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INTRODUCTION  
  

Tujuan dari Fase Pertama penilaian Stok 
Karbon Tinggi (SKT) adalah menyusun 
suatu peta indikatif kawasan hutan SKT 
potensial di dalam suatu wilayah pengem-
bangan dan lanskap sekelilingnya. Hal ini 
dicapai dengan menggunakan kombinasi 
data foto udara Light Detection and Ranging  
(LiDAR) (jika tersedia), citra satelit dan data 
lapangan. Bagian-bagian dalam Modul 4  
berfokus pada Fase 1: Menyusun peta 
indikatif hutan SKT yang pertama. Modul 
ini mengantar pembaca untuk mengetahui 
tahapan-tahapan yang dibutuhkan, termasuk 
di dalamnya prasyarat, metodologi dan 
output yang diharapkan. 
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Metodologi yang dijelaskan dalam modul ini telah 
diuji dan disempurnakan melalui uji coba di wilayah 
pengembangan di Indonesia, Liberia dan Papua 
Nugini. Metodologi ini diharapkan dapat diterapkan 
di semua hutan tropis lembab pada tanah mineral. 
Namun demikian kami juga telah mencantumkan 
rincian variasi dalam metodologi ini yang mungkin  
dibutuhkan, untuk menanggapi permasalahan yang 
muncul terkait dengan kualitas citra serta tipe 
pemanfaatan lahan dan tutupan lahan di berbagai 
wilayah yang berbeda. 
 
Modul ini ditujukan bagi pakar teknis yang berpen-
galaman dalam analisis penginderaan jarak jauh 
dan inventarisasi hutan, yang dapat menggunakan 
dokumen ini untuk memandu pekerjaan mereka dan 
menyusun peta indikatif kawasan hutan SKT potensial 
tanpa memerlukan panduan lainnya. Dengan demikian  
kami berasumsi bahwa para pembaca memiliki 
pengetahuan tingkat lanjut mengenai teknik-teknik 
analisis. Namun demikian kami juga telah menyedia-
kan referensi sebagai panduan lebih detail yang dapat 
bermanfaat. 
 
 

PENDEKATAN METODOLOGI 
  
Pendekatan metodologi untuk identifikasi hutan SKT 
potensial didasari tiga opsi, di mana masing-masing 
opsi tidak hanya mewakili suatu tingkat akurasi dan 
detil, tetapi juga mewakili kompleksitas metodologi dan 
biaya (Gambar 1). Perkembangan dari Opsi 1 ke Opsi 3  
menunjukkan adanya penurunan akurasi/detil dan 
peningkatan ketidakpastian, tetapi di sisi lain terdapat 
pengurangan kompleksitas metodologi serta biaya. 
 

BAGIAN A

Garis besar proses  
penyusunan peta  
indikatif hutan SKT 
  
Oleh Uwe Ballhorn dan Peter Navratil  
(Remote Sensing Solutions GmbH).



Gambar 1: Gambaran umum pendekatan metodologi untuk Stratifikasi SKT dan Penilaian Karbon. 

 

 

 

Pendekatan metodologi
Stratifikasi SKT dan

Penilaian Karbon

Keputusan berdasarkan:
detil yang diinginkan, 

anggaran, dan 
ketersediaan data

Opsi 1:

+ LiDAR dengan cakupan penuh
+ Plot kalibrasi LiDAR
+ Klasifikasi tutupan lahan 
   berbasis satelit

Opsi 2:

+ Jalur transek LiDAR
+ Plot kalibrasi LiDAR
+ Klasifikasi tutupan lahan 
   berbasis satelit

Opsi 3:

+ Klasifikasi tutupan lahan 
   berbasis satelit
+ Plot inventarisasi hutan

Modul/Bagian Toolkit SKT 
yang Relevan:

Modul 4b:

• Data sensor udara LiDAR (hal. 11)
• Data satelit optik (hal. 15)
• Klasifikasi tutupan lahan 
   berbasis satelit (hal. 15)
• Penetapan kelas tutupan 
   lahan berdasarkan kelas stok 
   karbon (hal. 20)

Modul 4c:

• Plot kalibrasi LiDAR (hal. 27)
• Plot kalibrasi LiDAR (hal. 29)
• Kalibrasi LiDAR dan 
   model pengembangan AGB 
   LiDAR (hal. 37)

 

Modul/Bagian Toolkit SKT 
yang Relevan:

Modul 4b:

• Data sensor udara LiDAR (hal. 11)
• Data satelit optik (hal. 15)
• Klasifikasi tutupan lahan 
   berbasis satelit (hal. 15)
• Penetapan kelas tutupan 
   lahan berdasarkan kelas stok 
   karbon (hal. 20)

Modul 4c:

• Plot kalibrasi LiDAR (hal. 27)
• Plot kalibrasi LiDAR (hal. 29)
• Kalibrasi LiDAR dan 
   model pengembangan AGB 
   LiDAR (hal. 37)

 

Modul/Bagian Toolkit SKT 
yang Relevan:

Modul 4b:

• Data satelit optik (hal. 15)
• Klasifikasi tutupan lahan 
   berbasis satelit (hal. 15)
• Penetapan kelas tutupan 
   lahan berdasarkan kelas 
   stok karbon (hal. 20)

Modul 4c:

• Plot inventarisasi hutan (hal. 27)
• Plot inventarisasi hutan (hal. 31)
• Estimasi inventarisasi 
   hutan (hal. 38)

 

Pengembangan dari Opsi 1 ke Opsi 3 menunjukkan adanya penurunan akurasi/detil dan peningkatan dalam ketidakpastian, 
tetapi di sisi lain terdapat kompleksitas metodologi serta biaya. Juga dijelaskan pada bagian-bagian relevan dalam toolkit yang 
menjelaskan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk pendekatan tersebut.
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Keputusan mengenai opsi mana yang perlu diterapkan  
harus berdasarkan tingkat akurasi dan detil yang  
diinginkan dari output yang dibutuhkan. Biaya seharus-
nya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan atau 
pertimbangan utama. Selain itu, ada manfaat lebih luas 
yang dapat diperoleh dengan memilih Opsi 1, seperti 
misalnya Model Permukaan Tanah Digital (Digital  
Terrain Model/DTM) akurat yang dapat digunakan untuk  
perencanaan perkebunan jika menggunakan LiDAR. 
Selain itu, jika ada kebutuhan akan perhitungan karbon 
akurat di masa mendatang, maka Opsi 1 mungkin 
merupakan opsi terbaik karena menghasilkan per-
hitungan karbon yang paling akurat. Pilihan lainnya, 
jika tujuan penilaian SKT hanya untuk mengidentifikasi 
kawasan hutan untuk keputusan perencanaan  
penggunaan lahan, maka Opsi 3 sudah memadai. 
 
Opsi 3 memiliki tingkat ketidakpastian  
tertinggi dan karena itu merupakan opsi  
yang paling tidak direkomendasikan,  
tetapi masih diperbolehkan dalam  
Pendekatan SKT.

Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©
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Walaupun penggunaan LiDAR dengan cakupan 
penuh, transek LiDAR, atau tanpa LiDAR tergantung 
pada pertimbangan khusus proyek (seperti misalnya, 
tingkat akurasi/detil yang diinginkan, anggaran, 
ketersediaan data), klasifikasi tutupan lahan resolusi 
tinggi berbasis satelit (termasuk pengecekan lapangan 
dan penilaian akurasi yang dilakukan sesudahnya) 
bersifat wajib bagi ketiga opsi. Wilayah penilaian 
yang akan dipetakan oleh satelit harus mencakup 
wilayah pengembangan serta lanskap yang lebih luas 
di sekitar wilayah pengembangan, yang dijelaskan 
lebih lanjut dalam bagian berikut. 

Opsi 1 
  
Opsi pertama yang juga merupakan opsi paling akurat/
detil adalah penggunaan perangkat data sensor udara 
LiDAR dengan cakupan penuh dari wilayah pengem-
bangan, yang dikalibrasikan melalui plot kalibrasi 
biomassa di atas tanah (Above Ground Biomass/AGB) 
LiDAR yang dikumpulkan di lapangan untuk menyusun 
model AGB di wilayah pengembangan. Model ini 
kemudian diklasifikasikan ulang menjadi beberapa  
kelas SKT. Dalam opsi ini klasifikasi tutupan lahan 
berbasis satelit digunakan terutama untuk rancangan  
pengambilan sampel plot kalibrasi AGB LiDAR. 
Gambar 2 menunjukkan alur kerja Opsi 1. Alasan 
pemilihan opsi ini harus dijelaskan dalam laporan 
Rangkuman SKT. 
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Output: 
Kawasan hutan 
SKT potensial 
teridentifikasi

 

 

Pra-pemrosesan

Kalibrasi

Klasifikasi
berbasis obyek

Citra LiDAR dengan
cakupan penuh

Rancangan
pengambilan

sampel

Penilaian
akurasi

Digunakan
sebagai input
untuk Fase 2

Klasifikasi
tutupan lahan 

akhir

 

Model AGB

Plot kalibrasi
LiDAR

Klasifikasi
tutupan lahan

awal

Pengecekan
lapangan

Fase 1:
Menyusun peta 
indikatif hutan SKT pertama 

Fase 2:
Menganalisis patch SKT dan 
menyusun peta indikatif wilayah 
konservasi/pengembangan 

Gambar 2: Alur kerja Opsi 1 berdasarkan foto LiDAR dengan cakupan penuh. Fase 2, analisis 
dan perlindungan patch hutan SKT dijelaskan dalam Modul 5.

Foto: Ardiles Rante ©
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Opsi 2 
  
Jika data foto LiDAR dengan cakupan penuh tidak 
dapat diperoleh, tetapi dibutuhkan tingkat akurasi dan 
detil yang lebih tinggi dari Opsi 3, maka Opsi 2 dapat 
dipilih. Opsi 2 menggunakan klasifikasi tutupan lahan 
berbasis satelit yang dikombinasikan dengan sampel  
transek LiDAR untuk menghasilkan nilai karbon 
sebagai input terhadap berbagai kelas tutupan lahan 
dan hutan, dan kemudian mengidentifikasi potensi 
hutan SKT berdasarkan estimasi nilai karbon pada 
kelas tersebut. Dalam opsi ini, klasifikasi tutupan lahan 
awal digunakan untuk perencanaan plot kalibrasi 
AGB LiDAR dan perencanaan pengambilan sampel 
transek LiDAR. Gambar 3 menjelaskan alur kerja 
untuk pendekatan ini. Alasan pemilihan opsi ini harus 
dijelaskan dalam laporan Rangkuman SKT.

MODUL 4  STRATIFIKASI HUTAN DAN VEGETASI 
BAGIAN A: GARIS BESAR PROSES PENYUSUNAN PETA INDIKATIF HUTAN SKT

Overlay AGB
untuk setiap kelas

tutupan lahan

 

 

Output: 
Kawasan hutan
SKT potensial
teridentifikasi

Digunakan
sebagai input
untuk Fase 2

Fase 1:
Menyusun peta
indikatif hutan SKT pertama 

Fase 2:
Menganalisis patch SKT dan 
menyusun peta indikatif wilayah 
konservasi/pengembangan 

Gambar 3: Alur kerja Opsi 2 berdasarkan pengambilan sampel transek LiDAR. Fase 2, analisis 
dan perlindungan patch hutan SKT dijelaskan dalam Modul 5.

Citra Transek LiDAR
Rancangan

pengambilan
sampel

Plot kalibrasi
LiDAR

Pra-pemrosesan

Kalibrasi

Klasifikasi
berbasis obyek

Klasifikasi
tutupan lahan

awal

Penilaian
akurasi

Klasifikasi
tutupan lahan

final
Model AGB

Pengecekan
lapangan
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Opsi 3 
  
Jika data LiDAR (cakupan penuh atau transek) tidak 
dapat diperoleh, maka ada opsi ketiga yaitu peng-
gunaan klasifikasi tutupan lahan berbasis satelit yang 
dikombinasikan dengan data inventarisasi hutan untuk 
memperoleh nilai karbon rata-rata bagi berbagai 
kelas tutupan lahan dan hutan, dan kemudian 
pengidentifikasian hutan SKT potensial dilakukan 
berdasarkan estimasi nilai karbon untuk kelas-kelas 
tersebut. Dalam opsi ini, klasifikasi awal tutupan 
lahan digunakan untuk perencanaan inventarisasi 
hutan. Gambar 4 menunjukkan alur kerja dalam  
Opsi 3. Perlu diperhatikan bahwa opsi ini memerlukan  
plot inventarisasi hutan yang jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan plot kalibrasi AGB LiDAR yang 
dibutuhkan pada Opsi 1 dan 2, guna memastikan 
tingkat ketidakpastiannya cukup rendah. Walaupun 

Opsi 3 menghasilkan tingkat akurasi nilai karbon 
serta detil delineasi kelas yang paling rendah, opsi 
tersebut sudah memadai untuk melakukan delineasi 
patch hutan pada resolusi yang dibutuhkan. Alasan 
pemilihan opsi ini harus dijelaskan dalam laporan 
Rangkuman SKT. 
 
Setelah hutan SKT potensial diidentifikasi (Fase 1), 
informasi ini kemudian digunakan sebagai input 
untuk Fase 2: Menganalisis patch SKT dan menyusun 
peta indikatif wilayah konservasi/pengembangan.

Gambar 4: Alur kerja Opsi 3 berdasarkan inventarisasi hutan. Fase 2, analisis dan 
perlindungan patch hutan SKT dijelaskan dalam Modul 5.

