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ABSTRAK 

ZANI WAHYU RAHMAWATI. Pendugaan Cadangan Karbon pada Tegakan 

Rehabilitasi TOSO di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat. 

Dibimbing oleh TATANG TIRYANA. 

 

Hutan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu 

menyerap karbon dioksida (CO2) dari udara dan menyimpannya dalam bentuk 

cadangan karbon. Penelitian ini bertujuan untuk menduga cadangan karbon dan 

serapan CO2 yang tersimpan pada areal rehabilitasi TOSO di Hutan Pendidikan 

Gunung Walat (HPGW). Pengukuran cadangan karbon menggunakan 70 plot 

contoh yang dirancang dengan metode stratified systematic plot sampling with 

random start pada tahun tanam 2009–2015. Pada tiap plot contoh, cadangan 

karbon ditentukan berdasarkan cadangan biomassa yang diduga menggunakan 

model alometrik biomassa pohon dan metode konversi volume ke biomassa pohon. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa tegakan di areal rehabilitasi TOSO tersebut 

menyimpan cadangan karbon sebesar 28.51 ton dengan selang kepercayaan 95% 

antara 21.97 hingga 35.06 ton. Hal ini berarti bahwa tegakan tersebut telah 

mampu menyerap CO2 sebesar 104.64 ton (dengan kisaran 80.63–128.66 ton) 

dalam kurun waktu 2009–2016. 
 

Kata kunci: biomassa, cadangan karbon, HPGW, rehabilitasi hutan, serapan CO2 

 

ABSTRACT 

 

ZANI WAHYU RAHMAWATI. Carbon Stock Estimation of the TOSO’s 

Rehabilitation Stands at Gunung Walat University Forest, Sukabumi, West Java. 

Supervised by TATANG TIRYANA. 

        

Forest plays an important role in mitigating climate change because it is 

able to absorb carbon dioxide (CO2) from atmosphere and then store it in the form 

of carbon stocks. This study aimed to estimate carbon stocks and sequestered CO2 

in the TOSO’s rehabilitation area in Gunung Walat University Forest (GWUF). 

The measurement of carbon stocks used 70 sample plots that were designed using 

a stratified systematic plot sampling with random start method in the planting year 

of 2009–2015. In each sample plot, the carbon stocks were determined based on 

biomass stocks that were estimated using tree biomass allometric models and 

conversion of tree volume to biomass method. The results showed that the 

TOSO’s rehabilitation stands stored carbon stocks amounted to 28.51 ton with 

95% confidence interval of 21.97 to 35.06 ton. This means that the stands have 

absorbed CO2 amounted to 104.64 ton (with a 95% confidence interval of 80.63 – 

128.66 ton) in the period 2009–2016.  

 

Keywords: biomass, carbon stocks, CO2 sequestration, forest rehabilitation, 

GWUF 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pemanasan global disebabkan oleh semakin banyaknya gas rumah kaca 

yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Gas rumah kaca yang berpengaruh secara 

langsung salah satunya adalah karbon dioksida (CO2). Konsentrasi CO2 yang 

berlebih di atmosfer akan menyebabkan suhu udara menjadi lebih panas. 

Meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dari tahun ke tahun menyebabkan 

pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim. Upaya untuk 

mengatasi perubahan iklim tersebut salah satunya dengan melakukan mitigasi, 

yaitu tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk meningkatkan 

penyimpanan karbon (CIFOR 2010). Dalam hal ini, hutan memiliki peran penting 

dalam mitigasi perubahan iklim. Vegetasi hutan mampu menyerap CO2 dari 

atmosfer melalui proses fotosintesis yang hasilnya digunakan untuk melakukan 

pertumbuhan ke arah vertikal dan horizontal serta menghasilkan oksigen (O2).  

Upaya rehabilitasi hutan diperlukan untuk meningkatkan cadangan karbon 

terutama pada areal-areal yang terdegradasi, seperti yang dilakukan oleh 

pengelola Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Sejak tahun 2009 HPGW 

mengembangkan model pengelolaan jasa lingkungan yang bekerjasama dengan 

beberapa perusahaan multinasional melalui program rehabilitasi hutan untuk 

peningkatan cadangan karbon dan serapan CO2. Salah satu contoh kegiatan 

rehabilitasi hutan yang telah dilakukan oleh HPGW adalah kerjasama dengan 

TOSO Company ltd. dan Conocophilips. Kerjasama rehabilitasi hutan antara 

HPGW dengan TOSO dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kontrak 

kerjasamanya melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman.  

