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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini penjarahan hutan atau penebangan liar di 

kawasan hutan makin marak terjadi dimana-mana seakan-akan tidak terkendali. 

Ancaman kerusakan hutan ini jelas akan menimbulkan dampak negatif yang luar 

biasa besarnya karena adanya efek domino (berantai) dari hilangnya hutan, 

terutama pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai fungsi ekologis dan 

biodiversitas besar. Akibat dari kejadian ini tidak saja hilangnya suatu kawasan 

hutan yang tadinya dapat mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek 

misal kebutuhan akan 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 

untuk generasi mendatang (Rusmantoro, 2003). 

Adanya kehidupan di dunia menyebabkan perubahan CO2 di atmosfer dan 

erat kaitannya dengan perubahan iklim (Climate change), serta berkaitan dengan 

perdagangan karbon. Dalam hal ini, yang perlu kita lakukan adalah usaha kita 

mengurangi CO2 yang ada di atmosfer secara vegetative. Yang berperan penting 

dalam penyerapan emisi karbon adalah tanaman. Melalui fotosintesis, CO2 diserap 

dan diubah oleh tumbuhan menjadi karbon organik dalam bentuk biomassa. 

Kandungan karbon absolute dalam biomassa pada waktu tertentu dikenal dengan 

istilah stok karbon, carbon stock (Ulumuddin, Sulistyawati, Hakim, Harto, 2003). 
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Bagian yang hidup ini akan terus mengurangi jumlah CO2 yang ada di 

udara, dan ini yang akan dihitung. Jadi ini sebenarnya adalah untuk 

menginventarisir potensi vegetasi sebagai penyerap. Cadangan karbon sebenarnya 

adalah karbon yang disimpan di dalam vegetasi dan di dalam tanah. Yang 

termasuk kedalam biomassa adalah bagian atas yang masih hidup, seperti semak 

dan tumbuhan bawah. Sementara itu, bagian yang mati (necromassa) termasuk 

serasah di pemukaan tanah, tonggak yang mati, batang, cabang, dan ranting. 

Hutan alami merupakan penyimpan karbon (C) tertinggi bila dibandingkan 

dengan sistem penggunaan lahan pertanian. Oleh karena itu, hutan alami dengan 

keragaman jenis pepohonan berumur panjang dan seresah yang banyak 

merupakan gudang penyimpan C tertinggi. Bila hutan diubah fungsinya menjadi 

lahan-lahan pertanian atau perkebunan atau ladang penggembalaan, maka jumlah 

C tersimpan akan merosot. Jumlah C tersimpan antar lahan tersebut berbeda-beda, 

tergantung pada keragaman dan kerapatan tumbuhan yang ada, jenis tanahnya 

serta cara pengelolaannya (Hairiah, 2004). 

Saat ini di dunia internasional telah berkembang trend baru melalui 

perdagangan karbon (CO2). Perdagangan karbon diawali dengan disepakatinya 

Protokol Kyoto (1997) bahwa negara-negara penghasil emisi karbon (38 negara-

negara industri terutama negara kaya seperti Amerika Serikat, Australia, China 

dan Uni Eropa) harus menurunkan tingkat emisinya dengan menerapkan teknologi 

tinggi dan juga menyalurkan dana kepada negara-negara yang memiliki potensi 

sumberdaya alam untuk mampu menyerap emisi karbon secara alami misalnya 

melalui vegetasi (hutan). Indonesia dengan luas hutan tersebar ketiga di dunia, 
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dapat berperan penting untuk mengurangi emisi dunia melalui carbon sink. Hal ini 

dapat terjadi jika hutan yang ada dijaga kelestariannya dan melakukan penanaman 

(afforestasi) pada kawasan bukan hutan (degraded land), serta melakukan 

perbaikan kawasan hutan yang rusak (degraded forest) dengan cara penghutanan 

kembali (reforestasi) (Rusmantoro, 2003). 

Kayu atau pepohonan tidak hanya bisa dimanfaatkan kayunya saja dan 

sudah saatnya dilakukan upaya penghitungan manfaat hutan sebagai penyedia jasa 

lingkungan yang diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi lebih tinggi 

dengan mengetahui berbagai kemampuannya dalam menyediakan sumberdaya air, 

penyerap karbon, penghasil oksigen, jasa wisata alam, satwa, biodiversitas dan 

sebagainya (Muhdi, 2008). 

Salah satu alternatif  dalam mengendalikan konsentrasi  karbon yaitu 

melalui pengembangan sink program, dimana karbon organik sebagai hasil 

fotosintesa disimpan dalam biomasa tegakan hutan atau pohon berkayu. Indonesia 

sangat berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon karena mempunyai 

hutan tropis yang luas ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire (Anonim, 2007).  