Fase 1:
Menyusun peta 
indikatif hutan SKT pertama 

Fase 2:
Menganalisis patch SKT dan 
menyusun peta indikatif wilayah 
konservasi/pengembangan 

Digunakan
sebagai input
untuk Fase 2

Citra
Rancangan

pengambilan
sampel

Inventarisasi
hutan

Pra-pemrosesan

Klasifikasi
berbasis obyek

Klasifikasi
tutupan lahan

awal

Penilaian
akurasi

Klasifikasi
tutupan lahan

final

Nilai AGB untuk
masing-masing

kelas

Pengecekan
lapangan

Overlay AGB
untuk setiap kelas

tutupan lahan

Output: 
Kawasan hutan
SKT potensial
teridentifikasi
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PROSES FPIC DAN PEMETAAN 
OLEH MASYARAKAT  
 
Karena kegiatan pengambilan sampel lapangan ini 
kemungkinan besar akan mengarah pada interaksi  
langsung dengan anggota masyarakat, maka 
masyarakat lokal harus sudah diberi informasi  
mengenai pendekatan dan proses SKT sebelum 
dimulainya kegiatan pengumpulan data lapangan,  
kalibrasi LiDAR atau plot inventarisasi hutan. 
Kegiatan ini idealnya dilakukan pada saat pelibatan 
masyarakat pada tahap awal proses Persetujuan 
Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, 
Prior and Informed Consent/FPIC) yang dijabarkan 

dalam Modul 2 toolkit ini. Masyarakat juga perlu 
memberikan izin untuk pengambilan sampel apapun 
yang dilakukan pada lahan mereka. 
 
Kegiatan pemetaan partisipatif dan pelibatan 
masyarakat harus sudah mengindikasikan kawasan 
yang diidentifikasi oleh masyarakat sebagai kawasan 
penting untuk mempertahankan mata pencaharian, 
keamanan pangan dan kebutuhan sosial-budaya 
mereka pada saat ini dan di masa datang. Kawasan 
tersebut dapat mencakup kawasan hutan dengan 
SKT, misalnya kawasan yang digunakan untuk  
mengumpulkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) atau  
untuk kegiatan berburu serta kawasan non-SKT seperti 
ladang kecil, kebun atau plot agroforestri. Penting untuk  
diperhatikan bahwa jika kawasan non-SKT tersebut 
diidentifikasi pada saat klasifikasi berbasis citra atau  
pada saat pengambilan sampel lapangan tetapi tidak 
teridentifikasi pada saat proses pemetaan partisipatif, 
maka hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa 
pemetaan partisipatif/proses FPIC tidak terselenggara 
dengan baik dan oleh karenanya perlu dilakukan  
perbaikan sebelum penilaian SKT dapat dirampungkan.

Foto: Ulet Ifansasti ©

Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©
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1  Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Jeremy Ferrand (Forest Carbon),  
 Grant Rosoman (Greenpeace) dan Kimberly Carlson (University of Hawaii) atas masukannya  
 yang bermanfaat untuk bagian ini.

Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©

BAGIAN B

Tutupan lahan dan klasifikasi stok 
karbon dengan menggunakan 
sensor udara LiDAR dan/atau  
citra satelit 
  
Oleh Uwe Ballhorn dan Peter Navratil (Remote Sensing Solutions GmbH),  
Sapta Ananda Proklamasi (Greenpeace Indonesia), Ihwan Rafina dan  
Tri A. Sugiyanto (TFT).1
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PENDAHULUAN  
  

Bagian ini menjelaskan tahap pertama 
Fase 1 dalam penilaian SKT, di mana 
tutupan lahan diklasifikasikan ke dalam 
kelas-kelas yang jelas melalui penggunaan  
sensor udara LiDAR dan/atau citra satelit. 
Persyaratan teknis dari sensor udara LiDAR 
dan citra satelit dijelaskan, seperti halnya  
pendekatan metodologi untuk klasifikasi  
citra satelit (termasuk diantaranya pengece-
kan lapangan dan penilaian akurasi yang 
dilakukan berikutnya) ke dalam kelas-kelas  
yang telah didefinisikan tersebut. Walaupun  
penggunaan LiDAR dengan cakupan penuh,  
transek LiDAR, atau tanpa LiDAR tergantung  
pada pertimbangan khusus proyek (seperti  
tingkat akurasi/detil yang diinginkan, angga-
ran, ketersediaan data), klasifikasi tutupan  
lahan resolusi tinggi berbasis satelit (terma-
suk pengecekan lapangan dan penilaian 
akurasi yang dilakukan berikutnya) bersifat 
wajib bagi ketiga pendekatan tersebut 
(lihat Modul 4a). Bagian ini ditujukan bagi 
praktisi yang berpengalaman dalam analisis 
penginderaan jarak jauh (termasuk sensor 
udara LiDAR). 

PERSYARATAN TEKNIS 
  
Data sensor udara LiDAR 
 
Untuk pengumpulan dan pengolahan data sensor 
udara LiDAR (informasi lebih rinci tersedia di kotak 
pada halaman berikut) dalam pendekatan SKT,  
diusulkan parameter teknis sebagai berikut: 
 
• Data discrete-return dari LiDAR harus dikumpulkan. 
• Disarankan ukuran footprint antara 25 cm dan 2 m  
 dengan kerapatan pengambilan sampel setidaknya  
 4 sampel per meter persegi. 
• Data full-waveform dapat dikumpulkan, walaupun  
 saat ini data tersebut akan disederhanakan menjadi  
 data discrete-return untuk memungkinkan kesesuaian  
 dengan perangkat data historis discrete-return.  
 Metrik full-waveform yang terbarukan belum banyak  
 digunakan, tetapi pengumpulan data full-waveform  
 akan memberikan pembuktian di masa depan jika  
 suatu waktu data full-waveform menjadi rutinitas. 
 
Pemetaan biomassa di atas tanah (AGB) yang akurat  
menggunakan sensor udara LiDAR hanya dapat 
dicapai jika data LiDAR dikalibrasikan dengan teliti 
dalam plot kalibrasi AGB LiDAR yang dikumpulkan 
di lapangan (lihat Modul 4c). Untuk memperoleh AGB 
dari sensor udara LiDAR point cloud tiga dimensi 
(3D), suatu model statistik prediktif dikembangkan  
di masing-masing lokasi dengan menggunakan  
estimasi AGB in situ yang diperoleh dari plot kalibrasi 
AGB LiDAR di lapangan (lihat Modul 4c). Gambar 6  
menunjukkan bagaimana struktur hutan dari berbagai 
tipe hutan dan tingkat kerusakan diwakili oleh data 
LiDAR point cloud 3D. 
 
 

Foto: Ulet Ifansasti ©
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Data sensor udara Light Detection  
and Ranging (LiDAR) 
 
Untuk memetakan biomassa di atas tanah (AGB), 
disarankan menggunakan kombinasi data sensor  
udara LiDAR dan plot kalibrasi AGB (yang dikumpul-
kan di lapangan). Saat ini, penggunaan sensor udara 
LiDAR untuk tujuan tersebut dapat diterima secara 
luas dan sudah tersedia, walaupun membutuhkan 
biaya yang tidak kecil, melalui lembaga survei dan 
konsultan khusus. LiDAR adalah teknik penginderaan 
jarak jauh aktif yang didasari oleh transmisi getar 
laser ke arah permukaan tanah dan mencatat waktu 
getar tersebut. Dengan melakukan analisis terhadap  
waktu yang dibutuhkan masing-masing getaran 
untuk dipantulkan kembali ke sensor, maka tinggi 
obyek yang memantulkan getar dapat diukur dalam 
kisaran hingga beberapa cm.  
 
Sistem LiDAR biasanya diklasifikasikan berdasarkan 
3 sifat: (a) tipe perekaman sinyal yang terpantulkan 
kembali (return), (2) ukuran footprint, dan (c) laju 
pengambilan sampel dan pola pemindaian (Dubayah 
dan Drake 2000). Terdapat dua tipe perekaman yang 
berbeda, yaitu sistem discrete-return system dan 
sistem full-waveform.  
 
Dalam sistem discrete-return, deteksi getar dilakukan 
pada waktu nyata terhadap sinyal yang dipantulkan 
kembali sehingga detektor sistem memisahkan 
gelombang kontinyu menjadi beberapa getaran yang 
dilengkapi informasi waktu dan posisi masing-masing 
target (Mallet dan Bretar 2009). Sistem pemindaian  
laser tersebut disebut multi-gaung atau multi-getar, 
dan biasanya merekam getaran pertama dan terakhir,  
walaupun beberapa diantaranya dapat membedakan  
hingga enam pemantulan berbeda dari satu getaran.  
Sistem Footprint tersebut sangat kecil yang mencapai 
0,2 m sampai 0,9 m.  
 
Di sisi yang lain, sistem full-waveform merekam jumlah 
energi untuk serangkaian interval waktu yang sama.  
Sistem ini memberikan kendali lebih besar pada 

pengguna karena metode pemrosesan yang diguna kan  
meningkatkan keandalan, akurasi dan resolusi 
pendeteksian getar. Suatu gelombang amplitudo 
berbanding waktu diperoleh bagi setiap interval waktu. 
Untuk dapat memahami gelombang tersebut dibutuhkan 
pra-pemrosesan, biasanya melalui dekomposisi 
gelombang tersebut menjadi serangkaian gaung 
dimana masing-masing menghasilkan data point 
cloud tiga dimensi (3D). Sebagian besar sistem LiDAR 
komersil yang ada saat ini merupakan sistem dengan 
footprint kecil (0,2 hingga 3,0 m), yang tergantung pada 
ketinggian penerbangan dan divergensi sorotan, serta 
frekuensi pengulangan yang tinggi.  
 
Maka dari itu sensor udara LiDAR dapat digunakan 
untuk menghasilkan peta AGB beresolusi tinggi yang 
kontinyu. Gambar 5 menunjukkan contoh transek 
LiDAR sepanjang 10 km (408 ha) yang mencakup 
hutan rawa primer dan bekas tebangan di Kalimantan 
Tengah, Indonesia (Jubanski et al. 2013). Contoh  
ini menggambarkan bagaimana model AGB yang  
dihasilkan oleh LiDAR dapat mendeteksi keragaman 
dalam AGB secara kontinyu di dalam transek ini. 
Variabilitas AGB ini tidak dapat dipetakan melalui 
metode pemetaan karbon konvensional dimana nilai 
ABG yang diperoleh dari plot inventarisasi hutan 
diatribusikan kepada tipe hutan serupa sebagaimana 
yang diklasifikasikan melalui citra satelit multispektral.  
Selain itu, pendekatan ini bersifat kuat secara ilmiah 
dan memungkinkan identifikasi yang dapat diandalkan 
terhadap ukuran, lokasi dan biomassa patch hutan 
berukuran kecil (fragmen kecil hutan), yang menjadi 
isu penting bagi delineasi hutan SKT (lih. Modul 5a 
dan 5b).  
 
Selain itu, melalui ketersediaan informasi topografi 
yang sangat tepat, sensor udara LiDAR memung-
kinkan untuk dilakukannya pemetaan fitur lanskap 
(lembah curam, lahan gambut, daerah berawa, sistem  
aliran sungai, dll.) yang tidak dapat dipetakan dengan 
baik oleh citra optik. Informasi tambahan ini sangat 
bermanfaat bagi perencanaan dan pengelolaan 
perkebunan, serta untuk penilaian SKT.

Foto: Ulet Ifansasti ©

MODUL 4  STRATIFIKASI HUTAN DAN VEGETASI 
BAGIAN B: TUTUPAN LAHAN DAN KLASIFIKASI STOK KARBON DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR  
UDARA LIDAR DAN/ATAU CITRA SATELIT



Versi 2.0: Mei 2017 13

Inventarisasi Hutan Lokal

A | 2000 N

km

1 20 0.5

B | 2007 N

km

1 20 0.5

C | 2007

Hutan rawa gambut bekas tebangan

Aktivitas

N

km

1 20 0.5

D

80

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

500

400

300

200

100

0

AG
B

 (m
g/

ha
)

Jarak (km)

LiDAR

Basis data Regional

IPCC

Profil AGB

Profil AGB

Jalur LiDAR 

Jalur LiDAR

penebangan

Hutan rawa gambut primer

Jalur LiDAR AGB (t/0,13 ha)

Bekas kegiatan penebangan yang
tampak pada tahun 2000

Gambar 5: Hasil AGB dari transek sensor udara LiDAR yang mencakup hutan rawa gambut sepanjang 10 km di 
Kalimantan Tengah (Indonesia).

(A) Cakupan transek LiDAR dan lokasi profil AGB (D) di-overlay di atas citra Landsat dari tahun 2000 (ETM+ 118-62, 
2000-07-16; band 5-4-3. Warna hijau menunjukkan tutupan hutan, dan aktivitas penebangan tampak sebagai titik 
merah muda di dekat garis lurus. (B) Cakupan transek LiDAR dan lokasi profil AGB (D) di-overlay di atas citra Landsat 
dari tahun 2007 (ETM+ 118-62, 2007-08-05; band 5-4-3; kekosongan diisi). Kegiatan penebangan liar tidak lagi terlihat.
(C) Model AGB LiDAR di-overlay di atas klasifikasi Landsat (hijau = hutan rawa gambut primer; coklat = hutan rawa 
gambut bekas tebangan). (D) variabilitas yang diukur LiDAR (warna abu-abu) dan estimasi AGB yang sesuai yang 
diatribusikan pada tipe tutupan lahan dalam klasifikasi Landsat. Data inventarisasi spesifik untuk lokasi tertentu 
(inventarisasi hutan lokal) = hijau toska; estimasi regional berdasarkan literatur (basis data regional) = oranye; 
dan nilai standar IPCC (IPCC) = hijau.

