total 117.04 1.172 

 

Berdasarkan nilai cadangan karbon pohon yang dimiliki hutan rakyat di Negeri 

Hutumuri pada ketiga sampel plot pengukuran sebanyak 1.172 ton/ha, maka wilayah ini 

masuk ke dalam kategori Hutan Kerapatan Tinggi (HK 3) menurut  laporan  penelitian  
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hutan  ber-stok  karbon  tinggi  yang  telah  disusun  oleh Golden  Agri-Resources  and 

SMART yang bekerjasama dengan The Forest Trust and Greenpeace (Golden Agri-

Resources and SMART, 2012). Dalam laporan ini disebutkan bahwa Hutan Kerapatan 

Sedang (HK 2) merupakan sisa hutan alam, tetapi kondisinya lebih terganggu dibandingkan 

Hutan Kerapatan Tinggi (HK 3) dan memiliki rata-rata 166 ton karbon per hektar (tC/ha), 

sedangkan Hutan Kerapatan Rendah (HK 1) tampak seperti sisa hutan alam, tapi kondisinya 

sangat terganggu dan sedang dalam pemulihan dan rata-rata memiliki 107 ton karbon per 

hektar (tC/ha). Kedua strata hutan ini termasuk ke dalam kategori strata dengan nilai karbon 

yang tinggi 

3.2. Pengukuran Serapan CO2 Pohon di Demplot Pengukuran Carbon 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa serapan CO2 oleh pohon rata-

rata sebanyak 456,53 ton/m
2
. Sehingga total serapan CO2 oleh vegetasi pohon di hutan 

rakyat Negeri Hutumuri yang memiliki luas 1 ha di asumsikan adalah sebesar 11413,405 

ton/ha seperti pada Tabel berikut. 

Tabel 2.  Estimasi Total Cadangan Karbon di Bagian Atas Tanah pada 

Penggunaan Lahan Hutan Tanaman dengan dominan tanaman 

Pala, tanaman Durian dan tanaman Duku (ton/ha). Dimana nilai 

terpasang total karbon © untuk bahan organik tanaman adalah 

46 %. 

Petak 

Ukur 

Permanen 

(PUP) 

Biomasa 

Nekromas 

Berkayu 

Nekromas Tidak 

Berkayu 

Total 

Biomasa 

Tumbuhan 

(Di kali 46 

%) 

Total 

Cadangan 

C 

(ton/m2) 

Pohon 

(Tajuk) 

 

Tumbuhan 

Bawah 

(pancang+cover) 

Serasah 

Kasar 

 

Serasah 

Halus 

 

I 423.52 152 12.94 2.4 54.5 645.36 296.8656 

II 709.14 77 10.51 10.2 34.9 841.75 387.205 

III 377.4 56 10.11 3.32 51 497.83 229.0018 

 
1510.06 285 33.56 15.92 140.4 1984.94 913.0724 

    
Total Cadangan Carbon 456.5362 

    
Cadangan Carbon per Ha 11413.405 

Serapan CO2  oleh pohon di hutan rakyat ini tergolong tinggi  jika  dibandingkan  

dengan  serapan  CO2  oleh  pohon  di  hutan  produksi Cagar Biosfer Pulau Siberut di 

Propinsi Sumatera Barat dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Bismark et al. (2008). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa serapan CO2 oleh  pohon  dengan  dbh          

> 5  cm  di  hutan  primer  adalah  242,07  ton/ha.  Tingginya serapan CO2 oleh pohon di 

kawasan hutan ini diduga disebabkan oleh kerapatan pohon dengan dbh > 5 cm pada lokasi 

ini lebih banyak yaitu sebesar 391,67 pohon/ha daripada di hutan primer Cagar Biosfer 
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Pulau Siberut yaitu 114,25 pohon/ha. Tingginya kerapatan pohon akan mengakibatkan 

jumlah serapan CO2 oleh pohon juga akan semakin tinggi. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan   

Hasil penelitian tentang estimasi cadangan karbon di hutan rakyat sistem dusung di Negeri 

Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, yaitu: 

1. Total Biomasa hasil pengukuran pada vegetasi pohon bertajuk (plot 10 x 10 dan 20 x 

20) m sebesar 1510,06 kg/m
2
; tumbuhan bawah (plot ukur 2 x 2 dan 5 x 5) m sebesar , 

283 kg/m
2
, nekromas berkayu sebesar 33,56 kg/m

2
; nekromas tidak berkayu serasah 

kasar sebesar 15,92 kg/m
2
, nekromas tidak berkayu serasah halus sebesar 140,4 kg/m

2
 

hasul pengukuran dan perhitungan pada hutan rakyat Negeri Hutumuri Kecamatan 

Leitimur Selatan.  

2. Total serapan CO2 oleh pohon di hutan rakyat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur 

Selatan sebesar 456,53 ton/m
2
 dengan luasan 1 ha di asumsikan serapan karbon adalah 

sebesar 11413,45 ton/ha. 

3. Jenis tanaman dominan untuk plot 1 di dominasi tanaman pala (Myristica fragrans), 

plot 2 tanaman durian (Durio zibethinus) dan plot 3 tanaman duku (Aglaria sp) di hutan 

rakyat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan. 
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