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KATA PENGANTAR

Ekosistem mangrove adalah salah satu ekosistem transisi yang khas. Salah satu fungsi
ekosistem mangrove adalah sebagai ‘penjaga lingkungan’ yang sangat efektif dan efisien, salah
satunya adalah menjerap karbondioksida yang ada di ambient. Fungsi ekologis ini kerap kali disebut
juga sebagai blue carbon trapping yang mempunyai fungsi sama dengan green carbon, yaitu sebagai
penjerap karbondioksida dan mengubahnya menjadi oksigen melalui mekanisme fotosintesis.
Sesuai Perda 12 Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Wilayah kota Surabaya untuk kawasan
Pantai Utara Surabaya atau Panturbaya yang berada di Kecamatan Benowo, Tandes, dan Asemrowo
merupakan pengembangan wilayah I yang meliputi kawasan pelabuhan yang merupakan alur
pelayaran kapal besar yang selalu ramai dengan segala aktifitasnya disisi lain memiliki kawasan
mangrove yang cukup luas (150,29 hektar), sehingga mempunyai potensi besar sebagai blue carbon
trapping di kota Surabaya. Oleh karena itu, perhitungan estimasi stok karbon yang berhasil dijerap
perlu dilakukan untuk mengetahui potensi ekosistem mangrove di Panturbaya dan dalam
hubungannya dengan mitigasi global warming.
Sumber dana kegiatan ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya melalui
program Kegiatan Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup,
sub kegiatan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tahun 2018.
Penyusun menyampaikan puji Syukur pada Tuhan YME, serta berterimakasih pada semua
pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan buku ini. Semoga segala sesuatu dalam buku
ini dapat memberikan manfaat pada banyak pihak dan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah
Kota Surabaya untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Surabaya, Juli 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196708251985031006
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Dalam

tiap

hektarnya,

hutan

mangrove

menyimpan sampai empat kali lebih banyak
karbon daripada kebanyakan hutan tropis
lainnya di seluruh dunia (Daniel et al, 2011).
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Surabaya

Pantai Utara

Ekosistem Mangrove

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dan terletak di daerah pesisir.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak pada 7o 9’ – 7o 21’ LS dan 112o 36’ – 112o 54’ BT dengan
batas wilayah di sebelah selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, sebelah utara dan timur adalah Selat
Madura, dan sebelah barat adalah Kabupaten Gresik. Wilayah administratif Kota Surabaya terdiri
dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan.
Selain itu, Kota Surabaya adalah kota jasa dan perdagangan yang menjadi pusat kegiatan
utama Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya mengalami pertumbuhan kawasan perdagangan,
industri dan pemukiman serta berpotensi menjadi sumber pencemaran bagi wilayah pesisir
apabila pembuangan limbah kegiatan usaha maupun domestik ke perairan yang bermuara di
wilayah pesisir jika tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Menurut Effendi (2003), sumber pencemar
yang dampaknya bersifat lokal dapat berasal dari knalpot mobil, cerobong asap pabrik, dan
saluran limbah industri. Sedangkan sumber pencemar yang dampaknya bersifat tersebar dapat
berasal dari limpasan daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan daerah
pemukiman (domestik) dan limpasan daerah perkotaan.
Mangrove sebagai salah satu komponen ekosistem pesisir berperan penting, utamanya jika
dilihat dari aspek ekologis, yaitu perannya dalam memelihara produktivitas perairan maupun
dalam menunjang kehidupan ekonomi penduduk sekitar. Bagi wilayah pesisir, ekosistem ini,
berfungsi sebagai jalur hijau di sepanjang pantai/muara sungai dan menjadi sangat penting untuk
nener/ikan dan udang serta mempertahankan kualitas ekosistem perikanan, pertanian, dan
permukiman yang berada dibelakangnya dari gangguan abrasi, instrusi, dan angin laut yang
kencang. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang subur, karena degradasi serasah
mangrove memasok unsur hara bagi lingkungannya. Unsur hara kemudian dimanfaatkan oleh
plankton dalam fotosintesis, sehingga perairan mempunyai produktivitas yang tinggi. Hal ini
menyebabkan kelimpahan organisme pada tingkatan trofik dalam rantai makanan menjadi tinggi
pula. Ketersediaan plankton dan benthos di perairan tersebut merupakan sumber makanan bagi
ikan. Dengan kondisi tersebut, ikan memanfaatkan ekosistem perairan mangrove sebagai daerah
untuk mencari makan, memijah, dan pembesaran. Jadi mangrove mempunyai nilai ekologis yang
tinggi untuk menunjang keberlangsungan ekosistem akuatik, sehingga diperlukan tindakan
konservasi untuk wilayah mangrove sendiri.