Panah hitam menunjukkan cakupan kegiatan penebangan dalam gambar (A). Hanya LiDAR yang mampu mendeteksi 
variabilitas AGB secara kontinyu. Gambar ini diadaptasi dari Jubanski et al. (2013).
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Gambar 6: contoh struktur vegetasi berbeda yang dideteksi oleh sensor udara LiDAR di Kapuas 
Hulu (kolom kiri) dan Berau (kolom kanan) di Kalimantan, Indonesia.

Perbedaan pada tipe struktur hutan dan tingkat kerusakan terlihat nyata dalam data point cloud LiDAR 3D. 
Data yang disajikan disini dicatat dan dianalisis dengan menggunakan program Forests and Climate Change 
Programme (FORCLIME) dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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Data satelit optik 
 
Pemilahan citra satelit yang akan digunakan dalam 
proses klasifikasi vegetasi harus memastikan bahwa 
citra tersebut sesuai dengan cakupan kawasan yang 
dinilai serta memperhatikan resolusi yang tepat baik 
temporal maupun spasial berkaitan dengan penilaian  
yang dilakukan. Secara khusus adalah sebagai berikut. 
 
• Citra tidak boleh berumur lebih dari 12 bulan  
 dan harus memiliki resolusi spasial minimal 10 m  
 kecuali apabila resolusi ini tidak tersedia (lihat  
 poin terakhir). 
• Data harus memiliki kualitas yang memadai untuk  
 analisis, dengan penutupan awan kurang dari 5%  
 dalam batas area penilaian, tanpa atau dengan  
 kabut yang sangat minimal dan terlokalisasi. 
• Ketersediaan data atau saluran (band) spektral yang  
 berperan dalam penentuan tajuk dan tinggi vegetasi,  
 kesehatan tutupan vegetasi dan kerapatan  
 vegetasi di lapangan harus dipertimbangkan. 
• Citra yang memiliki resolusi lebih rendah,  
 seperti citra Landsat 8 dengan resolusi 30 m,  
 dapat digunakan sebagai data tambahan dan  
 digabungkan dengan citra utama yang memiliki  
 resolusi lebih tinggi (seperti misalnya, menggunakan  
 resolusi spektral yang lebih tinggi). Penggunaan  
 Landsat sebagai sumber data utama hanya  
 diperbolehkan jika citra dengan resolusi lebih  
 tinggi tidak tersedia atau tidak dapat diperoleh.  
 Akan tetapi, citra tersebut harus segera diganti  
 saat data beresolusi yang lebih tinggi tersedia. 
 
Gambaran umum mengenai opsi citra satelit multi-
spektral optik tersedia pada lampiran dalam bagian ini. 
 
 

KLASIFIKASI LAHAN  
BERBASIS SATELIT 
  
Menentukan wilayah penilaian yang  
akan diklasifikasikan 
 
Wilayah penilaian yang akan dipetakan harus mencakup  
wilayah pengembangan serta lanskap lebih luas yang 
berbatasan dengan wilayah pengembangan. Hal ini 
dikarenakan klasifikasi ini dilakukan dengan meng-
gunakan jumlah tutupan lahan dan perhitungan stok 
karbon relatif dalam suatu konteks lanskap. Sebagai 
contoh, patch hutan dalam suatu wilayah pengem-
bangan yang sangat rusak dengan keberadaan potensi 
SKT yang minimal harus dibandingkan dengan lanskap 

hutan yang lebih luas lainnya di luar wilayah pengem-
bangan agar dapat ditempatkan dalam konteks yang 
sesuai.  
 
Batas wilayah kajian harus diselaraskan dengan batas 
administratif atau batas alami, misalnya dengan batas 
daerah tangkapan air atau satuan lanskap lainnya. 
Justifikasi penetapan batas harus disampaikan. 
 
 
Klasifikasi tutupan lahan awal 
 
Peta awal untuk tutupan lahan harus dibuat pada 
awal proyek untuk memfasilitasi perencanaan 
plot kalibrasi AGB LiDAR, transek LiDAR atau plot 
inventarisasi hutan (tergantung opsi data terpilih) 
yang efisien serta untuk meningkatkan penyebaran 
sampel dalam kisaran kelas stok karbon yang 
diharapkan (lihat Gambar 7). Klasifikasi tutupan 
lahan awal menggunakan pendekatan klasifikasi 
berbasis obyek, dan peta yang dihasilkan akan 
disempurnakan pada tahap berikutnya (lihat bagian 
mengenai klasifikasi tutupan lahan akhir di bawah) 
dengan menggabungkan hasil survei lapangan 
(pengecekan lapangan, plot kalibrasi AGB LiDAR 
atau inventarisasi hutan). 
 
Akurasi dari klasifikasi tutupan lahan awal harus 
mencapai 70%. Karena ini merupakan penilaian 
akurasi awal, interpretasi ulang terhadap sampel 
data asli (citra satelit yang digunakan) secara  
independen dapat diterima (pada tahap ini tidak 
dibutuhkan sampel pengecekan lapangan in situ). 
Metodologi penghitungan akurasi yang dapat  
diterima disampaikan pada akhir bagian ini. 
 
Untuk meningkatkan klasifikasi citra yang ada saat 
ini, adanya pemahaman mengenai dinamika sejarah 
perubahan akan berguna. Hal ini memungkinkan 
interpretasi yang lebih baik mengenai kerusakan 
hutan dan tahapan pemulihan yang berbeda. 
 
Output pemetaan partisipatif, seperti sejarah peng-
gunaan lahan, penggunaan lahan saat ini, serta 
perencanaan penggunaan lahan, dapat digabungkan 
sebagai data pelengkap pada tahap manapun.
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Klasifikasi tutupan lahan akhir 
 
Peta akhir tutupan lahan akan disusun berdasarkan 
klasifikasi awal yang akan diperkuat melalui pengga-
bungan informasi tambahan. Hal ini mungkin mencakup  
informasi lokasi (misalnya, lokasi vegetasi, kondisi 
vegetasi, struktur vegetasi) dan informasi fisik (tipe 
tanah, iklim, ekosistem) (lihat Gambar 7). Pengum-
pulan sampel pengecekan lapangan in situ dalam 
jumlah yang cukup diwajibkan untuk menilai akurasi 
klasifikasi tutupan lahan akhir (lihat bagian mengenai  
penilaian akurasi berikut). Informasi tambahan dari  
plot kalibrasi AGB LiDAR atau inventarisasi hutan  
(tergantung opsi yang dipilih; lihat Modul 4a) juga 
harus dimasukkan ke dalam proses penilaian akurasi. 
Akurasi tematik peta tutupan lahan harus mencapai 
80% atau lebih. 
 
Peta tutupan lahan akhir harus dilengkapi dengan  
informasi tambahan seperti batas wilayah pengemban-
gan, pemanfaatan lahan saat ini, infrastruktur, luasan 
lahan gambut, sempadan sungai, dan kawasan bernilai 
konservasi tinggi di dalam wilayah penilaian SKT. 
 

 

METODOLOGI 
  
Klasifikasi tutupan lahan berbasis obyek 
 
Saat citra telah dipilih dan dilakukan pra-pemrosesan, 
tutupan lahan dikelompokkan menjadi kelas-kelas yang 
relatif homogen untuk delineasi, dan dikombinasikan 
dengan model AGB LiDAR atau plot inventarisasi hutan,  
hutan SKT potensial dari hutan non-SKT. Proses terse-
but sebagian besar terdiri dari analisis citra satelit  
menggunaan Penginderaan Jarak Jauh dan perangkat 
lunak Sistem Informasi Geografis (Geographic Infor-
mation System/GIS), yang menyediakan alat untuk 
interpretasi tutupan lahan. Banyak paket perangkat 
lunak umum yang menye diakan alat untuk mendukung 
analisis tutupan lahan, termasuk di antaranya Trimble 
eCognition, Erdas Imagine, ENVI, ESRI Image Analysis 
and OpenSource software (Quantum GIS). 
 
Klasifikasi tutupan lahan diterapkan untuk beberapa 
alasan berikut ini. 
 
1. Klasifikasi tutupan lahan memungkinkan  
 dilakukannya identifikasi kelas tutupan lahan  
 yang berbeda dengan kondisi hutan dan non  
 hutan yang dapat digunakan dalam analisis citra  
 (sebagai contoh warna, tutupan tajuk dan  
 kekasaran lapisan tajuk). 

2. Kondisi dan keadaan hutan sering kali (tetapi  
 tidak selalu) berkorelasi dengan stok karbon  
 hutan dan keanekaragaman hayati. Sebagai  
 contoh, hutan dengan kerapatan baik biasanya  
 berasosiasi dengan stok karbon tinggi (dan juga  
 sering kali dengan keanekaragaman hayati yang  
 lebih tinggi) dibandingkan hutan terdegradasi 
 dengan kerapatan rendah. 
 
3. Pemisahan tutupan lahan menjadi beberapa  
 kelas memungkinkan rancangan sampel yang  
 lebih efisien untuk pengumpulan plot kalibrasi  
 LiDAR atau inventarisasi hutan (lihat Modul 4c). 
 
Klasifikasi tutupan lahan harus mengikuti sistem 
yang berlaku khusus bagi negara di mana analisis 
tersebut dilakukan. Hal ini memastikan bahwa peta 
yang dihasilkan lebih mudah dikenali dan dipahami 
oleh staf administrasi serta masyarakat, dan juga 
menghindari adanya ketidaksepakatan mengenai 
definisi hutan. 
 
Sebagian besar dari pendekatan klasifikasi berbasis 
piksel tradisional yang menggunakan teknik klasifi-
kasi multispektral untuk menempatkan suatu piksel 
dalam suatu kelas sudah banyak digantikan oleh 
pendekatan berbasis obyek saat citra resolusi tinggi 
digunakan. Hal ini dikarenakan klasifikasi berbasis 
piksel seringkali tidak lengkap dan bersifat heterogen,  
khususnya jika digunakan dengan data satelit resolusi 
tinggi untuk memetakan kelas-kelas yang memiliki  
spektral heterogen seperti hutan. Peningkatan  
resolusi spasial dari sistem penginderaan jarak jauh  
menghasilkan peningkatan kerumitan data. Perwakilan 
obyek nyata di dalam luasan yang dikaji dicirikan oleh 
tingginya varian nilai piksel, sehingga klasifikasi 
statistik yang biasa dilakukan berdasarkan dimensi 
spektral menjadi terbatas dan perlu penekanan 
lebih besar pada pemanfaatan atribut spasial dan 
kontekstual (Guindon 2000, 1997; Matsuyama 1987). 
Untuk meningkatkan klasifikasi, banyak peneliti 
telah mengusulkan dan mempelajari pemanfaatan 
informasi spasial yang melekat dalam data tersebut 
(Atkinson dan Lewis 2000).
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Gambar 7: Alur kerja prosedur klasifikasi berbasis obyek

Gambar 7 menunjukkan alur kerja prosedur klasifikasi. Dalam pendekatan 
berbasis obyek, tahap pertama adalah segmentasi obyek atau tahap 
menghasilkan obyek di mana tahap ini menggabungkan sekelompok 
piksel dengan ciri spektral serupa dengan obyak citra. Atribut dari obyek 
citra, seperti misalnya reflektan spektral, tekstur atau NDVI, disimpan 
dalam sesuatu yang disebut basis data obyek (Benz et al. 2004).

“Walaupun peng-
gunaan LiDAR dengan  
cakupan penuh, transek 
LiDAR, atau tanpa 
LiDAR tergantung pada 
pertimbangan khusus 
proyek ... klasifikasi 
tutupan lahan resolusi 
tinggi berbasis satelit ...  
bersifat wajib bagi 
ketiga pendekatan ...”
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Obyek citra kemudian ditetapkan ke dalam kelas-
kelas yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 
pernya taan aturan keputusan atau algoritma  
pembelajaran mesin yang bisa didasarkan pada 
kriteria spektral, spasial, geometri, tematik atau 
topologi dan pengetahuan pakar. Perbaikan spektral 
akan diterapkan pada citra satelit tersebut (seperti 
perhitungan indeks vegetasi atau analisis Campuran 
Spektral (Spectral Mixture)) untuk meningkatkan 
akurasi klasifikasi. Gambar 8 menunjukkan contoh 
prosedur dasar dalam analisis citra berbasis obyek. 
 
Interpretasi dan klasifikasi visual ulang dapat digu-
nakan untuk melengkapi proses klasifikasi berbasis 
obyek pada wilayah yang tidak memiliki kualitas 
citra yang memadai (seperti akibat kabut, asap, 
bayangan topografi, bayangan awan, atau awan) 
atau untuk kelas yang tidak mudah diidentifikasi 
jika hanya menggunakan prosedur otomatis saja. 
Selain itu, interpreter harus merupakan pakar yang 
memiliki latar belakang ekologi hutan tropis dengan 
pengetahuan lokal mengenai wilayah penilaian serta 
pemahaman mendalam mengenai berbagai sensor 
penginderaan jarak jauh yang diaplikasikan. Galat 
atau bias interpretasi ini dapat diminimalisasikan 
melalui kontrol kualitas visual oleh interpreter kedua. 
Untuk kawasan dengan interpretasi yang tidak tepat, 
perlu dilakukan koreksi untuk mencocokkan dengan 
kondisi yang telah diketahui. 
 
