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PENDAHULUAN

Hutan alam merupakan agen penting dalam mengurangi perubahan iklim global.
Perubahan iklim global akibat naiknya konsentrasi gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O,
MFCs) ke lapisan atmosfir merupakan salah satu isu penting yang mendapat sorotan
dunia saat ini. Diantara beberapa gas rumah kaca tersebut, CO2 memiliki jumlah yang
paling berlimpah. Ekosistem hutan memainkan peranan penting dalam mengurangi
perubahan iklim. Peran sektor kehutanan, khususnya hutan tropis dalam menekan efek
kenaikan konsentrasi gas rumah kaca (CO2) adalah melalui penyerapan karbon dalam
bentuk akumulasi biomassa. Biomassa vegetasi hutan berisi cadangan karbon yang sangat
besar yang dapat menjaga dan memberikan keseimbangan siklus karbon di muka bumi
(Elias, 2002). Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, hutan juga sebagai sumber emisi
karbon melalui proses respirasi.
Kegiatan pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur di hutan alam tropis dapat
menimbulkan perubahan terhadap ekosistem hutan yang cukup besar. Dampak dari
kegiatan pemanenan kayu di hutan alam, antara lain mengakibatkan kerusakan vegetasi
hutan (tegakan tinggal dan tumbuhan bawah) dan kerusakan tanah. Hasil makalah (Davis,
2000; Elias, 2006; Keong, et.al, 2006; Muhdi et al, 2006; Ramos, et. al, 2006; Butler,
2007) menyimpulkan bahwa dampak dari kegiatan pemanenan kayu dengan sistem TPTI
mengakibatkan kerusakan tegakan tinggal sebesar 25 - 45% dan keterbukaan areal
sebesar 20 - 35%.
Kegiatan pemanenan kayu berperan dalam menurunkan cadangan karbon di atas
permukaan tanah minimal 50%. Di hutan tropis Asia penurunan cadangan karbon akibat
aktifitas pemanenan kayu berkisar antara 22 - 67% (Lasco, 2002; Butler 2007).
Penyimpanan karbon pada vegetasi hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
diantaranya iklim, topografi, karakteristik lahan, komposisi dan jenis tanaman dan
perbedaan siklus pertumbuhan tanaman. Sedangkan Proses pelepasan cadangan karbon
ke atmosfir dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya intensitas pemanenan hutan
serta proses dekomposisi (Rusolono, 2006; Junaedi 2007).
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Tujuan studi ini adalah untuk memberikan gambaran potensi cadangan karbon
vegetasi hutan alam dan pengaruh pemanenan terhadap dinamika karbon di hutan alam
produksi.

FORMULASI MODEL KONSEPTUAL

Penentuan Tujuan Model
Tujuan penyusunan model ini adalah untuk memberikan gambaran potensi
cadangan karbon vegetasi hutan alam dan pengaruh pemanenan terhadap dinamika
karbon di hutan alam produksi.

Pembatasan Model
Batasan-batasan yang digunakan dalam penyusunan model ini adalah :
a) Tegakan adalah vegetasi yang berada dalam hutan alam produksi Hutan alam tropika,
Kalimantan Barat
b) Data dan informasi atau peubah dari model yang digunakan dihitung berdasarkan
luasan areal hutan alam produksi di areal Hutan alam tropika, Kalimantan Barat.

