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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya 

alamnya, termasuk sumberdaya alam yang ada dalam hutan. Hutan merupakan 

tempat dimana manusia tinggal dan hidup. Kerusakan hutan akibat pemanfaatan 

yang kurang bertanggung jawab cenderung mengesampingkan komunitas sekitar 

hutan menimbulkan masalah. Ancaman kerusakan hutan akibat perambahan dan 

penebangan liar jelas akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa besarnya 

karena adanya efek domino dari hilangnya hutan, terutama pada kawasan-

kawasan yang mempunyai nilai ekologis dan biodiversitas besar. Akibat dari 

kejadian ini tidak saja hilangnya suatu kawasan hutan yang tadinya dapat 

mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek kebutuhan air, oksigen, 

kenyamanan (iklim mikro), keindahan (wisata), penghasilan (hasil hutan non kayu 

dan kayu), penyerapan karbon (carbon sink), pangan dan obat-obatan. Akan tetapi 

juga hilanglah biodiversity titipan generasi mendatang. Masalah yang di hadapi di 

seluruh dunia saat ini adalah masalah pemanasan global. Pemanasan global adalah 

salah satu isu lingkungan penting yang saat ini menjadi perhatian berbagai pihak. 

Akibat yang ditimbulkan pemanasan global antara lain meningkatnya 

temperatur rata-rata atmosfer laut dan darat bumi yang disebabkan oleh kegiatan 

industri dan semakin berkurangnya penutupan lahan khususnya hutan akibat laju 

degradasi akhir-akhir ini. Pencemaran lingkungan, pembakaran hutan dan 

penghancuran lahan-lahan hutan yang luas diberbagai benua di bumi 



2 
 

menyebabkan karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan terlepas ke atmosfer 

dan kemampuan bumi untuk menyerap CO2 dari udara melalui fotosintesis hutan 

berkurang. Intensitas efek rumah kaca (ERK) naik dan meyebabkan naiknya suhu 

permukaan bumi.  

Hutan mempunyai peran penting dalam menyerap CO2 yang digunakan 

dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan O2 dan sebagian besar energi 

tersebut berada dalam bentuk biomassa. Pendugaan emisi karbon hutan, baik yang 

diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, merupakan salah satu upaya 

penting dalam mengurangi perubahan iklim. Upaya ini mensyaratkan informasi 

tentang cadangan karbon hutan, peran ekosistem daratan dalam siklus karbon 

global merupakan topik yang menarik bagi pembuat kebijakan lingkungan. 

Hutan mengabsorpsi CO2 selama proses fotosintesis dan menyimpannya 

sebagai materi organik dalam biomassa tanaman. Banyaknya materi organik yang 

tersimpan dalam biomassa hutan per unit luas dan per unit waktu merupakan 

pokok dari produktivitas hutan. Produktivitas hutan merupakan gambaran 

kemampuan hutan dalam mengurangi emisi CO2 di atmosfir melalui aktivitas 

physiologinya. Pengukuran produktivitas hutan relevan dengan pengukuran 

biomassa. Biomassa hutan menyediakan informasi penting dalam menduga 

besarnya potensi penyerapan CO2 dan biomassa dalam umur tertentu yang dapat 

dipergunakan untuk mengestimasi produktivitas hutan. 

Hutan mampu menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya dalam 

biomassa hutan hingga hutan mempunyai peran dalam upaya menstabilkan 

konsentrasi CO2 diatmosfer dan kemampuan vegetasi dalam menyerap karbon 
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berbeda-beda serta cadangan karbon yang tersimpan pada luasan hutan tertentu 

juga berbeda-beda. Oleh karena itu perlu pengkajian dan penelitan lebih lanjut 

untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang penyerapan karbon, 

terutama pada kawasan hutan tanaman Eucalyptus dan diharapkan dapat 

menetralisir kawasan hutan Eucalyptus dalam pengambilan CO2 diatmosfer. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hutan tanaman Eucalyptus merupakan salah satu ekosistem daratan yang 

mampu mengikat karbon. Peranan Hutan Eucalyptus sebagai penyerap karbon 

mulai menjadi sorotan pada saat bumi dihadapkan pada persoalan efek rumah 

kaca, 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 kesetimbangan radiasi berubah dan suhu bumi menjadi lebih 

panas. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang dapat 

dilakukan untuk saat ini adalah meningkatkan penyerapan karbon oleh vegetasi, 

terutama oleh vegetasi hutan tanaman. Penyerapan dan daya simpan vegetasi 

hutan tanaman Eucalyptus di RPH Tumpang BKPH Tumpang KPH Malang 

terhadap karbon perlu untuk diketahui. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui seberapa besar penyerapan dan daya simpan tegakan 

Eucalyptus terhadap karbon (C) khususnya di RPH Tumpang BKPH Tumpang 

KPH Malang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga cadangan karbon 

tersimpan di atas permukaan tanah pada tegakan hutan tanaman Eucalyptus 

khususnya di RPH Tumpang BKPH Tumpang KPH Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui model penduga simpanan karbon yang diharapkan dapat 

memudahkan pengelola hutan tanaman Eucalyptus oleh RPH Tumpang BKPH 

Tumpang KPH Malang Perum Perhutani Unit II Jawa Timur untuk memperoleh 

informasi simpanan karbon di atas permukaan tanah pada tegakan Eucalyptus, dan 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan dan pengelolaan hutan 

tanaman kedepannya. 

 

1.5 Hipotesa 

Karbon yang tersimpan pada hutan tanaman Eucalyptus di RPH Tumpang 

BKPH Tumpang KPH Malang tergantung pada diameter pohon, jumlah pohon, 

dan tinggi pohon. 

 