Fase interpretasi ulang ini juga dapat memberikan 
informasi tambahan terhadap hasil interpretasi 
berbasis obyek, seperti tipe tanah, penyebaran curah 
hujan, geologi, geomorfologi atau habitat. Pemahaman  
mengenai kondisi wilayah penilaian adalah kunci 
untuk menghasilkan klasifikasi yang baik dan akurat. 

Semakin baik pengetahuan interpreter mengenai suatu 
lokasi tertentu, maka semakin kecil bias galat yang 
dihasilkan. 
 
 
Penilaian akurasi 
 
Penilaian dan verifikasi akurasi independen terhadap 
hasil klasifikasi dengan data referensi adalah komponen 
penting dalam rantai pemrosesan. 

Citra satelit Sentinel-2 Segmentasi citra Klasifikasi

Gambar 8: Contoh prosedur dasar analisis citra berbasis obyek. Rangkaian data citra yang merupakan input (kiri) pada 
awalnya disegmentasi menjadi obyek citra yang homogen (tengah), dan kemudian ditetapkan ke dalam kelas-kelas yang 
telah didefinisikan terlebih dahulu berdasarkan aturan keputusan (kanan).

Foto: Ulet Ifansasti ©
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Untuk mengkaji akurasi dari klasifikasi tutupan lahan  
awal, interpretasi ulang secara independen terhadap  
sampel data asli (citra satelit yang digunakan) boleh 
dilakukan (pada tahap ini tidak dibutuhkan sampel 
pengecekan lapangan in situ). Di sisi lain, survei 
lapangan harus dilakukan untuk mengkaji akurasi 
klasifikasi tutupan lahan akhir, dan pada tahap ini 
sampel lapangan (data pengecekan lapangan) harus 
dikumpulkan. 
 
Saat menentukan jumlah sampel yang harus dikum-
pulkan di lapangan untuk penilaian akurasi pada tahap 
berikutnya, dibutuhkan suatu keseimbangan antara 
jumlah yang layak secara statistik dan yang dapat 
dicapai secara praktiknya. Pedoman umum yang 
berlaku adalah setidaknya 50 sampel dikumpulkan 
untuk setiap kelas tutupan lahan (Congalton dan 
Green 1999). Untuk wilayah yang lebih luas (lebih dari 
400.000 ha) disarankan setidaknya 75 sampel dikum-
pulkan untuk setiap kelas tutupan lahan (Congalton 
dan Green 1999). 
 
Selain itu, pilihan dan penyebaran sampel (skema 
pengambilan sampel) adalah suatu komponen penting  
dalam penilaian akurasi. Ada lima skema pengambilan 
sampel berbeda yang umum digunakan (Congalton dan 
Green 1999): 
 
• Pengambilan sampel acak sederhana  
 (simple random sampling): Setiap unit sampel di  
 dalam wilayah penilaian memiliki peluang terpilih  
 yang sama. Keuntungan terbesar dari skema ini  
 adalah sifat statistik yang baik yang dihasilkan  
 dari penarikan sampel secara acak. 
 
• Pengambilan sampel secara sistematis  
 (systematic sampling): Unit sampel diambil pada  
 suatu interval seragam dari wilayah kajian.  
 Keuntungan utama metode ini adalah kemudahan  
 dalam pengambilan sampel secara seragam di  
 seluruh wilayah kajian. 
 
• Pengambilan sampel acak berdasarkan strata  
 (stratified random sampling): Metode ini mirip dengan  
 sampel acak sederhana dengan perbedaan bahwa  
 metode ini menggunakan pengetahuan yang sudah  
 dimiliki mengenai wilayah penilaian yang dibagi  
 menjadi beberapa kelompok atau strata (kelas)  
 dan kemudian setiap kelas dipilih secara acak.  
 Keuntungan utama metode ini adalah semua kelas  
 diikutsertakan walaupun berukuran kecil. 

• Pengambilan sampel berdasarkan kelompok  
 (cluster sampling): Pengambilan sampel ini  
 dilakukan berdasarkan kelompok piksel dan yang  
 bukan satuan piksel. Selain itu, metode ini tidak  
 banyak berbeda dengan metode lainnya. Skema  
 pengambilan sampel ini seringkali digunakan  
 untuk mengkaji akurasi data penginderaan jarak  
 jauh, khususnya untuk mengumpulkan informasi  
 secara cepat dari sampel yang berjumlah banyak. 
 
• Pengambilan sampel sistematis terstratifikasi  
 tak selaras (stratified systematic unaligned sampling):  
 Metode ini berupaya untuk menggabungkan semua  
 aspek positif dari skema pengambilan sampel   
 secara acak, sistematis dan stratifikasi dengan  
 cara menempatkan aspek acak dalam suatu  
 sampel sistematis. 
 
Sumber daya manusia yang tersedia, aksesibilitas di 
lapangan dan keterbatasan anggaran/waktu harus 
turut dipertimbangkan saat menentukan skema 
pengambilan sampel yang akan digunakan. 
 
Setelah itu, analisis akurasi harus menyajikan  
sebuah matriks akurasi yang mempertimbangkan  
akurasi pengguna dan pembuat serta akurasi kese-
luruhan. Matriks akurasi membandingkan informasi 
tutupan lahan dari sampel lapangan yang menjadi 
referensi dengan hasil klasifikasi. Akurasi keseluruhan 
menunjukkan persentase sampel referensi yang 
diklasifikasikan dengan benar di antara semua sampel 
referensi. Akurasi pembuat mengindikasikan seberapa 
baik klasifikasi tipe tutupan lahan tertentu pada suatu  
lokasi referensi. Di sisi lain, akurasi pengguna 
menunjukkan peluang bahwa suatu piksel yang 
diklasifikasikan ke dalam suatu kategori benar-benar 
mewakili kategori tersebut di lapangan.  
 
Akurasi keseluruhan dari klasifikasi awal setidaknya 
harus sebesar 70%, dan untuk klasifikasi akhir  
setidaknya 80%. 
 
Untuk informasi lebih lanjut tentang penilaian akur-
asi, Remote Sensing Thematic Accuracy Assessment: 
A Compendium (1994) oleh ASPRS dan Assessing 
the Accuracy of Remotely Sensed Data: Principles and 
Practices oleh Congalton dan Green (1999) merupakan 
dua referensi yang sangat bermanfaat.
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“... mengelompokkan 
tutupan lahan menjadi 
kelas-kelas homogen 
untuk mengindikasikan 
kawasan hutan SKT 
potensial. Hal ini  
dilakukan dengan  
mengikutsertakan data 
inventarisasi lapangan  
(plot kalibrasi AGB  
LiDAR atau plot  
inventarisasi hutan).”

MENETAPKAN KELAS TUTUPAN LAHAN 
TERHADAP KELAS STOK KARBON 
  
Saat citra telah dipilih dan tahap pra-pemrosesan dan klasifikasi lahan 
telah dilakukan, tahap berikutnya adalah mengelompokkan tutupan 
lahan menjadi kelas-kelas homogen untuk mengindikasikan kawasan 
hutan SKT potensial. Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan data 
inventarisasi lapangan (plot kalibrasi AGB LiDAR atau plot inventarisasi 
hutan). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membedakan: 
 
• Hutan kerapatan rendah, menengah dan tinggi (HK1, HK2, HK3); 
• Hutan Regenerasi Muda (HRM); 
• Lahan bekas hutan yang telah dibuka atau terdegradasi, termasuk  
 Belukar (B) dan Lahan Terbuka (LT); dan 
• Kawasan non-SKT seperti jalan, badan air dan pemukiman. 
 
Seperti yang ditampilkan pada Gambar 9, batas penentuan hutan SKT 
potensial adalah antara kategori Belukar dan Hutan Regenerasi Muda, 
di mana HRM, HK1, HK2 dan HK3 dianggap sebagai hutan SKT potensial 
dan B dan LT tidak termasuk hutan SKT. Dalam Fase Dua dari metodologi 
Pendekatan SKT ini akan ada penyesuaian terhadap HRM dan B setelah 
dilakukan analisis melalui Decision Tree Analisis Patch SKT dan  
perencanaan konservasi. 
 
Tipe tutupan lahan yang ditetapkan ke dalam kelas stok karbon dan 
didefinisikan melalui proses ini mungkin berbeda berdasarkan lokasinya, 
tergantung pada lanskap dan tipe tutupan lahan di wilayah pengembangan.  
Tabel 1 memberikan penjelasan umum mengenai tutupan lahan yang 
diharapkan di berbagai kelas stok karbon yang berbeda. Kelas stok karbon 
yang diwajibkan dalam analisis SKT ditunjukkan dalam warna hijau. Akan 
tetapi, kelas-kelas tambahan yang tercakup dalam kajian juga dapat turut 
dimasukkan. Perlu diperhatikan bahwa tabel ini mencakup faktor kualitatif 
yang harus diidentifikasi pada saat survei lapangan.

Gambar 9: Stratifikasi Vegetasi

Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT)

Stratifikasi Vegetasi

Hutan Kerapatan
Tinggi (HK3)

Hutan Regenerasi
Muda (HRM) Belukar (B) Lahan Terbuka (LT)

Lahan Terdegradasi (Bekas Hutan)

Ambang Batas SKT

Hutan Kerapatan
Rendah (HK1)

Hutan Kerapatan
Menengah (HK2)
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Tabel 1: Kategori umum tutupan lahan

Kelas stok karbon Deskripsi

Hutan Kerapatan Tinggi, Hutan Kerapatan Menengah dan Hutan Kerapatan Rendah  
Hutan alam dengan tajuk tertutup hingga terbuka, beragam dari hutan kerapatan 
tinggi sampai rendah. Data inventarisasi menunjukkan keberadaan pohon dengan 
diameter >30 cm dan didominasi oleh spesies klimaks.

Hutan Regenerasi Muda  
Hutan yang sangat terganggu atau kawasan hutan dalam tahap regenerasi 
menuju struktur aslinya. Distribusi diameter didominasi oleh pohon dengan  
DBH 10-30 cm dengan frekuensi spesies pionir yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan HK1. Dalam kelas tutupan lahan ini mungkin terdapat kawasan-kawasan 
kecil yang berupa kawasan pertanian atau plasma.  
Catatan: Perkebunan yang ditelantarkan dengan kurang dari 50% luas bidang 
dasar terdiri dari tanaman pohon bisa termasuk dalam kategori ini atau kategori 
di atas. Tegakan dengan luas bidang dasar >50% tidak dianggap sebagai hutan  
SKT melainkan lahan perkebunan dan harus diklasifikasi secara terpisah.

Belukar  
Lahan yang dulunya berupa hutan tetapi telah dibuka dalam waktu yang belum 
terlalu lama. Didominasi oleh belukar rendah dengan penutupan tajuk yang 
terbatas. Mencakup lahan dengan rerumputan tinggi dan tumbuhan paku-pakuan 
dan spesies pohon pionir yang tersebar. Beberapa patch hutan tua juga mungkin 
dijumpai dalam kategori lahan ini.

Lahan Terbuka  
Lahan yang baru dibuka dan sebagian besar terdiri dari rerumputan atau  
tanaman, sementara tumbuhan berkayu hanya sedikit.

Contoh kategori Non-SKT lainnya

Badan air seperti sungai dan danau.
(Lainnya)

Kawasan pembangunan, pemukiman, jalan, dll.

Hutan Tanaman
Kawasan luas yang ditanami pohon (seperti Karet, Akasia).

HT

Perkebunan Pertanian
Sebagai contoh, perkebunan kelapa sawit skala besar yang tumpang tindih  
dengan wilayah pembangunan.

AGRI

Kawasan Pertambangan
Kawasan ini dapat dibedakan lebih lanjut antara kawasan pertambangan legal/
berizin dengan kawasan pertambangan ilegal/tidak sesuai aturan.

MINE

Petani Perkebunan Plasma dan Pemanfaatan Plasma
Kawasan ini dapat dibedakan lebih lanjut sebagai sistem hutan tanaman/ 
agroforestri campuran yang memiliki peran potensial sebagai koridor satwa 
liar, sistem pertanian berpindah untuk produksi pangan subsisten, dll.

SH

HK3, HK2, HK1

HRM

LT

B
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Deskripsi setiap kategori tutupan lahan di atas cukup jelas. Di lapangan 
terdapat spektrum tipe tutupan vegetasi dari hutan hingga lahan kosong 
dan terkadang sulit untuk memastikan batasan antar tipe vegetasi di 
lapangan. Dalam penilaian lapangan, penentuan klasifikasi vegetasi  
harus mempertimbangkan tidak hanya kondisi di dalam batas plot, 
tetapi juga wilayah yang terletak tepat berbatasan dengan plot tersebut. 
Jika suatu plot melintasi perbatasan tutupan vegetasi yang jelas, maka 
plot tersebut harus dipindahkan ke dalam salah satu tipe vegetasi. 
 

Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©
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Berdasarkan data sebelumnya mengenai plot 
lapangan Pendekatan SKT di Indonesia, pengukuran 
biometrik dalam tabel berikut dapat digunakan  
sebagai panduan dalam klasifikasi tutupan lahan.