Kategorisasi Komponen-komponen dalam Sistem
Setiap komponen yang masuk dalam ruang lingkup sistem dikategorisasikan ke
dalam berbagai kategori sesuai dengan karakter dan fungsinya sebagai beriktu :
a. State variable, meliputi

: Tegakan, Atmosfer, Serasah dan Tanah

b. Auxilary variable, meliputi

: Suhu global, KHS, Fe suhu respirasi, Fe suhu
fotosintesis dan kadar maks CO2

c. Material Transfer, meliputi

:

Respirasi, Fotosintesis, Aliran permukaan,

Pemanenan

kayu,

Guguran

Bahan

Organik,

Akar tegakan, Fotosintesis, Respirasi Tegakan,
Dekomposisi

Serasah,

Respirasi

Tanah,

Tambahan dari Luar
d. Driving variable, meliputi

: Kadar CO2 atm,Kadar CO2 min.
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Pengidentifikasian Hubungan Antar Komponen
Jumlah carbon dalam tegakan dipengaruhi oleh proses fotosintesis dan respirasi dari
tegakan yang akan mempengaruhi jumlah CO2 bebas di atmosfer. Hubungan timbal balik
ini merupakan proses pengikatan dan pelepasan krbon bebas di atmosfer menjadi karbon
terikat oleh tegakan. Proses potensintesis ini dipengaruhi oleh kadar CO2 dan suhu global
di atmosfer. Tegakan menggunakan energi cahaya dan menggunakannya untuk memecah
molekul air dan menggabungkannya dengan karbondioksida untuk dijadikan karbohidrat
Jumlah karbon dalam tegakan juga dipengaruhi oleh besarnya pemanenan kayu dan akan
mempengaruhi jumlah karbon serasah sebagai akibat adanya tegakan yang mati dan
jumlah karbon di dalam tanah berupa akar tegakan.
Jumlah karbon serasah akan tercuci oleh adanya proses aliran permukaan.
Dekomposisi serasah oleh mikroorganisme akan mengubah jumlah karbon di dalam tanah
karena adanya dekomposisi. Proses respirasi pada serasah juga akan melepas karbon
terikat menjadi karbon bebas (CO2) ke atmosfer. Proses respirasi ini dipengaruhi oleh
suhu udara.
Jumlah karbon di dalam tanah selain dipengaruhi jumlah karbon dalam tegakan dan
serasah. Proses respirasi tanah yang dipengaruhi oleh suhu akan melepas karbon terikat
menjadi karbon bebas (CO2) ke atmosfer.
Jumlah karbon di atmosfer di pengaruhi oleh besarnya fotosintesis dan respirasi dari
tegakan, respirasi serasah dan respirasi tanah. Jumlah karbon di atmosfer dalam bentuk
karbon bebas ini juga dipengaruhi oleh tambahan dari luar sistem, yakni kebakaran hutan,
letusan gunung, dan sebagainya.

Mempresentasikan Model Konseptual
Model aliran karbon ini digunakan untuk menggambarkan perubahan jumlah
karbon terikat di dalam tegakan, serasah dan tanah serta yang bebas di atmosfer di areal
Hutan alam tropika, Kalimantan Barat. Model initeri dari dari State variable, meliputi :
tegakan, atmosfer, serasah dan tanah.
Aliran materi dari model ini dimulai dengan adanya proses fotosintesis dan respirasi
tegakan dengan adanya aliran yang timbal balik ini akan mempengaruhi jumlah karbon di
6
Muhdi : Model Simulasi Kandungan Karbon Akibat Pemanenan Kayu Di Hutan Alam Tropika, 2008
USU e-Repository © 2008

dalam tegakan dan di atmosfer. Aliran yang masuk dalam tegakan adalah fotosintesis dan
aliran keluar adalah bila ada guguran bahan organik karena mati dan proses pemanenan
kayu. Aliran materi juga akan mempengaruhi aliran materi pada serasah, dimana aliran
masuk berupa guguran bahan organik dari tegakan dan aliran keluar berupa aliran
permukaan dan respirasi serasah. Aliran masuk pada jumlah karbon pada tanah adalah
akar tegakan dan bahan orgnanik di dalam tanah serta dari serasah adapun aliran keluar
berupa respirasi tanah. Model potensi karbon di hutan alam produksi ini disajikan pada
Gambar 1.
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Kadar CO2 min
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Faktor Sensistif itas
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Gambar 1. Model potensi karbon di hutan alam produksi.
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SPESIFIKASI MODEL KUANTITATIF

