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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Isu pemanasan global merupakan fenomena yang bakal dihadapi di masa 

mendatang. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi pemanasan global 

adalah degradasi dan deforestasi hutan yang mengakibatkan meningkatnya emisi 

karbondioksida (CO2). Hal ini menuntut perhatian dari berbagai pihak untuk 

senantiasa melestarikan sisa hutan yang ada. Hutan berperan dalam upaya 

peningkatan penyerapan CO2 dimana dengan bantuan cahaya matahari dan air dari 

tanah, vegetasi yang berklorofil mampu menyerap CO2 dari atmosfer melalui 

proses fotosintesis (Murdiyarso, Kurniatun dan Meine., 1994). 

Hutan melalui proses fotosintesis mengabsorbsi CO2 dan menyimpannya 

sebagai materi organik dalam biomassa tanaman. Ketika terjadi kebakaran hutan, 

penebangan liar, dan konversi hutan telah menyebabkan kerusakan hutan yang 

berakibat karbon tersimpan dalam biomassa hutan terlepas ke atmosfer dan 

kemampuan bumi untuk menyerap CO2 dari udara melalui fotosintesis hutan 

berkurang sehingga terjadi gangguan keseimbangan energi antara bumi dan 

atmosfer (Rusdiana dan Rinal, 2012). 

Pada saat ini, keadaan lingkungan sebagai tempat hidup manusia dan 

mahkluk hidup lainnya berada pada kondisi yang sangat memperihatinkan. 

Banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh 

pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk keperluan energi secara eksploratif 

untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan 
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kemampuan lingkungan dalam menghasilkan sumber daya energi dalam jangka 

waktu tertentu. Hutan sebagai suatu ekosistem ataupun sebagai tempat tinggal 

mahkluk hidup yang juga merupakan paruparu dunia, berfungsi untuk melindungi 

dan menyeimbangkan suhu bumi agar tetap hangat serta terhindar dari radiasi 

sinar matahari. Saat ini terganggu kelestariannya yang disebabkan oleh berbagai 

kegiatan eksploratif sumber daya alam (SDA) yang tidak ramah lingkungan 

(Hermad, 2009). 

 Kerusakan terhadap fungsi hutan sebagai penyeimbang suhu dan 

pelindung bumi dari radiasi sinar matahari menyebabkan peningkatan suhu bumi 

yang saat ini lebih dikenal dengan istilah global warming atau pemanasan global. 

Global warming disebabkan oleh tingginya tingkat konsentrasi gas-gas, seperti 

karbondioksida, metana dan nitrogen oksida di atmosfer bumi. Hal tersebut 

merupakan hasil pembakaran bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari asap 

kendaraan bermotor maupun pembakaran batubara (sebagai salah satu bahan baku 

pembangkit listrik) yang melampaui batas kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut 

untuk menyerapnya). Berdasarkan perhitungan World Wide Fund (WWF) tahun 

2007 bahwa sector transportasi menyumbang sekitar seperempat dari total 

pencemaran yang terhimpun di atmosfer, maka  semakin banyak manusia 

menggunakan bahan bakar minyak (BBM), semakin besar pula sumbangan 

manusia terhadap pemanasan global atau global warming (Hermad, 2009). 

 Sejauh ini telah disepakati oleh banyak ilmuwan dari berbagai negara, 

bahwa efek rumah kaca yang menyebabkan global warming adalah emisi gas 

rumah kaca antara lain yaitu CO2. Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas di 
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atmosfer yang memiliki kemampuan untuk dapat menyerap radiasi matahari yang 

dipantulkan oleh bumi, sehingga menyebabkan suhu dipermukaan bumi menjadi 

hangat. GRK yang terus meningkat mengakibatkan perubahan iklim dan pada 

akhirnya terjadilah pemanasan global (Anonim, 2007). 

 Menurut pendapat Chanan bahwa “salah satu upaya yang dilakukan untuk 

memperlambat laju pemanasan global melalui kesepakatan Protkol 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. Atau dalam istilah lain cara 

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 sebanyak mungkin dan menekan pelepasan (emisi) CO2 ke udara ke 

konsentrasi serendah mungkin” (Chanan, 2012). 

 Pada lahan Kawasan Perlindungan Setempat RPH Wagir BKPH Kepanjen 

KPH Malang merupakan salah satu hutan alam dataran rendah yang berada di 

Kabupaten Malang. Namun sampai saat ini kawasan ini belum pernah diteliti 

seberapa besar kandungan karbon yang tersimpan di atas permukaan tanahnya. 

Penelitian sebelumnya telah meneliti tentang Analisa Vegetasi yang terdapat pada 

kawasan ini untuk itu perlu adanya Penelitian tetang estimasi karbon yang 
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tersimpan di atas permukaan tanah sehingga dapat diketahui seberapa banyak 

karbon yang tersimpan di atas permukaan tanah pada Kawasan Perlindungan 

Setempat RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas, adapun perumusan masalah yang 

dibuat adalah : 

1) Berapa besar kemampuan tiap jenis vegetasi dalam menyimpan karbon 

(C), menyerap karbondioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen (O2) pada 

Kawasan Perlindungan Setempat RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH 

Malang ? 

2) Berapa besar potensi yang dimiliki Kawasan Perlindungan Setempat RPH 

Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang dalam menyimpan karbon (C), 

menyerap karbondioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen (O2) ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui kemampuan tiap jenis vegetasi dalam menyimpan 

karbon (C), menyerap karbondioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen 

(O2) pada Kawasan Perlindungan Setempat RPH Wagir BKPH Kepanjen 

KPH Malang  

2) Untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki Kawasan 

Perlindungan Setempat RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang dalam 
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menyimpan karbon (C), menyerap karbondioksida (CO2) dan 

menghasilkan oksigen (O2). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi dunia pendidikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan referensi tentang cadangan karbon tersimpan di atas 

permukaan tanah pada Kawasan Perlindungan Setempat RPH Wagir 

BKPH Kepanjen KPH Malang. 

2) Bagi pengelola dan masyarakat penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan 

pemilihan jenis tanaman terkait dengan cadangan karbon di Kawasan 

Perlindungan Setempat RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang. 

 