Pedoman ini perlu divalidasi untuk wilayah lain seperti Afrika Tropis dan Amerika Selatan. 
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15-30/ha

Kelas tutupan lahan
Pohon dengan  
DBH >30cm

Tutupan 
tajuk

Estimasi  
C molekuler t/ha

Catatan

Didominasi oleh pohon dengan 
diameter >30 cm.
Didominasi oleh spesies klimaks, 
seperti Dipterocarpus.

Didominasi oleh pohon dengan 
diameter 10-30 cm dan dengan 
frekuensi spesies pionir yang  
lebih tinggi, seperti Macaranga.

Didominasi oleh belukar rendah 
dengan penutupan tajuk yang 
terbatas. Mencakup lahan dengan 
rerumputan tinggi dan tumbuhan 
paku-pakuan dan spesies pohon 
pionir yang tersebar. Beberapa 
patch pohon tua.

Hutan >50%

>50 >150HK3

40-50/ha 90-150HK2

30-40/ha 75-90HK1

HRM 35-7530-40%

LT 0% 0-150-5

B <20% 15-355-15
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LAMPIRAN: GAMBARAN UMUM OPSI  
CITRA SATELIT MULTISPEKTRAL OPTIK 
(RESOLUSI SPASIAL ≤10 M)

Nama satelit

Sentinel-2A/2B

SPOT-5 to 7

RapidEye

KOMPSAT-2

KOMPSAT-3

IKONOS

Pleiades-1A/1B

Quickbird

WorldView-1

WorldView-2

WorldView-3

WordView-4

GeoEye-1

Gambaran umum

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2

www.intelligence-airbusds.com/en/4388-spot-1-to-spot-5-
satellite-images

www.planet.com/
www.planet.com/products/satellite-imagery/files/160625-
RapidEye%20Image-Product-Specifications.pdf

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-
missions/k/kompsat-2

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-
missions/k/kompsat-3

www.euspaceimaging.com/products
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-
missions/p/pleiades#sensors

www.digitalglobe.com
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

www.digitalglobe.com/
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

www.digitalglobe.com/
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

www.digitalglobe.com/ 
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

www.digitalglobe.com/
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

www.digitalglobe.com/
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

Resolusi spasial

multispektral: 10–60 m

multispektral: 6–20 m
pankromatik: 1,5–5 m

multispektral: 5 m

multispektral: 4 m
pankromatik: 1 m

multispektral: 2,8 m
pankromatik: 0,7 m

multispektral: 3,2 m
pankromatik: 0,82 m

multispektral: 2,8 m
pankromatik: 0,7 m

multispektral:  
2,16-2,44 m
pankromatik:  
0,55–0,61 m

pankromatik: 0,50 m

multispektral: 1,85 m
pankromatik: 0,46 m

multispektral: 1,24 m
SWIR: 3,70 m 
CAVIS: 30 m
pankromatik: 0,31 m

multispektral: 1,24 m
pankromatik: 0,31 m

multispektral: 1,65 m
pankromatik: 0,41 m
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Ukuran citra

swath: 290 km
tiles: 100 x 100 km

tiles: 60 x 60 km

swath: 77 km
tiles: 25 x 25 km

swath: 15 km

swath: 15 km

swath: 11,3 km

swath: 20 km

swath: 14,9-16,8 km

swath: 17,7 km

swath: 16,4 km

swath: 13,1 km

swath: 13,1 km

swath: 15,3 km
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Resolusi temporal

5 hari

26 hari (nadir)
2–3 hari (di luar nadir)

5,5 hari (nadir)
1 hari (di luar nadir)

5 hari

5 hari

3 hari

1 hari

2–12 dhari

1,7–5,4 hari

1,1–3,7 hari

<1,0–4,5 hari

<1,0–4,5 hari

2,6 hari

Tanggal pengambilan 
citra

2015–saat ini

Spot-5: 2002–2015
Spot-6/7:  
2012/2014–saat ini

2009–saat ini

2006–saat ini

2012–saat ini

1999–2015

2011–saat ini

2001–2014

2007–saat init

2009–saat ini

2014–saat ini

2016–saat ini

2008–saat ini

Bebas biaya

ya

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

Saluran yang tersedia

multispektral: 13 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 5 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran

pankromatik: 1 saluran

multispektral: 8 saluran
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 8 saluran
SWIR: 8 bands 
CAVIS: 12 bands
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran

multispektral: 4 saluran
pankromatik: 1 saluran
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MODUL 4  STRATIFIKASI HUTAN DAN VEGETASI 
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PENDAHULUAN  
  

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian 
sebelumnya, tahap pertama dalam Fase 1 
penilaian SKT adalah penggunaan LiDAR 
dan/atau citra satelit untuk menstratifikasi-
kan tutupan lahan ke dalam kelas-kelas 
yang telah diidentifkasi sebelumnya. Tahap 
berikutnya adalah pengukuran plot kalibrasi 
LiDAR untuk menyusun model AGB LiDAR,  
atau untuk mengumpulkan sampel kelas ini  
di lapangan dan menetapkannya ke dalam 
nilai karbon rata-rata dengan mengukur 
vegetasi yang ada dalam plot inventarisasi 
vegetasi. Bagian ini menjelaskan bagaimana 
cara merencanakan dan melakukan kali-
brasi LiDAR atau plot inventarisasi hutan,  
melakukan pengukuran, menghitung AGB, 
menghasilkan model AGB LiDAR dan 
melakukan finalisasi klasifikasi vegetasi 
(untuk mengindikasikan kawasan hutan SKT 
potensial). Pedoman berikut ditujukan bagi 
praktisi yang berpengalaman dalam mela-
kukan analisis statistik untuk memberikan 
informasi mengenai teknik pengambilan 
sampel.

Foto: Ulet Ifansasti ©

BAGIAN C

Penggunaan plot  
lapangan untuk  
menduga stok karbon 
dan memfinalisasi  
delineasi kelas tutupan 
lahan: petak kalibrasi 
AGB LiDAR dan petak 
inventarisasi hutan 
  
Oleh George Kuru dan Alex Thorp (Ata Marie  
Group Ltd) dan Uwe Ballhorn dan Peter Navratil  
(Remote Sensing Solutions GmbH).1

1   Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Sahat Aritonang 
(Daemeter), Mike Senior (Proforest), Anders Lindhe (HCVRN), dan 
Grant Rosoman (Greenpeace) atas masukannya yang bermanfaat  
untuk bagian ini.
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PEDOMAN RANCANGAN  
PENGAMBILAN SAMPEL 
  
Plot kalibrasi LiDAR 
 
Untuk mendapatkan nilai AGB dari data point cloud 
LiDAR 3D, suatu model statistik prediktif harus 
dikembangkan di setiap lokasi dengan menggunakan  
estimasi AGB in situ yang diperoleh dari plot kalibrasi  
LiDAR yang dibuat di lapangan (lihat Modul 4a, Opsi 1  
dan 2). Plot kalibrasi in harus disebar di seluruh 
tipe hutan dan tingkat kerusakan yang umum pada 
wilayah tersebut (seperti misalnya hutan tua dan 
hutan sekunder/terganggu, hutan kering dan hutan 
rawa, hutan sepanjang sempadan sungai, belukar, 
perkebunan yang sudah ada, dan lainnya). Untuk 
memastikan persebaran ini, lokasi plot kalibrasi ini 
didapatkan dari klasifikasi vegetasi berbasis satelit 
yang digambarkan dalam Modul 4b, dan plot harus 
ditempatkan di seluruh wilayah proyek. Setidaknya 
50 plot harus dibuat untuk menerapkan model yang 
digunakan agar menghasilkan AGB dari metrik 
tinggi dan struktur point cloud LiDAR 3D. 
 
  
Plot inventarisasi hutan 
 
Saat memilih Opsi 3 (lihat Modul 4a), penilaian biomassa 
pohon di dalam suatu kelas pada kawasan hutan SKT  
potensial dilakukan berdasarkan plot inventarisasi 
hutan. Proporsi sampel lapangan terbesar tersebar  
dalam kelas-kelas yang didefinisikan sebagai Hutan 
Regenerasi Muda (HRM) dan Hutan Kerapatan Rendah 
(HK1). Walaupun Belukar (B) dan Lahan Terbuka (LT)  
mungkin memiliki kandungan karbon rendah, proses 
penilaian SKT tetap harus mengambil sampel plot di 
lapangan dalam jumlah terbatas untuk memastikan 
asumsi ini. Kelas lainnya, seperti area perkebunan 
yang sudah dikembangkan (misalnya, perkebunan 
kelapa sawit dan tanaman pangan), dan area yang 
tidak boleh dikembangkan, termasuk di dalamnya 
areal masyarakat, lahan gambut, dan kawasan bernilai 
konservasi tinggi, pada umumnya tidak dinilai karena 
kawasan tersebut diharapkan telah didemarkasi secara 
terpisah kecuali dibutuhkan untuk penghitungan karbon. 
 
Pada awal penilaian lapangan, sulit untuk menentukan  
jumlah sampel yang memadai untuk dihitung dalam 
setiap kelas kecuali jika data lokal tentang variabilitas 
telah tersedia. Jika data tersebut tidak tersedia, maka  
perlu dialokasikan waktu di lapangan untuk mening-
katkan ukuran sampel sesuai dengan kebutuhan agar 
dapat mencapai target secara tepat. Perlu diketahui  

bahwa akan dibutuhkan biaya besar jika harus kembali 
ke lapangan di kemudian hari untuk mengumpulkan 
data yang lebih lengkap. 
 
Target ketepatan yang direkomendasikan untuk 
penilaian SKT adalah: 
 
• Inventarisasi stok karbon hutan harus direncanakan  
 untuk tujuan pencapaian dugaan stok karbon pada  
 selang kepercayaan 90% dari total stok karbon.  
 Suatu proses adaptif mungkin akan diperlukan  
 untuk menyempurnakan jumlah sampel guna  
 memperoleh tingkat kepercayaan 90%. 
• Variabilitas dalam satu kelas vegetasi (seperti  
 misalnya di dalam kategori Hutan Kerapatan  
 Tinggi) dapat melebihi target akurasi 90% asalkan  
 pada analisis akhir kelas-kelas tersebut berbeda  
 satu sama lain secara statistik. 
 
Jumlah plot yang direncanakan harus cukup untuk 
memenuhi target akurasi bagi setiap kelas besar (major) 
di setiap kawasan. Persamaan sederhana untuk mendu-
ga jumlah sampel tersebut adalah sebagai berikut. 
 
N = t2 s2 / E2 
 
Keterangan: 
N = jumlah sampel untuk pendugaan rata-rata ± E. 
t  = nilai t dari tabel uji t Student untuk selang  
  kepercayaan 90%. 
s  = standar deviasi yang diduga berdasarkan  
  data set yang ada dari tipe hutan yang serupa.  
  (Kementerian Kehutanan biasanya memiliki  
  data yang relevan). 
E  = kemungkinan galat, dituliskan sebagai  
  persentase dugaan nilai rata-rata. 
 
Angka yang dihasilkan harus dibulatkan ke bilangan  
cacah terdekat. Sebagai contoh, untuk melakukan survei  
kelas vegetasi SKT dengan estimasi tingkat stok karbon 
57 ton/ha dan estimasi standar deviasi 35 ton/Ha dengan 
galat sampel yang diperbolehkan sebesar +/- 10% dari  
stok karbon rata-rata dan batas kepercayaan 90%, maka  
jumlah plot sampel dihitung sebagai berikut. 
 
N = tst 0.9 2 * s2 / E2 = 1,662 * 352 / (57*10%)2 = 62,6 
 
Dibulatkan menjadi N=63.
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Peralatan yang diperlukan untuk kerja lapangan 
 
Data pengukuran pohon plot dicatat secara manual di dalam buku  
lapangan (tallysheet). Contoh layout tallysheet terdapat di Lampiran  
dengan disertai daftar peralatan bagi tim inventarisasi. 
 
  
Penyeleksian tim survei 
 
Satu tim survei umumnya terdiri dari 6-8 orang sebagaimana  
dijabarkan berikut ini.

Jabatan Jumlah orang Deskripsi dan peran

Ketua tim

Teknisi identifikasi spesies

Asisten pengukur

Petugas pembersih plot

Operator hip chain

Pemegang kompas

Pembuka jalur

1

1

1

1

1

1

1–2

Lulusan kehutanan dengan pengalaman  
melakukan inventarisasi
Bertanggung jawab atas kinerja organisasi dan tim,  
khususnya sebagai berikut:
•	 melakukan	navigasi	menuju	titik	awal	transek;
•	 mengelola	buku	catatan	lapangan;
•	 mengoperasikan	GPS;
•	 mengukur	tinggi	pohon;
•	 mengambil	foto	plot;	dan
•	 mengelola	dan	meneruskan	data.r

Ahli botani
Peran utama ahli botani adalah untuk mengidentifikasi 
semua spesies pohon di dalam plot. Harus memiliki  
kemampuan mengidentifikasi sebagian besar pohon  
hingga tingkat spesies dan memahami spesies yang 
kurang umum ditemukan hingga tingkat genus.

Teknisi berpengalaman
Peran utama asisten pengukuran adalah untuk mengukur 
diameter, memberikan label pohon. Lebih disukai jika 
asisten familier dengan nama lokal spesies pohon,  
tetapi hal ini tidak terlalu penting.

Peran: Pekerja yang bertanggung jawab membersihkan 
tumbuhan merambat dan memanjat dari pohon agar  
pengukuran diameter dan tinggi pohon dapat dilakukan 
dengan lebih mudah.