a. Memilih struktur kuantitatif umum untuk model
Struktur kuantitatif umum dari model dinamik potensi karbon di hutan alam
produksi dalam format struktur model berdasarkan waktu.
b. Memilih unit waktu dasar untuk simulasi.
Satuan dasar yang digunakan dalam model dinamik potensi karbon di hutan alam
produksi berupa tahun.
c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk fungsional dari persamaan model.
1. Jumlah karbon dalam tegakan
Jumlah karbon dalam tegakan akan ditentukan oleh besarnya fotosintesis,
respirasi, pemanenan kayu dan tegakan yang mati serta di bawah permukaan tanah.
Jumlah karbon pada tahun ke-t adalah :
Tegakan(t) = Tegakan(t - dt) + (Fotosintesis - Resp_Tegakan - Mati Bawah_permukaan_tanah - Pemanenan_kayu) * dt
Adapun persamaan dari besarnya fotosintesis, respirasi, pemanenan kayu, dan
tegakan yang mati serta di bawah permukaan tanah adalah sebagai berikut :
Fotosintesis =
(Kadar_maks_CO2*(Kadar_CO2_Effektif/(Kadar_CO2_Effektif+KHS)))*(1+(
Faktor_Sensistifitas_Suhu_Fotosintesis*Suhu_Global))
Mati = Tegakan*(9.5/INIT(Tegakan))+(Pemanenan_kayu*(30/100))
Resp_Tegakan = Fotosintesis*(50/100)
Pemanenan_kayu = IF(Tegakan>22.9) THEN Tegakan ELSE 0
Bawah_permukaan_tanah = Tegakan*DT

2. Jumlah karbon serasah
Jumlah karbon di dalam serasah dipengaruhi oleh jumlah tegakan mati yang
jatuh ke lantai hutan dikurangi tercucinya karbon aliran permukaan, dekomposisi menjadi
tanah dan respirasi serasah. Jumlah karbon pada tahun ke-1 adalah :
Serasah(t) = Serasah(t - dt) + (Mati - Resp_Serasah - Dekomposisi_Serasah Aliran_Permukaan) * dt
8
Muhdi : Model Simulasi Kandungan Karbon Akibat Pemanenan Kayu Di Hutan Alam Tropika, 2008
USU e-Repository © 2008

Adapun persamaan karbon dalam tegakan yang mati, aliran permukaan,
dekomposisi dan respirasi adalah sebagai berikut :
Resp_Serasah =
Serasah*(1.8/INIT(Serasah))*(1+(Faktor_sensitifitas_suhu_untuk_Respirasi*
Suhu_Global))
Mati = Tegakan*(9.5/INIT(Tegakan))+(Pemanenan_kayu*(30/100))
Dekomposisi_Serasah = Serasah*(0.3/6.9)
Aliran_Permukaan = Serasah*(0.6/INIT(Serasah))

3. Jumlah karbon di dalam tanah
Jumlah karbon di dalam tanah ditentukan oleh jumlah dekomposisi serasah, akar
tegakan di dalam tanah, dikurangi oleh aliran permukaan dan respirasi tanah. Jumlah
karbon pada tahun ke-1 adala sebagai berikut :
Tanah(t) = Tanah(t - dt) + (Bawah_permukaan_tanah + Dekomposisi_Serasah Resp_tanah - 'Aliran_Permukaan) * dt
Adapun faktor yang mempengaruhi kandungan karbon di tanah ditentukan oleh
persamaan sebagai berikut :
Resp_tanah =
Tanah*(28.4/INIT(Tanah))*(1+(Faktor_sensitifitas_suhu_untuk_Respirasi*Suh
u_Global))
Bawah_permukaan_tanah = Tegakan*DT
Dekomposisi_Serasah = Serasah*(0.3/6.9)
Aliran_Permukaan = Tanah*(0.3/INIT(Tanah))

