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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan memiliki fungsi yang meliputi segi sosial, ekonomi, ekologi dan 

lingkungan yang cukup penting bagi kehidupan manusia baik pada masa kini 

maupun pada masa yang akan datang. Beralihnya sistem penggunaan lahan dari 

hutan alam menjadi lahan pertanian, perkebunan atau hutan produksi atau hutan 

tanaman industri mengakibatkan terjadinya perubahan jenis dan komposisi spesies 

di lahan tersebut. Isu peningkatan suhu bumi menunjukkan pentingnya fungsi 

ekologis hutan sebagai penyerap karbon di atmosfer, dan menambah arti penting 

konservasi hutan selain untuk menyelamatkan keanekargaman hayati. Dalam 

melihat fungsi hutan sebagai penyerap karbon, informasi mengenai karbon 

tersimpan oleh suatu kawasan hutan (stok karbon) menjadi penting. Perubahan 

yang terjadi akibat kegiatan eksploitasi hutan berpengaruh terhadap hasil serapan 

dan penyimpanan karbon di daratan. Jika eksploitasi hutan dilakukan dengan 

berlatar belakang wawasan lingkungan, maka hutan dan lingkungan dapat 

dilestarikan. Karena eksploitasi sendiri merupakan kegiatan yang dapat membuka 

jalan bagi masuknya cahaya, dan ini dapat mempengaruhi pohon-pohon yang 

tidak ditebang( Hanafi N, Bernardianto R, 2012). 

Tanaman atau pohon di hutan berfungsi sebagai tempat penimbunan dan 

pengendapan karbon dan istilah ini disebut rosot karbon. Proses penyimpanan 

karbon di dalam tanaman yang sedang tumbuh disebut sebagai sekuestrasi karbon 

(carbon sequestration). Jumlah karbon yang ditimbun dalam tanaman sangat 

bergantung pada jenis dan sifat tanaman itu sendiri. Konferensi iklim di Kyoto 
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Jepang yang pada tahun 1997 menghasilkan suatu kesepakatan yang dinamakan 

Protokol Kyoto bertekad untuk menstabilkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 

5,2% dibawah tingkat emisi 1990 yang akan dicapai pada tahun 2008 dan 

diperkirakan akan stabil pada tahun 2012. Dalam Protokol Kyoto juga disebutkan 

upaya-upaya dalam mengatasi pemanasan global salah satunya adalah dengan 

Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) 

dimana negara-negara maju dapat berinvestasi. Dalam proyek-proyek penurunan 

emisi di negara-negara berkembang untuk mendapatkan sertifikat penurunan 

emisi (CER) sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi komitmen penurunan 

emisi dan membantu negara-negara berkembang yang menjadi tuan rumah bagi 

proyek-proyek CDM untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Pamudji, 

2011). 

Hutan mempunyai peranan sebagai penyerap karbon dan mulai menjadi 

sorotan pada saat bumi dihadapkan pada persoalan efek rumah kaca. Efek rumah 

kaca dapat berupa kecenderungan peningkatan suhu udara atau biasa disebut 

sebagai pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global ini adalah 

adanya peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer dimana 

peningkatan ini menyebabkan keseimbangan radiasi berubah sehingga suhu bumi 

meningkat. Di permukaan bumi, karbon disimpan pada setiap organisme, 

misalnya pohon. Karbondioksida pada tanaman terkumpul sebagai karbon pada 

jaringan tubuh tanaman, dimana jika tanaman itu mati, maka karbon akan terurai, 

dimana kombinasi oksigen dan karbon akan terbentuk karbondioksida, sehigga 

dapat dikatakan jika pohon mati, maka karbondioksida akan kembali ke atmosfer, 

dengan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan jika tanaman mati maka jumlah 
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karbondioksida di atmosfer akan semakin banyak, dan efek rumah kaca akan 

semakin nyata, tetapi jika pohon kembali ditanami, maka karbondioksida akan 

kembali terurai dengan fotosintesis, dan kembali menjadi karbon pada jaringan 

tubuh tanaman, sehingga karbondioksida di atmosfer berkurang (Manuri et al, 

2011). 