Salah satu kegiatan yang penting dilakukan dalam evaluasi keberhasilan 

rehabilitasi hutan adalah pendugaan biomassa dan cadangan karbon (Janiatri 

2012). Besarnya cadangan karbon dapat diduga melalui pendugaan biomassa 

tegakan, baik dengan cara inventarisasi tegakan secara teristris maupun dengan 

memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Penelitian-penelitian tentang 

pendugaan cadangan karbon di HPGW sudah beberapa kali dilakukan, misalnya 

oleh Slamet (2014) pada blok Conocophilips dan TOSO, Dewi (2014) pada blok 

TOSO, serta Putra (2015) pada blok Conocophilips dan TOSO. Namun demikian, 

penelitian serupa perlu dilakukan kembali untuk mengetahui perkembangan 

cadangan karbon pada tanaman rehabilitasi dari waktu ke waktu. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menduga cadangan karbon dan serapan 

karbon dioksida (CO2) yang tersimpan dalam tegakan rehabilitasi TOSO di Hutan 

Pendidikan Gunung Walat. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan informasi perkembangan cadangan karbon dan 

serapan karbon dioksida (CO2) dari tegakan rehabilitasi di areal TOSO HPGW. 
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Informasi tersebut dapat digunakan oleh pengelola HPGW untuk monitoring dan 

evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan yang bekerjasama dengan beberapa 

perusahaan multinasional. 

 

 

 

METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pra pengolahan data, 

pengambilan data di lapangan dan pengolahan data. Pra pengolahan data 

dilaksanakan pada bulan Juli 2016, pengambilan data di lapangan pada bulan 

Juli−Agustus 2016 dan pengolahan data pada bulan September−Oktober 2016. 

Tahap pra pengolahan data dan pengolahan data dilaksanakan di Fakultas 

Kehutanan Institut Pertanian Bogor, sedangkan pengambilan data di lapangan 

dilaksanakan di areal rehabilitasi TOSO Hutan Pendidikan Gunung Walat 

(HPGW) yang bekerjasama dengan TOSO Company ltd., Kabupaten Sukabumi, 

Jawa Barat.  

Secara geografis HPGW berada pada 106°48'27''BT sampai 106°50'29''BT 

dan -6°54'23''LS sampai -6°55'35''LS. Secara administrasi pemerintahan HPGW 

terletak di wilayah Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Cicantayan, Kabupaten 

Sukabumi. Sedangkan secara administrasi kehutanan termasuk dalam wilayah 

Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi. Luas kawasan Hutan Pendidikan Gunung 

Walat adalah 359 ha (HPGW 2016). Areal rehabilitasi kerjasama TOSO memiliki 

luas 17.7 ha dengan tanaman yang ditanam berjenis pinus dan agathis. Penanaman 

rehabilitasi yang dilakukan merupakan penanaman pengkayaan dari tegakan yang 

sudah ada. Kerjasama dengan TOSO dilaksanakan sejak tahun 2009, pada fase ke-

1 kerjasama HPGW dengan TOSO Industry Indonesia (2009–2014) dilakukan 

penanaman jenis agathis sebanyak 4000 bibit sekaligus pada tahun 2009. Pada 

fase ke-2 bekerjasama dengan TOSO Company ltd. (2010–2014) dilakukan 

penanaman sebanyak 6000 pohon. Selanjutnya dalam fase ke-3 periode kerjasama 

2015–2019 direncanakan dilakukan penanaman sebanyak 1.500 pohon yang akan 

ditanaman secara bertahap pertahun sebanyak 500 pohon. Penanaman pada tahun 

2015 ini telah dilakukan pada bulan Maret sebanyak 500 pohon (HPGW 2015). 

 

 

 

Objek dan Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur, tambang, haga 

hypsometer, galah (untuk mengukur tinggi pohon yang pendek), kompas, GPS 

(Global Positioning System), patok, parang, tally sheet, alat tulis, dan alat 

pengolah data (laptop yang dilengkapi dengan Microsoft Excel 2010 dan 

perangkat lunak ArcGIS 10.1). Objek yang digunakan adalah tegakan di areal 

rehabilitasi TOSO dan peta rancangan pengambilan contoh di Hutan Pendidikan 

Gunung Walat. 