4. Jumlah karbon di atmosfer
Jumlah karbon di atmosfer dipengaruhi oleh fotosintesis tegakan, respirasi
tegakan, respirasi serasah, respirasi tanah dan tambahan dari luar. Adapun jumlah
kandungan karbon di atmosfer pada tahun ke-1 adalah sebagai berikut :
Atmosfer(t) = Atmosfer(t - dt) + (Resp_Tegakan + Resp_Serasah + Resp_tanah
+ Tambahan_dari_Luar - Fotosintesis) * dt
Adapun persamaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:
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Resp_Tegakan = Fotosintesis*(50/100)
Resp_tanah =
Tanah*(28.4/INIT(Tanah))*(1+(Faktor_sensitifitas_suhu_untuk_Respirasi*
Suhu_Global))
Fotosintesis =
(Kadar_maks_CO2*(Kadar_CO2_Effektif/(Kadar_CO2_Effektif+KHS)))*(
1+(Faktor_Sensistifitas_Suhu_Fotosintesis*Suhu_Global))
Resp_Serasah =
Serasah*(1.8/INIT(Serasah))*(1+(Faktor_sensitifitas_suhu_untuk_Respirasi
*Suhu_Global))
Dimana :
Kadar_CO2_atm = Atmosfer*(10.5/21.5)
Kadar_CO2_Effektif = Kadar_CO2_atm-Kadar_CO2_min
Kadar_maks_CO2 = ((KHS+9.5)*3.8/9.5)
Suhu_Global = (Kadar_CO2_atm-10.5)*0.1
Stock :
•

INIT Tegakan = 22.9 {juta ton C/ha, Junaedi, 2007}

•

INIT Serasah = 6.9 {juta ton C/ha, Onrizal, 2004}

•

INIT Tanah = 48.5 {juta ton C/ha, Murdiarso dan Baharsjah,
2001}

•

INIT Atmosfer = 21.5 {ppm, dimodifikasi dari Giffort, 1991)

Converter :
•

Faktor_Sensistifitas_Suhu_Fotosintesis = 0.04

•

Faktor_sensitifitas_suhu_untuk_Respirasi = 0.10

•

Kadar_CO2_min = 1.5 { ppm, dimodifikasi dari Giffort, 1991}

•

KHS = 2.5 { ppm, modifikasi dari Giffort, 1991}

Keterangan :
t = waktu (tahun)
dt = selang waktu (1 tahun)
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EVALUASI MODEL
Mengevaluasi Kewajaran dan Kelogisan Model
Evaluasi model dilakukan untuk melihat penaksiran jumlah karbon di dalam
tegakan, serasah, tanah dan atmosfer bila ada gangguan atau pengaruh dari faktor lainnya
berubah. Kewajaran dan kelogisan model dievaluasi dengan membandingkan potensi
karbon

tegakan, serasah dan tanah yang nyata di lapangan dengan potensi karbon

tegakan hasil simulasi.
Potensi karbon dalam tegakan hasil simulasi diperoleh melalui pembuatan model
persamaan hubungan antara jumlah karbon dalam tegakan dengan besarnya fotosintesis,
respirasi, pemanenan kayu dan tegakan yang mati serta akar di bawah permukaan tanah.
Jumlah potensi karbon dari awal simulasi didasarkan atas data potensi karbon di hutan
primer dari hasil penelitian untuk tegakan (Junaedi, 2007); lantai hutan dan serasah
(Onrizal, 2004); dan untuk di dalam tanah berdasarkan hasil publikasi Murdiarso dan
Baharsjah (2001). Data kandungan karbon atmosfer dimodifikasi berdasarkan penelitian
Giffort (1993).
Kewajaran dan kelogisan model dapat dlihat dari potensi karbon tegakan, serasah,
atmosfer dan tanah apabila tidak ada gangguan pemanenan kayu. Pada masing-masing
stock pada kondisi tidak ada gangguan pemanenan kayu akan stabil, sama atau mendekati
aktual. Khusus kalau ada gangguan pemanenan kayu, potensi karbon akan menurun
sesuai dengan besarnya gangguan pemanenan kayu. Kurva potensi karbon tegakan,
serasah, tanah dan atmosfer pada kondisi tanpa dan dengan adanya gangguan pemanenan
kayu dapat dilihat pada Gambar 2.
Kondisi potensi karbon tegakan yang berada di areal Hutan alam tropika akan
mengalami perubahan pada tahun-tahun mendatang. Hasil simulasi seperti seperti pada
Gambar 2 di atas menunjukkan perubahan atau penurunan jumlah potensi karbon tegakan
hutan, serasah, dan tanah seiring dengan berjalannya pemanenan kayu. Berdasarkan hasil
simulasi dengan menurunnya potensi karbon terikat dalam tegakan, serasah dan tanah
menyebabkan peningkatan karbon bebas (CO2) di atmosfer.
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Gambar 2.