Peran: mengukur panjang transek dan lokasi titik tengah 
plot sepanjang transek.

Peran: memastikan jalur transek dibuat secara tepat  
pada sudut kompas yang telah ditentukan sebelumnya.

Peran: membersihkan jalur transek agar memudahkan 
pergerakan cepat menuju titik plot.
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Jumlah anggota tim bervariasi tergantung pada tingkat 
keterampilan dan kondisi anggota tim di dalam hutan. 
Ketua tim memutuskan komposisi tim. 
 
Agar pengukuran efisien, maka tim perlu untuk dapat 
bergerak secara cepat ke lokasi pengukuran dan 
menghabiskan waktu sehari penuh untuk bekerja 
tanpa gangguan. Maka dari itu, dukungan logistik 
seperti pemandu lokal dan transportasi yang memadai  
untuk seluruh anggota tim merupakan hal yang 
sangat penting. Jika terdapat akses yang sulit, maka 
akan lebih efisien bagi tim untuk mendirikan kemah 
sehingga perlengkapan perkemahan perlu disediakan  
dan seorang juru masak harus ditambahkan ke 
dalam tim. 
 
Survei besar memerlukan lebih dari satu tim. Manajer  
logistik harus ditunjuk untuk memastikan bahwa tim  
menerima dukungan logistik yang diperlukan. Manajer  
data harus ditunjuk untuk melakukan entri data dan 
pengelolaan data secara umum. Latihan pengambilan  
sampel bersama harus dilaksanakan di awal periode 
inventarisasi untuk memastikan bahwa semua ketua 
tim mengerti dan menerapkan prosedur dengan cara 
yang sama. 
 
 

PEDOMAN PEMBUATAN PLOT 
  
Plot kalibrasi LiDAR 
 
Setidaknya 50 plot kalibrasi LiDAR perlu dibuat. Plot 
kalibrasi in harus disebar di seluruh tipe hutan dan 
tingkat kerusakan yang umum pada wilayah tersebut. 
Untuk memastikan distribusi ini, lokasi plot kalibrasi 
ini didapatkan dari klasifikasi vegetasi berbasis satelit 
(lihat Modul 4b) dan ditempatkan di seluruh wilayah 
proyek. Metode penempatan plot kalibrasi LiDAR  
disampaikan sebagai berikut. 
 
Navigasi dan pembuatan plot kalibrasi LiDAR 
Lokasi plot kalibrasi LiDAR ditentukan menggunakan 
perangkat lunak GIS. Koordinat masing-masing plot 
harus diunggah ke perangkat GPS. 
 
Ketua tim lapangan harus diberi informasi mengenai 
setiap plot kalibrasi LiDAR sebagai berikut: 
 
• Peta yang menunjukkan rute akses dan titik  
 lokasi plot. 
• Koordinat titik tengah plot (diunggah ke  
 perangkat GPS). 
• Daftar plot yang harus diukur.

Plot harus didirikan berdasarkan tahapan-tahapan 
berikut ini: 
 
1. Tim bergerak menuju titik akses awal  
 menggunakan GPS. 
2. Lintasi jalur menuju titik pusat plot pertama  
 dengan menggunakan GPS untuk navigasi. 
3. Identifikasi lokasi plot yang sebenarnya  
 menggunakan GPS. Titik koordinat masing-masing  
 plot harus dapat ditentukan hingga akurasi  
 setidaknya 5 m. 
4. Ulangi tahap 2 untuk plot yang akan diukur  
 berikutnya. 
 
Letak plot tidak boleh dipindahkan dengan alasan 
apa pun. Jika suatu plot tidak dapat diukur karena 
alasan keselamatan maka plot tersebut harus dicatat 
sebagai ‘tidak diukur’ dan pengambilan sampel  
harus dilanjutkan pada titik pusat plot berikutnya. 
 
Ukuran dan bentuk plot kalibrasi LiDAR 
Desain plot kalibrasi LiDAR yang direkomendasikan 
adalah dua lingkaran konsentris dari suatu titik pusat 
dan luas total setidaknya 2.500 m2 atau 0,25 ha.  
Plot lingkaran lebih direkomendasikan daripada plot 
persegi untuk meminimalisasi potensi galat karena 
faktor kemiringan dan halangan fisik yang dapat 
membuat garis batas plot menjadi tidak lurus.

“Karena kegiatan pengambilan  
sampel lapangan ini kemungkinan 
besar akan mengarah pada interaksi  
langsung dengan anggota masyara-
kat, maka masyarakat lokal harus  
terlebih dahulu diberi informasi  
mengenai pendekatan dan proses 
SKT sebelum dimulainya kegiatan 
pengum pulan data lapangan, kalibrasi 
LiDAR atau plot inventarisasi hutan.”
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Gambar 10: Layout plot kalibrasi LiDAR
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Demarkasi plot kalibrasi LiDAR 
1. Tempatkan suatu tiang/tongkat pada pusat plot.  
 Berikan label pada tiang/tongkat tersebut dengan  
 menggunakan pita penanda. Tuliskan identitas plot  
 pada pita penanda. Pohon tidak boleh dijadikan  
 sebagai penanda plot. 
2. Rekam waypoint GPS pada titik pusat plot dan  
 tuliskan waypoint tersebut dalam buku catatan  
 lapangan. Angka waypoint harus merupakan nomor  
 urut yang ditentukan perangkat GPS. Jangan  
 melakukan pengeditan terhadap angka ini. 
3.  Dari titik pusat, sub plot pertama diukur  

menggunakan pita ukur atau alat ukur jarak 
(rangefinder) pada jarak horizontal sejauh 6 m. 
Sub plot kedua kemudian dibuat dengan mengukur 
jarak horizontal sejauh 30 m dengan pita ukur  
atau rangefinder.

4. Informasi identifikasi berikut ini harus dicatat  
 dalam buku catatan lapangan untuk semua plot  
 kalibrasi LiDAR. 
  
 • Nama perusahaan/konsesi 
 • Tanggal 
 • Nama ketua tim lapangan  
 • Nomor plot 
 • Waypoint GPS untuk titik pusat plot 
 • Penilaian kelas SKT secara visual berdasarkan  
  definisi umum SKT yang diberikan  
 • Kondisi tanah/permukaan tanah, seperti  
  contohnya tanah organik/gambut, tanah mineral,  
  tanah marine clay, genangan air, dll. 
 • Deskripsi umum mengenai plot dan kawasan  
  sekitar, termasuk bukti adanya pembakaran,  
  penebangan, dan kegiatan manusia lainnya,   
  seperti misalnya tanaman karet atau tanaman  
  agrikultur lainnya.
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Transek harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap 
berikut ini. 
 
1. Tim bergerak menuju titik awal jalur transek yang  
 diusulkan menggunakan perangkat GPS dan  
 mencatat waypoint tepat pada lokasi titik awal.  
 Berdasarkan pengalaman terkini, perangkat  
 receiver Garmin GPS lebih diutamakan karena  
 memiliki frekuensi tunggal dan biasanya tidak  
 bermasalah untuk beroperasi di bawah tajuk hutan  
 yang rapat. Receiver tersebut akurat hingga jarak  
 lima meter dan merupakan perangkat yang cocok  
 untuk jenis survei seperti ini. 
2. Tempatkan satu tiang atau tongkat di titik awal.  
 Berikan label pada tiang menggunakan pita  
 penanda. Tuliskan nomor dan sudut kompas  
 transek pada pita penanda. 
3. Lintasi jalur sepanjang sudut kompas yang telah  
 direncanakan. Transek harus ditempatkan secara  
 tepat di sepanjang rute sudut kompas yang telah  
 direncanakan. Ketika tim lapangan menemui  
 halangan yang besar seperti misalnya jurang atau  
 aliran air, maka jika memungkinkan tim survei  
 harus mengambil jalan memutar dan memulai  
 survei kembali pada titik terdekat yang paling  
 memungkinkan di sepanjang jalur transek.  
 Jika tidak, maka tim survei harus menghentikan  
 kegiatan survei pada transek tersebut. 
4. Titik pusat plot harus diletakkan secara sistematis  
 sepanjang transek pada jarak yang telah ditetapkan.  
 Perlu dicatat bahwa lokasi plot tidak perlu  
 penyesuaian untuk kemiringan sepanjang jalur  
 transek selama lokasi plot diukur oleh GPS dengan  
 akurat. 
 
Plot tidak boleh dipindahkan dengan alasan apa pun. 
Jika suatu plot tidak dapat diukur karena alasan  
keselamatan seperti misalnya plot memiliki kemiringan 
ekstrim, terdapat cabang pohon yang menggantung, 
atau plot berada di daerah aliran air (sungai atau kali),  
maka plot tersebut harus dicatat sebagai ‘tidak diukur’  
dan pengambilan sampel harus dilanjutkan kembali 
pada titik pusat plot berikutnya. Pengamatan tersebut 
harus dicatat pada peta plot.

Plot inventarisasi hutan 
 
Plot-plot dapat ditempatkan secara acak atau siste-
matis di dalam suatu kelas. Pengambilan sampel 
secara acak merupakan pendekatan yang lebih 
menyeluruh dan kuat secara statistik. Pengambilan  
sampel secara acak biasanya lebih lambat dan 
biayanya lebih besar daripada pengambilan sampel 
sistematis. Penempatan plot sistematis biasanya 
membutuhkan biaya lebih sedikit dan lebih mudah 
untuk diimplementasikan di lapangan serta memung-
kinkan lebih banyak plot dapat diukur dalam suatu 
waktu tertentu. Plot dapat ditempatkan dalam 
formasi grid atau sepanjang jalur transek dengan 
jarak teratur pada semua kelas tanpa bias. Kombinasi 
antara pengambilan contoh secara sistematis dan 
acak juga dapat digunakan untuk meningkatkan 
keakuratan. Metode untuk pembuatan plot secara 
sistematis dan acak dijelaskan di bawah ini. Kedua 
desain pengambilan sampel diterima dalam  
Pendekatan SKT ini. 
 
Navigasi dan pembuatan plot yang ditempatkan 
secara sistematis menggunakan transek 
Ketua tim lapangan harus diberikan informasi untuk 
setiap transek, termasuk informasi sebagai berikut: 
 
•	 Peta menunjukkan rute dan titik awal transek. 
•	 Koordinat titik awal (diunggah ke perangkat GPS).  
•	 Sudut kompas transek. 
•	 Panjang transek dalam satuan kilometer. 
•	 Jumlah plot yang akan diukur. 
•	 Jarak antar plot. 
•	 Daftar plot yang akan diukur. 
 
Titik awal transek biasanya berada di titik-titik yang 
paling memudahkan di sepanjang jalan, sungai, 
kanal, atau akses lainnya. 
 
Jarak antar plot umumnya ditentukan berdasarkan  
skala wilayah penilaian. Apabila pengambilan sampel 
dilakukan di kawasan hutan yang luas atau perencana 
inventarisasi hendak mencakup wilayah yang lebih 
luas, maka jarak ini akan diperbesar. Jarak antara 
plot biasanya berkisar dari 75 m hingga 100 m, tetapi 
tidak ada peraturan baku. 
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Navigasi dan pembuatan plot inventarisasi  
hutan tanpa transek 
Dalam metode pengambilan sampel ini, lokasi plot 
ditentukan secara acak atau sistematis dengan  
perangkat lunak GIS. Plot sistematis biasanya 
ditempatkan menggunakan formasi grid. Apapun 
metodenya, koordinat masing-masing plot harus 
diunggah ke perangkat GPS. 
 
Ketua tim lapangan harus diberikan instruksi untuk  
setiap transek, termasuk di dalamnya sebagai berikut. 
 
•	 Peta yang menunjukkan rute akses dan titik plot. 
•	 Koordinat titik awal (diunggah ke perangkat GPS). 
•	 Daftar plot yang akan diukur. 
 
Plot harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap 
berikut ini: 
 
1. Tim bergerak menuju titik akses awal  
 menggunakan GPS. 
2. Lintasi jalur menuju titik pusat plot dengan  
 menggunakan GPS untuk navigasi. 
3. Identifikasi lokasi plot yang sebenarnya  
 menggunakan GPS. 
4. Ulangi tahap 2 untuk plot yang akan diukur  
 berikutnya. 
 
Sebagaimana telah disebutkan di atas, plot tidak 
boleh dipindahkan atas alasan apa pun. Jika suatu 
plot tidak dapat diukur karena alasan keselamatan, 
maka plot tersebut harus dicatat sebagai ‘tidak 
diukur’ dan pengambilan sampel harus dilanjutkan 
pada titik pusat plot berikutnya. 
 

Ukuran dan bentuk plot sampel 
Plot dengan ukuran dan bentuk yang sama digunakan 
untuk pengambilan sampel secara acak, sistematis 
dan transek. Desain plot sampel yang direkomen-
dasikan adalah dua lingkaran konsentris dari suatu 
titik pusat dengan luas total 500 m2 atau 0,05 ha. 
Plot lingkaran lebih direkomendasikan daripada plot 
persegi untuk meminimalisasi potensi galat karena 
faktor kemiringan dan halangan fisik yang dapat 
melencengkan garis batas plot (lihat Gambar 11). 
 