Selain melakukan proses fotosintesis untuk merubah karbondioksida 

(CO2) menjadi Oksigen (O2), tumbuhan juga melakukan proses respirasi yang 

melepaskan CO2. Namun proses ini cenderung tidak signifikan karena CO2 yang 

dilepas masih dapat diserap kembali pada saat proses fotosintesis. Pada saat 

tumbuhan atau satwa hutan mati, akan terjadi proses dekomposisi oleh bakteri dan 

mikroba yang melepaskan  CO2 ke atmosfer. Di hutan alam akan banyak terjadi 

mortalitas akibat usia, persaingan tempat tumbuh maupun akibat penyebab lain 

seperti hama, penyakit, maupun bencana alam.Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk memperlambat laju pemanasan global melalui kesepakatan Protokol Kyoto 

dan Bali Road Map adalah dengan cara perdagangan karbon, dengan tujuan 

kompensasi dari negara penghasil karbon bagi negara yang masih memiliki 

penutupan lahan (hutan) untuk dikelola secara lestari. Cara lain untuk mengurangi 

dampak pemanasan global adalah dengan mengendalikan konsentrasi karbon 

melalui pengembangan program sink, dimana karbon organik sebagai hasil 

fotosintesa akan disimpan dalam biomassa tegakan hutan atau pohon berkayu. 

Dalam rangka upaya untuk mengendalikan konsentrasi karbon di atmosfer, dalam 

upaya pengembangan lingkungan bersih, maka jumlah CO2 di udara harus 

dikendalikan dengan jalan meningkatkan jumlah serapan CO2 oleh tanaman 
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sebanyak mungkin dan menekan pelepasan emisiCO2 ke udara ke konsentrasi 

serendah mungkin (Chanan, 2014). 

Sebagian besar jumlah karbon yang berasal dari makhluk hidup bersumber 

dari hutan. Seiring terjadinya kerusakan hutan, maka pelepasan karbon ke 

atmosfir juga terjadi sebanyak tingkat kerusakan hutan yang terjadi. Proses 

eksploitasi atau pemanenan hutan, akan menyebabkan kematian pohon yang 

ditebang maupun “logging damage” bagi pohon-pohon kecil di sekitarnya akibat 

penebangan. Tanpa menerapkan pembalakan berdampak rendah (Reduced Impact 

Logging–RIL), kerusakan akibat penebangan menjadi sangat besar dan 

meningkatkan tingkat mortalitas yang tinggi. Secara otomatis pula, tingkat emisi 

akibat dekomposisi menjadi lebih besar (Manuri, et. al, 2011). 

Karena pada prinsipnya hutan sebagai penyerap karbon (baik hutan 

tanaman maupun hutan tanaman), maka dianggap sangat perlu untuk dilakukan 

perhitungan serapan karbon oleh hutan tersebut. Oleh karena itu dilakukan 

penelitian pendugaan karbon pada hutan tanaman lebih spesifikasi pada hutan 

tanaman Maesopsis emini Engl yang berada pada petak 107 RPH Karangan 

BKPH Singosari KPH Malang. Harapan peneliti, dengan tersedianya hasil 

perhitungan estimasi yang tersimpan pada kawasan penelitian ini, selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai landasan untuk pendugaan karbon pada hutan tanaman 

Maesopsis emini Engl. 

1.2 Rumusan Masalah  

Global warming yang terjadi dewasa ini merupakan permasalahan yang 

sangat serius dan banyak di bahas, perubahan iklim ini disebabkan karena 

meningkatnya jumlah (CO2) di udara karena berkurangnya penutupan lahan 
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akibat laju degradasi. Salah satu upaya yang dapat di lakukan saat ini adalah 

meningkatkan penyerapan karbon oleh vegetasi, terutama hutan tanaman dan daya 

simpan vegetasi hutan tanaman Maesopsis emini Engl di petak 107 RPH 

Karangan terhada karbon. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi serapan karbon pada 

hutan tanaman sopsis Maesopsis emini Engl pada petak 107 RPH Karangan 

BKPH Singosari KPH Malang . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 

kontribusi karbon pada tanaman Sopsis Maesopsis emini Engl terhadap potensi 

serapan karbon di petak 107 Blok Gunung Mujur RPH Karangan BKPH Singosari 

KPH Malang, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan hutan 

tanaman kedepanya. 

 

 

 