Potensi karbon tegakan, serasah, tanah dan atmosfer tanpa ada
gangguan pemanenan kayu

Berdasarkan penelitian Junaedi (2007), dengan adanya pemanenan kayu akan
menyebabkan perubahan potensi karbon bila dibandingkan dengan hutan primer.
Perubahan drastis terjadi pada awal setelah pemanenan kayu. Namun demikian dengan
bertambahnya umur bekas tebangan, maka potensi karbon tegakan semakin tinggi.
Evaluasi terhadap hubungan perilaku model agar diperoleh suatu pola tertentu yang
diharapkan sering disebut evaluasi sensitivitas model. Sensitivitas model merupakan
tahapan kegiatan untuk melihat tingkat kewajaran suatu model yang akan digunakan
apabila dilakukan perubahan pada salah satu parameter secara ekstrim (Grant et. al,
1997; Kuncahyo, 2006). Sensitivitas model dilakukan terhadap besarnya potensi karbon
apabila besarnya kerusakan akibat pemanenan kayu.
Besarnya gangguan tegakan berupa pemanenan kayu yang semakin besar yang
terjadi pada areal Hutan alam tropika akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap
potensi karbon tegakan, serasah, tanah dan di atmosfer yang berupa CO2. Kondisi ini
menunjukkan bahwa semakin besar pemanenan kayu yang dilakukan, maka potensi
karbon terikat di hutan produksi primer di areal Hutan alam tropika semakin menurun.
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PENGGUNAAN MODEL
Penggunaan model berfungsi untuk menerapkan model dalam skenario-skenario
yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan jawaban mengenai tujuan. Skenario
dibuat untuk melihat besarnya potensi karbon tegakan berdasarkan model yang dibuat.
Hasil simulasi skenario jumlah pemanenan kayu menunjukkan, apabila pemanenan kayu
sebesar 0 %, 50 % dan 100% menghasil potensi karbon di hutan produksi primer yang
berbeda disajikan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Potensi karbon tegakan pada kenaikan intensitas pemanenan kayu.
Hasil simulasi skenario 100 % menunjukkan respon yang berbeda terhadap potensi
karbon tegakan dibandingkan dengan bila intensitas pemanenan kayu 0% dan 50 %.
Meningkatnya jumlah pemanenan kayu akan mengurangi potensi karbo di dalam tegakan,
dan sebaliknya akan meningkatkan kandungan karbon bebas di atmosfer.
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KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi karbon di hutan alam produksi
menunjukkan bahwa pemanenan kayu berpengaruh terhadap potensi karbon di
hutan (baik pada tegakan, serasah, tanah dan atmosfer).
2. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa semakin besar intensitas pemanenan
kayu, menyebabkan potensi karbon tegakan, tanah dan serasah semakin kecil dan
sebaliknya kandungan karbon bebas di atmosfer semakin meningkat. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi perubahan potensi karbon yang signifikan akibat
adanya pemanenan kayu.
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