Demarkasi plot inventarisasi hutan 
1. Tempatkan suatu tiang/tongkat pada pusat plot.  
 Berikan label pada tiang/tongkat tersebut dengan  
 menggunakan pita penanda. Tuliskan identitas  
 plot pada pita penanda. Tegakan pohon tidak  
 boleh dijadikan sebagai penanda plot. 
2. Rekam waypoint GPS pada titik pusat plot dan  
 tuliskan waypoint tersebut dalam buku catatan  
 lapangan. Angka waypoint harus merupakan  
 nomor urut yang ditentukan perangkat GPS.  
 Jangan melakukan pengeditan terhadap angka ini. 
3. Dari titik pusat, sub plot pertama diukur  
 menggunakan pita ukur atau tali yang sudah  
 diukur sebelumnya yang dapat ditarik dengan  
 kencang pada jarak horizontal sejauh 5,64 m.  
 Sub plot kedua kemudian dibuat dengan  
 mengukur jarak horizontal sejauh 12,61 m  
 dengan rangefinder yang akurat. 
4. Informasi identifikasi berikut ini harus dicatat  
 dalam buku catatan lapangan untuk semua plot. 
 
 • Nama wilayah pengembangan. 
 • Tanggal. 
 • Nama ketua tim lapangan.  
 • Nomor transek dan plot. 
 • Waypoint GPS untuk titik pusat plot. 
 • Kelas SKT pada plot berdasarkan definisi  
  umum yang diberikan.  
 • Kondisi tanah/bawah tanah, seperti contohnya  
  tanah organik/gambut, tanah mineral, tanah  
  marine clay, genangan air. 
 • Deskripsi umum mengenai plot dan kawasan  
  sekitar, termasuk bukti adanya pembakaran,  
  penebangan, dan kegiatan manusia lainnya,  
  seperti misalnya tanaman karet atau tanaman  
  agrikultur lainnya.
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Gambar 11: Layout plot inventarisasi hutan
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PEDOMAN PENGUKURAN  
HUTAN 
  
Fokus pengukuran vegetasi ini adalah untuk jenis 
tumbuhan besar yang biasanya merupakan penyusun 
sebagian besar biomassa di atas tanah. Sumber 
karbon hutan yang lain tidak diukur karena ukurannya 
relatif kecil (seperti misalnya tumbuhan bawah) dan 
tidak menyimpan banyak karbon, atau pengkajiannya 
sulit dan menghabiskan biaya yang tinggi (seperti 
misalnya biomassa di bawah tanah, kayu mati,  
bahan organik tanah). 
 
Spesies tumbuhan besar didefinisikan sebagai  
tumbuhan yang memiliki diameter setinggi dada  
(diameter at breast height/”DBH”) lebih dari atau 
sama dengan 5 cm. Definisi ini mencakup spesies 
pohon dan tumbuhan bukan pohon. Tinggi dada  
yang dimaksud dalam DBH ini adalah 1,3 meter. 
 
Spesies tumbuhan besar (secara keseluruhan  
disebut sebagai ‘pohon’ walaupun dapat mencakup 
spesies selain pohon seperti beberapa spesies 
palem) diukur dengan mengikuti tahap-tahap berikut. 
 
1. Identifikasi pohon ‘di dalam’: Pohon ‘di dalam’  
 didefinisikan sebagai pohon yang memiliki pusat  
 batang pada DBH berada di dalam batas plot.  
 Pohon yang berada di tepi plot akan diperiksa  
 menggunakan tali nilon yang ditandai pada  
 radius-radius plot yang benar (lihat Gambar 12). 
2. Pita penanda: Setiap pohon harus diberi label  
 dengan menggunakan pita penanda. Label  
 tersebut harus bertuliskan nomor pohon sesuai  
 dengan yang tercatat di buku lapang. 
3. Pengukuran DBH: Semua pohon dengan DBH  
 lebih dari atau sama dengan 10 cm (plot kalibrasi  
 LiDAR) atau 15 cm (plot inventarisasi hutan) harus  
 diukur di dalam plot besar. Selain itu, semua pohon  
 dengan DBH lebih dari atau sama dengan 2 cm (plot  
 kalibrasi LiDAR) atau 5 cm (plot inventarisasi  
 hutan) dan kurang dari 10 cm (plot kalibrasi  
 LiDAR) atau 15 cm (plot inventarisasi hutan) harus  
 diukur di dalam plot kecil (lihat Gambar 13). 

4. Pengukuran tinggi: Tergantung pada persamaan  
 alometrik eventual yang digunakan, maka mungkin  
 akan perlu dilakukan pengukuran tinggi pohon total.  
 Tinggi pohon harus diukur dengan menggunakan  
 alat pengukur elektronik seperti Haglof Vertex VI  
 (teknologi ultrasound) atau TruPulse 200 (teknologi  
 laser). Kedua alat ini mengukur tinggi secara  
 otomatis berdasarkan pengukuran bagian atas dan  
 bawah pohon, dan juga, dalam beberapa kasus  
 tertentu, pengukuran jarak horizontal. Jika peng- 
 guna sudah memahami cara pengoperasiannya, alat  
 ini praktis untuk digunakan dan pengukurannya  
 dapat dilakukan oleh satu orang (biasanya ketua  
 tim). Pengukuran tinggi dengan klinometer juga  
 dapat dilakukan tetapi cenderung lebih lambat dan  
 lebih rentan kesalahan. Jika alometrik mewajibkan  
 estimasi tinggi total pohon, maka terdapat dua opsi  
 untuk menghasilkan data tinggi, yaitu mengukur  
 suatu subset pohon dan kemudian menghitung  
 regresi tinggi diameter pohon yang diukur, atau  
 dengan mengukur semua pohon. 
 
 Hal berikut ini penting dalam kedua kasus di atas  
 saat melakukan pengukuran pohon. 
  
 • Mengidentifikasi poin target sebelum  
  menggunakan alat ukur. 
 • Memastikan jalur pandang yang jelas terhadap  
  target. Pada situasi tertentu, gangguan dari  
  tumbuhan bawah dapat mempengaruhi hasil  
  (lihat cara pemakaian alat ukur). 
 • Jarak dari pohon harus sedemikian rupa  
  sehingga sudut dengan target (yaitu bagian  
  teratas pohon) tidak melebihi 60 derajat. 
 
5. Spesies: Semua pohon yang diukur di dalam plot  
  harus diidentifikasi sampai tingkat genus dan jika 

memungkinkan sampai tingkat spesies karena 
informasi tersebut diperlukan untuk persamaan  
alometrik dan agar deskripsi komposisi dan 
struktur hutan secara umum dapat dibuat.  
Sebagaimana dijelaskan di atas, ahli botani harus 
menjadi bagian dari tim lapangan; nama lokal  
dapat dicatat di buku lapangan dan kemudian 
dicari nama spesiesnya. Jika suatu genus tidak 
dapat diidentifikasi, maka harus dilakukan 
pengambilan foto dan sampel botani yang diberi 
tanda sehingga selanjutnya identifikasi dapat 
dilakukan oleh ahli.
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Gambar 13: Metode pengukuran diameter

DBH, 1,3 m pada sisi 
tanah yang lebih tinggi

Ukur sebagai dua 
batang dengan dua 
DBH yang terpisah

Catat DBH 0,5 m di 
atas batas kelainan 
bentuk

Catat DBH 0,5 cm di atas 
batas akar banir/tunjang

1,3   m

1,3 m

1,3 m

Batas kelainan 
bentuk0,5 m

1,3 m

0,5 m Batas akar banir

1,3 m

0,5 m Batas akar tunjang

Gambar 12: Menentukan pohon-pohon yang berada di batas plot

Di luar plot

Di dalam plot

Batas
plot

Pohon di dalam
Lebih dari setengah batang pohon 
berada di dalam batas plot

Pohon di luar
Lebih dari setengah batang pohon 
berada di luar batas plot
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FOTO PLOT 
  
Untuk semua plot di hutan, lima foto digital harus 
diambil di pusat plot. Empat foto menghadap ke arah  
utara, selatan, timur dan barat serta satu foto lainnya  
menghadap lurus ke atas untuk menunjukkan kera-
patan tajuk. Foto tersebut harus menggambarkan  
struktur dan kerapatan dasar vegetasi di setiap plot.  
Fungsi tracking GPS harus digunakan secara terus-
menerus selama pengukuran lapangan untuk  
memungkinkan geo-referensi pada foto yang diambil. 
 
 
 

ANALISIS DAN PELAPORAN 
  
Entri dan pengelolaan data 
 
Ketua tim harus mengunduh data track dan waypoint 
GPS dan disimpan di komputer pribadi dalam format 
Ozi/Garmin setiap petang jika memungkinkan. Selain 
data dan foto, ketua tim harus menulis dua hingga 
tiga paragraf deskripsi singkat mengenai kondisi 
hutan dan komentar lain yang berkaitan dengan 
setiap transek. Selain itu penghitungan statistik 
harus dilakukan setiap malam untuk menyesuaikan 
pengambilan sampel guna mencapai tingkat akurasi 
target. 
 
Buku catatan lapangan yang sudah lengkap, data 
GPS, dan foto harus diberikan kepada manajer 
inventarisasi data yang akan memasukkan data plot 
ke dalam spreadsheet dan menggabungkan semua 
informasi dalam format logis untuk dilimpahkan  
kepada tim GIS. Ketua tim harus memeriksa data yang 
dimasukkan apabila ada data yang tidak konsisten. 
 
 
Penghitungan AGB dan karbon di  
dalam plot 
 
Setelah data selesai dimasukkan, setiap plot kemudian 
dianalisis untuk mendapatkan estimasi batang per 
hektar, AGB dan stok karbon. Penghitungan berikutnya  
sama dengan penghitungan untuk plot kalibrasi 
LiDAR maupun plot inventarisasi hutan. 

Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©

“Fokus pengukuran  
vegetasi ini adalah  
untuk jenis tumbuhan 
besar yang biasanya 
merupakan penyusun 
sebagian besar biomassa 
di atas tanah.”



Batang per hektar 
Jumlah rata-rata batang per hektar dihitung dari 
ukuran plot. Persamaan yang digunakan adalah: 
 
Batang per hektar = (jumlah pohon dalam plot)/
(ukuran plot dalam satuan hektar) 
 
AGB dan kandungan karbon 
Proses penilaian SKT menggunakan persamaan 
alometrik untuk menduga biomassa. Persamaan 
alometrik membantu menduga karakteristik pohon 
yang sulit diukur dengan cara mengukur atribut yang 
berkorelasi dari pohon yang sama seperti misalnya, 
diameter setinggi dada dapat diukur dan kemudian 
digunakan untuk menentukan biomassa di atas 
tanah dari tumbuhan tersebut secara keseluruhan. 
 
Banyak persamaan alometrik yang digunakan di 
seluruh dunia. Beberapa diantaranya spesifik untuk 
satu tipe hutan atau spesies pohon, sedangkan yang 
lain lebih bersifat umum dan mencakup situasi yang  
lebih beragam. Persamaan alometrik biasanya disusun 
dari sampel berukuran besar untuk meningkatkan 
akurasi. Akan tetapi penting untuk diketahui bahwa 
persamaan tersebut biasanya telah disusun untuk 
hutan-hutan yang tidak terdegradasi dan mungkin 
kurang tepat apabila digunakan untuk hutan terdegra-
dasi di mana lingkungannya pada dasarnya telah 
diubah. Komite Penasihat Ilmiah dari Komite Pengarah 
Pendekatan SKT saat ini sedang mempersiapkan 
daftar persamaan alometrik yang disetujui untuk  
kawasan dengan berbagai kepentingan yang berbeda 
sekaligus menerima saran dan masukan mengenai 
topik ini. 
 
Saat menggunakan persamaan alometrik,  
perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. 
 
• Berat jenis adalah pengukuran kerapatan kering  
 kayu. (yaitu berat kering oven dibagi volume basah).  
 Jika spesies suatu kayu diketahui, maka berat  
 jenisnya harus disimpulkan dari basis data  
 kerapatan kayu yang ada, seperti Global Wood  
 Density Database (Zanne et al. 2000), dan jika  
 hanya genus yang diketahui, maka nilai yang  
 digunakan adalah nilai rata-rata di tingkat genus.  
 Jika tidak diketahui, maka yang harus digunakan  
 adalah nilai standar 0,55 ton/m3 untuk spesies  
 pohon tropis dan 0,247 ton/m3 untuk spesies  
 palem. Nilai ini berdasarkan nilai rata-rata yang  
 dikeluarkan oleh Panel antar Pemerintah  
 mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental  
 Panel on Climate Change/IPCC) tahun 2006,  

 Panduan untuk Inventarisasi Gas Rumah Kaca  
 Nasional, (Volume 4. Pertanian, Kehutanan dan  
 Pemanfaatan Lahan Lainnya), serta basis data  
 kekerasan kayu dari Pusat Agroforestri Dunia  
 (World Agroforestry Centre/WAC). 
• Faktor konversi karbon mengestimasi komponen  
 karbon biomassa vegetasi. Nilai standar IPCC  
 sebesar 0,47 dapat digunakan. 
• Persamaan untuk menghitung massa karbon  
 pohon per hektar adalah:  
 
 Karbon Total (ton/ha) =  
	 Σ	([Karbon	Pohon])	/	[Ukuran	plot	dalam	 
	 satuan	hektar] 
 
• Pendugaan volume pohon dalam sub plot  
 memerlukan penghitungan volume yang terpisah  
 karena ukuran plot utama dan sub plot berbeda. 
 