Hutan, tanah, laut dan atmosfer semuanya menyimpan karbon yang 

berpindah secara dinamis diantara tempat-tempat penyimpanan tersebut sepanjang 

waktu. Tempat penyimpanan ini disebut dengan kantong karbon aktif (active 

carbon pool). Penggundulan hutan akan mengubah kesetimbangan carbon dengan 

meningkatkan jumlah karbon yang berada di atmosfer dan mengurangi karbon 

yang tersimpan di hutan, tetapi hal ini tidak menambah jumlah keseluruhan 

karbon yang berinteraksi dengan atmosfer. Tumbuhan akan mengurangi karbon di 
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atmosfer (CO2) melalui proses fotosinthesis dan menyimpannya dalam jaringan 

tumbuhan. Sampai waktunya karbon tersebut tersikluskan kembali ke atmosfer, 

karbon tersebut akan menempati salah satu dari sejumlah kantong karbon. Semua 

komponen penyusun vegetasi baik pohon, semak, liana dan epifit merupakan 

bagian dari biomassa atas permukaan. Di bawah permukaan tanah, akar tumbuhan 

juga merupakan penyimpan karbon selain tanah itu sendiri. Karbon juga masih 

tersimpan pada bahan organik mati dan produk-produk berbasis biomassa seperti 

produk kayu baik ketika masih dipergunakan maupun sudah berada di tempat 

penimbunan. Karbon dapat tersimpan dalam kantong karbon dalam periode yang 

lama atau hanya sebentar. Peningkatan jumlah karbon yang tersimpan dalam 

karbon pool ini mewakili jumlah carbon yang terserap dari atmosfer (Sutaryo, 

2009). 

Biomassa hutan memiliki kandungan karbon yang cukup potensial. 

Hampir 50% dari biomassa vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon. Unsur 

tersebut dapat dilepas ke atmosfer dalam bentuk karbondioksida (CO2), apabila 

hutan dibakar dapat meningkatkan jumlahnya secara drastis dan menjadi masalah 

lingkungan global. Oleh karena itu, pengukuran terhadap biomassa sangat 

diperlukan untuk mengetahui berapa besar jumlah karbon yang tersimpan di 

dalam hutan (Tresnawan dan Rosalina, 2002). 

Pohon memegang peranan yang sangat penting dalam komunitas hutan 

dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan, baik dalam mencegah erosi dan 

menjaga stabilitas iklim global. Pengukuran karbon pada biomassa tingkat pohon 

sangat menarik untuk diteliti, karena memiliki keanekaragaman jenis pohon yang 
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tinggi dan memiliki cadangan karbon tersimpan yang cukup besar yakni dari 

proses fotosintesis. Dalam hal ini, karbon di udara mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Proses ini 

menyerap karbon dan menghasilkan gas oksigen yang sangat bermanfaat dan 

merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (Bakri, 2009). Lebih lanjut 

Hairiah dan Rahayu (2007) mengatakan, tanaman atau pohon berumur panjang 

yang tumbuh di hutan maupun di kebun campuran (agroforestri) merupakan 

tempat penimbunan atau penyimpanan C (rosot C =C sink) yang jauh lebih besar 

daripada tanaman semusim. Hutan alami dengan keragaman jenis pepohonan 

berumur panjang merupakan gudang penyimpanan C tertinggi. Oleh karena itu, 

selain  efisien baik waktu maupun biaya, penelitian karbon pada biomassa di atas 

permukaan tanah ini  sangat penting dilakukan untuk mengetahui kandungan 

karbon pada dalam suatu kawasan. 

Taman Hutan Raya Raden Soerjo merupakan bagian dari kawasan hutan 

konservasi atau hutang lindung yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Timur, 

yang memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun faunanya, dimana 

vegetasi tersebut memiliki cadangan karbon tersimpan yang cukup besar. Keadaan 

flora pada kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo didominasi tumbuhan jenis 

cemara (Casuarina junghuniana), suren (Toenasureni), pasang (Quercus lincata), 

kemelandingan gunung (Mycura javabica) dan berbagai jenis tumbuhan bawah 

seperti padi–padian (Shorgum vikidumvakl) (Anonim, 2004). Sejauh ini belum 

pernah dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai 

kandungan cadangan karbon yang tersimpan di kawasan hutan tersebut.  
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Dari hasil penelitian sebelumnya tentang analisa vegetasi bahwa pada  

blok Utara Makam terdapat jenis yang mendominasi adalah Quercus gemelliflora 

Bl, Engelhardia spicata Lech, Lindera sp, Stelechocarpus burahol (Bl.) Hook. 

F.& Th, Schima wallichii (DC) Korth, Podocarpus rumphii Bl, dan cemara 

(Casuarina junghuniana) (Hidayat, 2009). Analisa vegetasi ini sangat membantu 

penelitian karbon karena sebagai referensi awal dalam mengetahui jenis-jenis 

yang ada pada blok atau lokasi yang akan dilakukan penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kawasan Gunung Anjasmoro blok utara makam Taman Hutan Raya Raden 

Soerjo mempunyai cadangan karbon yang belum diteliti, sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk menghitung besarnya karbon pada vegetasi kawasan ini. 

Pentingnya karbon di kawasan konservasi dapat membantu mengurangi 

pemanassan global. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga besarnya kandungan 

karbon tersimpan pada vegetasi blok utara makam kawasan Gunung Anjasmoro 

Taman Hutan Raya Raden Soerjo. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi karbon tersimpan pada 

vegetasi blok utara makam kawasan Gunung Anjasmoro Taman Hutan Raya 

Raden Soerjo, serta dapat dijadikan acuan untuk tetap menjaga keseimbangan 

lingkungan khususnya mencegah adanya kerusakan hutan dalam rangka 

partisipasi untuk mengurangi pemanasan global (Global warming). 


