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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin memprihatinkan. Hal itu 

terbukti dengan semakin banyaknya kawasan hutan yang rusak. Sebagian besar 

kerusakan hutan disebabkan oleh  ulah manusia diantaranya adalah penebangan 

liar, kebakaran hutan, alih guna lahan, dan masih banyak lagi yang menjadi 

penyebab kerusakan hutan lainnya. Hilangnya suatu kawasan hutan akan 

berdampak terhadap aspek-aspek yang mendukung kehidupan manusia 

diantaranya adalah kebutuhan akan air, oksigen, kenyamanan (iklim mikro), 

penyerapan karbon (carbon sink) akan teganggu, hal itu juga akan berdampak 

pada generasi setelah kita.  

Pemanasan global merupakan istilah yang menunjukkan peningkatan suhu 

rata-rata udara permukaan bumi dan lautan. Suhu udara rata-rata permukaan bumi 

semakin meningkat dalam 100 tahun terakhir ini. Penyebab pemanasan global 

salah satunya disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca 

akibat aktifitas manusia yang biasa kita kenal dengan efek rumah kaca (green 

house effect). Gas-gas rumah kaca terdiri dari gas-gas asam arang (CO2), metana 

(CH4), dan nitrous oksida (N2O). Saat ini konsentrasi GRK sudah mencapai 

tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan ekosistem. 

Pemanasan global (global warming) memberikan dampak terhadap cuaca, tinggi 
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permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan dan tumbuahan, kesehatan 

manusia.  

Salah satu penyebab kerusakan hutan yang dapat kita lihat di sekitar kita 

adalah konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Hal tersebut tentu saja 

banyak menimbulkan masalah, misalnya penurunan kesuburan tanah, erosi, 

kepunahan flora dan fauna, penurunan biodiversitas degradasi lahan, kekeringan 

dan bahkan  perubahan iklim (pemanasan global). Peristiwa ini dipicu oleh upaya 

pemenuhan kebutuhan terutama pangan dan lahan pemukiman, yang diakibatkan 

oleh meningkatnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

telah disepakati bahwa fungsi hutan yang telah hilang harus dikembalikan. Namun 

karena banyak penduduk yang hidupnya bergantung pada kawasan bekas hutan, 

usaha penghutanan kembali bukan pemecahan yang realistis. Pemerintah dengan 

terpaksa mempertahankan kawasan hutan yang masih ada agar tidak dikonversi 

menjadi lahan pertanian. Ditengah permasalahan ini lahirlah istilah agroforestri 

yang merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan baru dibidang kehutanan 

dan pertanian yang mencoba menggabungkan unsur tanaman semusim dan 

pepohonan. Sistem agroforestri dapat menghasilkan pangan dan disisi lain 

diharapkan bisa memperbaiki kualitas tanah dan lingkungan. Dengan begitu 

permasalahan semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia dengan 

keterbatasan lahan dimungkinkan dapat teratasi.  

Saat ini masalah perubahan iklim menjadi salah satu pembicaraan penting 

dalam masyarakat dunia. Banyak pertemuan internasional yang dibuat untuk 
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membicarakan tentang perubahan iklim ini. Pembicaraan ini bertujuan untuk 

menemukan upaya-upaya mengurangi efek dari pemanasan global (global 

warming). Upaya dalam mengatasi global warming dapat dilakukan melalui cara 

menghilangkan karbon (mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan 

menyimpan gas tersebut atau komponen karbon-nya di tempat lain) dan kerjasama 

antar negara melaui persetujuan internasional. Kerjasama internasional diperlukan 

untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Di tahun 1992, pada Earth 

Summit di Rio de Janeiro, Brazil. Pada tahun 1997 di Jepang, yang dikenal dengan 

Protokol Kyoto. Lalu Bali Roadmap atau Peta Perjalanan pada tahun 2007. 

Kemudian Denmark menjadi tuan rumah pertemuan PBB yang membahas 

mengenai perubahan iklim pada 7-18 Desember 2009 di Kopenhagen. Dan dengan 

begitu diharapkan akan ada kerjasama-kerjasama internasional lain untuk 

mengatasi permasalahan perbahan iklim ini. 

RPH Pujon Utara merupakan salah satu bagian dari kawasan hutan 

tanaman yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur, yang memiliki kawasan 

agroforestri yang merupakan sistem perpaduan antara tanaman pertanian dan 

pepohonan, dimana vegetasi-vegetasi tersebut menyimpan cadangan karbon 

tersimpan yang cukup besar. Di RPH Pujon Utara di dominasi oleh pohon pinus 

(Pinus merkusii Jungh et de Vriese), selain pinus juga ada pohon mahoni 

(Swietenia mahagoni (L.) Jacq), damar (Agathis dammara (Lamb) Rich.), dan 

bambu (Bambusa sp.(L) Voss). Untuk tamanaman pertaniannya sebagai tanaman 

tumpangsari kebanyakan ditanami sayur-sayuran oleh para petani. Di RPH Pujon 

Utara juga terdapat DAS Konto sebagai sumber air di wilayah Pujon dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Earth_Summit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Earth_Summit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://id.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto
http://id.wikipedia.org/wiki/2007
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sekitarnya. Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian untuk mendapatkan 

informasi dan data mengenai kandungan cadangan karbon yang tersimpan pada 

lahan agroforestri.    

1.2 Rumusan Masalah  

Konversi hutan menjadi lahan pertanian menimbulkan banyak masalah, 

misalnya penurunan kesuburan tanah dan bahkan perubahan lingkungan 

(pemanasan global). Peristiwa ini dipicu oleh upaya pemenuhan kebutuhan 

terutama pangan yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Dalam hal 

ini agroforestri menawarkan pemecahan masalah untuk mengatasi kerusakan 

hutan dan juga dalam upaya untuk mengatasi pemanasan global. Dengan begitu 

perlu dilakukan penelitian untuk menghitung besarnya cadangan karbon di atas 

permukaan tanah pada lahan agroforestri. Pada kawasan lahan agroforestri RPH 

Pujon Utara, BKPH Pujon, KPH Malang, Unit II Jatim mengandung cadangan 

karbon tersimpan yang belum diteliti. Keberadaan  karbon di kawasan agroforestri 

dapat membantu dalam upaya mengurangi pemanasan global.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga besarnya kandungan 

karbon tersimpan tingkat biomassa dan nekromassa di atas permukaan tanah pada 

lahan Agroforestri RPH Pujon Utara, BKPH Pujon, KPH Malang, Unit II Jawa 

Timur.  
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi karbon tersimpan pada 

kawasan lahan Agroforestri RPH Pujon Utara, BKPH Pujon, KPH Malang, Unit II 

Jatim, serta dapat dijadikan acuan untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan 

khususnya mencegah terjadinya kerusakan hutan dalam upaya berpatisipasi untuk 

mengurangi pemanasan global. 

1.5 Hipotesis  

- Pada lahan agroforestri di RPH Pujon Utara, yang merupakan kombinasi 

tanaman pertanian dan pepohonan menyimpan cadangan karbon yang 

cukup besar.  

- Bahwa kemampuan pohon dalam menyimpan karbon berbeda-beda 

tergantung pada diameter dan besarnya tajuk. 

- Besarnya karbon tersimpan pada suatu areal hutan salah satunya 

dipengaruhi oleh karbon tersimpan pada setiap pohon dan vegetasi lain 

yang ada di areal tersebut. 

 

 

 