 
Pengembangan kalibrasi LiDAR dan 
model LiDAR AGB 
 
Untuk dapat menghasilkan nilai AGB dari data point  
cloud foto udara LiDAR, sebuah model statistik prediktif  
harus dikembangkan di setiap lokasi dengan meng-
gunakan estimasi AGB berbasis in situ yang didapatkan 
dari plot kalibrasi LiDAR. Setidaknya 50 plot harus 
dibuat untuk menerapkan model yang digunakan 
agar dapat menghasilkan nilai AGB dari metrik tinggi 
dan struktur point cloud LiDAR 3D. Untuk menormal-
kan point cloud LiDAR 3D, tinggi permukaan suatu 
medan dikurangkan dari ketinggiannya, dan akan 
menghasilkan tinggi vegetasi (berkebalikan dengan  
tinggi di atas permukaan laut misalnya). Model statistik  
ini harus diperoleh dengan melakukan korelasi antara  
metrik tinggi dan struktur point cloud LiDAR 3D yang 
dinormalkan dengan estimasi AGB pada lokasi plot 
kalibrasi LiDAR. Disarankan untuk menggunakan 
metrik seperti Tinggi Sentroid (Centroid Height/ CH) 
atau Rata-rata Kuadrat Tinggi Tajuk (Quadratic Mean 
Canopy Height/QMCH) (Jubanski et al. 2013; Englhart 
et al. 2013; Asner et al. 2010). 
 
Karena dasar dari estimasi AGB adalah pendekatan 
luasan, maka jumlah pohon tidak perlu diekstraksi 
karena hal ini rumit untuk dilakukan dan akan 
menghabiskan waktu.
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Estimasi inventarisasi hutan 
 
Berdasarkan penghitungan jumlah batang per hektar, AGB dan stok 
karbon per plot, nilai-nilai ini harus diringkas per kelas vegetasi dan 
hasilnya harus dimuat dalam format tabel sebagai berikut.

Kelas  
tutupan 
lahan

Kelas  
tutupan 
lahan

ANOVA

Jumlah 
plot

Jumlah 
plot

Biomassa
Sim-
pangan 
baku

Stok 
Karbon 
Rata-
rata

E (+/- 
10%)

Ketepatan 
(+/- tingkat  
keper-
cayaan 
90%)

Plot yang 
dibutuhkan 
untuk meng-
estimasi 
hingga 
+/-10%

Jumlah 
batang per 
hektar

Jumlah batang per hektar berdasarkan 
kelas DBH

Karbon (ton per ha) berdasarkan  
kelas DBH

Total
5,0-
14,9

15,0-
29,9

30,0-
49,9

50,0+ Total
5,0-
14,9

15,0-
29,9

30,0-
49,9

50,0+

Hutan

Hutan

Sumber 
Variasi

Jumlah  
kuadrat (SS)

Derajat  
bebas (df)

Rata-rata 
kuadrat (MS)

F hitung
F_Tingkat 
kepercayaan 
90%

Beda nyata

/ha

batang/ha

kg/ha ton/ha

ton/ha

HRM

HRM

Model 499.422 4 124.856 105 1,96 Ya

Belukar

Belukar

Galat 519.794 437 1.189

Lahan  
Terbuka

Lahan  
Terbuka

Total 1.019.216 441

Ringkasan analisis statistik mengenai hasil stok karbon per kelas vegetasi

Tabel Tegakan dan Stok

Uji ANOVA harus dilakukan untuk menentukan adanya perbedaan nyata pada estimasi karbon per kelas.

Uji Anova ini harus diikuti dengan, sebagai contoh, uji perbandingan ganda berpasangan Scheffé untuk  
menentukan grup mana yang berbeda nyata
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Analisis Scheffé

Perbedaan berpasangan antara rata-rata sampel

Nilai perbandingan Scheffé

Perbedaan nyata

Variabel

Tipe

Tipe

Tipe

N

Pinus

Pinus

Pinus

HK

HK

HK

BT

BT

BT

BM

BM

BM

LT

LT

LT

Jumlah kuadrat (SS) Rata-rata

Pinus

Pinus

Pinus

Pinus

HK

HK

HK

BT

BT

BT

BM

BM

BM

LT

LT

LT

16

54,1

25,3

Ya

102,5

25,1

Ya

48,4

10,1

Ya

137,6

28,1

Ya

83,5

16,2

Ya

35,1

15,9

Ya

145,9

38,9

Ya

91,8

31,4

Ya

43,4

31,3

Ya

8,2

33,7

Tidak

44.712 148,5

HK 167 371.344 94,4

BT

BM

LT

204

45

10

SSE

MSE

p

k

N

F(p, k-1, N-k)

99.278

4.111

348

519.794

1.189

0,10

5

442

1,96

46,0

10,9

2,6

Uji perbandingan ganda berpasangan Scheffé



Kerapatan tajuk 
 
LiDAR 
Parameter lain yang juga berguna dalam penilaian 
SKT adalah kerapatan tajuk. Ada berbagai perangkat  
lunak LiDAR yang tersedia (seperti LAStools:  
https://rapidlasso.com/lastools/) yang dapat  
menghitung kerapatan tajuk untuk berbagai resolusi  
spasial pada ambang batas tinggi yang berbeda. 
 
Inventarisasi hutan 
Kerapatan tajuk biasanya dihitung di lapangan sebagai 
persentasi intersepsi cahaya oleh tajuk vegetasi. Inter-
sepsi cahaya pada umumnya dinilai secara visual atau 
dengan menggunakan instrumen pengukuran cahaya. 
 
Untuk tujuan penilaian SKT, kami menyarankan agar 
intersepsi cahaya diklasifikasi berdasarkan empat 
kelas kerapatan.

Akhirnya, hutan SKT potensial diidentifikasi dan 
dideliniasi melalui integrasi semua data yang telah 
dikumpulkan dalam Fase 1 oleh pakar terlatih. Pakar 
terlatih ini harus memiliki latar belakang ekstensif 
dalam ekologi hutan dan lanskap tropis, memiliki 
pengetahuan lokal mengenai lokasi yang sedang dikaji, 
dan memiliki pemahaman mengenai berbagai metod-
ologi penginderaan jarak jauh dan GIS yang digunakan. 
Informasi tambahan, seperti batas wilayah pengem-
bangan, bentuk pemanfaatan lahan, infrastruktur, 

cakupan lahan gambut, sempadan sungai dan kawasan  
bernilai konservasi tinggi yang telah diidentifikasi 
dalam penilaian NKT, juga harus dimasukkan ke 
dalam penilaian ini. 
 
Output akhir yang dihasilkan adalah suatu peta indi-
katif wilayah hutan SKT, termasuk di dalamnya nilai 
karbon rata-rata untuk setiap kelas vegetasi serta 
penjelasan fisik vegetasi dalam setiap kelas. Peta 
hutan SKT potensial ini merupakan input bagi Fase 2 
(Menganalisis patch SKT dan menyusun peta indikatif 
wilayah konservasi/pengembangan). 
 
Bagian kedua dari toolkit ini menjelaskan Fase 2 yang 
mencakup penyusunan rekomendasi konservasi bagi 
masing-masing patch hutan dan mengintegrasikan 
rekomendasi ini dengan kawasan bernilai konservasi 
tinggi (KBKT), kawasan yang penting bagi kebutuhan 
masyarakat, sempadan sungai, lahan gambut, dan 
kategori lahan relevan lainnya, untuk menyusun  
rencana konservasi dan pengembangan final. 
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Kerapatan Intersepsi cahaya

Lahan kosong

Rendah

Sedang

Tinggi

0-10%

10-25%

25-50%

>50%

Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©
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Tipe dan Model Jumlah Keterangan

GPS 1

Haglof Vertex VI or Laser Technology 
Inc. TruPulse 200

Produk lain juga tersedia  
di pasar.

Garmin GPSMAP (62S, 64S atau  
yang serupa)

Alat pengukur  
tinggi

1

Kamera 1

Pita ukur/
meteran

1Pita ukur diameter – 5 m Dari kaca serat (fiberglass)  
yang dilapisi.

Kamera digital

Hip chain

2

1

1

Pita ukur diameter – 1.8 m

Baterai

Pita ukur 50 m - TajimaYSR-50 Dari kaca serat (fiberglass)  
yang dilapisi.

Benang

20

Pita ukur 20 m - TajimaYSR-20

Kompas

1

Pita penanda (flagging tape) Gulungan.

 

Sesuai  
kebutuhan

Chainman II dengan sabuk

 

AA Baterai cadangan untuk GPS.

 

Sesuai  
kebutuhan

Baterai lainnya sesuai kebutuhan Untuk alat pengukur tinggi, kamera, dll.

 

1

 

4

 

1

 

2

 

1 kotak

 

1 kotak

 

2

1

2

4

 

Benang untuk Hip Chain Biasanya dalam gulungan 3 m.

SILVA® Starter Tipe 1-2-3 Alternatif: kompas Suunto.

Bush knives & sharpeners

Kotak P3K

Ransel

Pensil dan pulpen

Spidol permanen anti air Untuk menulis label pohon.

1 pisau cutter KENKO Untuk memotong label pohon.

1 penggaris 30 cm

Stapler dan isi Untuk menempelkan label ke pohon.

Buku catatan lapangan Buku catatan anti air.

Kantong plastik tipe Ziplock
Untuk menjaga peralatan seluler,  
peta, dll. tetap kering.

LAMPIRAN 1: LEMBAR  
INVENTARISASI DAN  
DAFTAR PERALATAN  
TIM INVENTARISASI

Daftar peralatan yang direkomendasikan bagi tim inventarisasi

Nama perkebunan/wilayah pengembangan:

Ketua tim lapangan: Tanggal:

Jalur/Plot: No. waypoint:

Tutupan Lahan:

Nama spesies atau nama lokalPohon DBH 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Dll. Dll.

Deskripsi umum mengenai plot dan kawasan  
sekitarnya, seperti misalnya Bukti kebakaran,  
Pohon karet tua di luar plot, dll.)

Layout buku lapangan
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LAMPIRAN 2: ALAT ANALISIS 
KEANEKARAGAMAN HAYATI 
TAMBAHAN 
  
Indeks keanekaragaman hayati 
Indeks keanekaragaman hayati adalah ukuran kuan-
titatif yang mencerminkan berapa banyak spesies, 
marga dan suku yang ada dalam suatu tipe hutan. 
Ada berbagai indeks dan kami merekomendasikan 
indeks-indeks berikut sebagai ukuran keanekaraga-
man hayati yang mudah dan kuat secara ilmiah.2 
 
Kekayaan: Indeks ini mengkuantifikasikan bahwa 
terdapat berapa spesies, marga dan suku yang  
terdapat dalam setiap kelas SKT. Kekayaan merupakan  
suatu ukuran sederhana sehingga menjadikannya 
sebagai suatu indeks keanekaragaman populer dalam 
ekologi, tetapi indeks ini tidak turut mempertimbang-
kan kelimpahan. Kami merekomendasikan jumlah 
spesies yang telah teridentifikasi dan yang belum 
teridentifikasi dituliskan seperti berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keanekaragaman sesungguhnya: Keanekaragaman 
sesungguhnya, atau jumlah tipe aktual, merujuk pada 
jumlah tipe dengan kelimpahan setara yang dibutuhkan 
bagi kelimpahan proporsional rata-rata tipe untuk 
menyamai tipe yang diamati dalam rangkaian data 
yang dikaji (dimana semua tipe mungkin memiliki 
kelimpahan yang sama atau tidak sama). Keaneka-
ragaman sesungguhnya dalam suatu rangkaian 
data dihitung dengan cara mengambil nilai rata-rata 
umum terbobot Mq-1 dari kelimpahan proporsional 
tipe dalam rangkaian data, dan kemudian mengambil 

resiproknya. Persamaan yang digunakan adalah 
sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
Penyebut Mq−1 sama dengan kelimpahan tipe propor-
sional rata-rata dalam rangkaian data yang dihitung 
dengan rata-rata umum terbobot bereksponen q-1. 
Dalam persamaan ini, R adalah kekayaan (yaitu  
jumlah tipe total dalam rangkaian data), dan  
kelimpahan proporsional dari tipe ke-i adalah pi. 
 
Penilaian Keutuhan Hutan 
Penilaian dan monitoring keanekaragaman hutan 
merupakan suatu tantangan, khususnya bagi petani, 
masyarakat, dan usaha menengah. Penilaian keutuhan  
hutan (Forest Integrity Assessment/FIA) telah dikem-
bangkan dengan dukungan dari HCV Resource Network,  
WWF dan Proforest guna memenuhi kebutuhan 
‘alat penilaian ekologi untuk digunakan oleh pihak 
non pakar ekologi’. Alat ini tersedia dari situs HCV 
Resource Network (www.hcvnetwork.org). 
 
Alat FIA menggunakan pendekatan daftar atau check 
list yang dirancang untuk mengatasi hambatan bagi 
non pakar. Penilaian lebih berfokus pada habitat 
sebagai proksi tidak langsung bagi keanekaragaman 
hayati, bukan pada spesies, dan dengan menggunakan 
referensi yaitu tipe hutan alam yang tidak banyak 
dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam skala besar. 
 
Alat FIA telah diusulkan sebagai suatu analisis yang 
berguna untuk keanekaragaman hayati dalam suatu 
patch. Alat ini akan melengkapi penilaian karbon dan  
dapat dilakukan oleh tim inventarisasi lapangan dengan 
sedikit atau tanpa biaya tambahan sama sekali.

2  https://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_index
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