1

Perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini terjadi utamanya disebabkan karena
terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfir. Keseimbangan tersebut
dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam arang atau karbondioksida (CO2), metana
(CH4) dan nitrogen oksida (N2O) atau yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca (GRK). Saat ini
konsentrasi GRK sudah mencapai tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan
ekosistem (Hairiah dan Rahayu, 2007).
Salah satu cara untuk mengendalikan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi gas
rumah kaca (CO2, CH , N2O) yaitu dengan mempertahankan keutuhan hutan alami dan
meningkatkan kerapatan populasi pepohonan di luar hutan. Tumbuhan baik di dalam maupun di
luar kawasan hutan menyerap gas asam arang (CO2) dari udara melalui proses fotosintesis, yang
selanjutnya diubah menjadi karbohidrat, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tanaman dan
akhirnya ditimbun dalam tubuh tanaman. Proses penimbunan karbon (C) dalam tubuh tanaman
hidup dinamakan (C-sequestration). Dengan demikian mengukur jumlah karbon yang disimpan
dalam tubuh tanaman hidup (biomassa) pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO2
di atmosfer yang diserap ataupun dijerap oleh tanaman (Hairiah et al, 2001).
Sebagai bagian dari hutan tropis yang berada di wilayah pesisir, hutan mangrove
mempunyai kekhasan tersendiri sehingga hanya ditemukan di wilayah pesisir, bukan di daratan.
Hutan ini merupakan ekosistem kunci yang memberikan service lingkungan secara kontinu pada
alam, termasuk juga perlindungan dari badai dan tsunami (Giesen et al., 2007, Mitch and
Gosselink, 2007, Alongi, 2009). Mangrove juga memberikan regulasi positif untuk kualitas
perairan, ‘breeding’ dan juga pengasuhan habitat bagi banyak spesies dan kekerangan (fisheries),
sumber penting penghasil kayu dan produk hutan lain serta biodiversitasnya, termasuk spesies
kategori langka dan hampir punah (Duke, et al., 2007), FAO, 2007).
Mungkin, salah satu service lingkungan oleh hutan mangrove yang masih sedikit diketahui,
adalah kemampuannya untuk menyimpan karbon (carbon storage). Ternyata penelitian dari
Donato, et al. 2011, Kauffman, et al., 2011) memberikan hasil yang cukup mencengangkan,
dimana ekosistem hutan mangrove mampu mengungguli ekosistem hutan lainnya termasuk
ekosistem hutan tropis dalam hal Total ecosystem carbon pools, seperti gambar berikut :
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Gambar 1.1 Total stok karbon (aboveground ~ permukaan ; belowground ~ bawah) pada
beberapa ekosistem hutan di dunia, sebagai komparasi ; (catatan = belowground pada informasi
ini mencakup akar diatas dan dibawah permukaan tanah) (Sumber : IPCC, 2001, Donato et al.
2011, Kauffman et al., 2011)
Dari gambar tersebut, terlihat bahwa ekosistem hutan mangrove memiliki kemampuan
untuk menyimpan karbon lebih dari 1000 ton/ha, jumlah yang hampir empat kali lipat
dibandingkan hutan hujan tropis ataupun hutan di belahan kutub Utara, utamanya pada bagian
strata bawah. Walaupun mangrove diketahui memiliki kemampuan asimilasi dan laju penyerapan
C yang tinggi, ternyata data tentang simpanan karbon untuk keseluruhan ekosistem sangat
sedikit, yaitu hanya data mengenai emisi C yang terkait dengan konversi lahan. Laporan tentang
simpanan C untuk beberapa komponen terutama untuk biomassa pohon juga terbatas, namun
fakta bahwa tanah mangrove kaya kandungan organik menunjukkan bahwa dalam estimasi
tersebut sejumlah besar karbon terjerap pada keseluruhan ekosistem justru terlewatkan. Tanah
mangrove memiliki lapisan suboxic dengan ketebalan berbeda (semula dikenal dengan sebutan
‘gambut’ atau ‘lendut’), yang mendukung berlangsungnya dekomposisi anaerobik dan memiliki
kandungan C kategori sedang sampai tinggi. Kuantifikasi simpanan C di bawah permukaan pada
tanah mangrove sulit untuk dilakukan dan bukan merupakan suatu fungsi yang sederhana untuk
mengukur laju perubahan–karena mengharuskan integrasi dari berbagai pengendapan,
transformasi dan dinamika erosi selama ribuan tahun yang terkait dengan fluktuasi permukaan
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laut dan berbagai gangguan yang kadang terjadi. Sejauh ini belum ada penelitian yang telah
memadukan simpanan C mangrove yang mencakup wilayah geografis yang luas.
Dan, Surabaya mempunyai ekosistem hutan mangrove di Pamurbaya (Pantai Timur
Surabaya) dan Panturbaya (Pantai Utara Surabaya). Prediksi luasan ekosistem hutan mangrove di
panturbaya mencapai 150,29 Ha dari total prediksi luasan ekosistem hutan mangrove di Kota
Surabaya 1135,98 Ha atau sekitar 13,23 %. Pada tahun 2017 lalu telah dilakukan perhitungan stok
karbon di pamurbaya, dengan hasil perhitungan 8064,39 ton/ha. Walaupun, panturbaya memiliki
luasan ekosistem mangrove yang lebih sempit dibanding pamurbaya yang mencapai 86,77 %
namun ekosistem mangrove panturbaya tetap memiliki potensi yang perlu diketahui seberapa
besar kontribusinya dalam penyerapan karbon bebas di udara Kota Surabaya. Kondisi ini menjadi
dasar mengapa perlu dilakukan perhitungan stock karbon di hutan mangrove Surabaya, utamanya
di Panturbaya pada tahun 2018 ini, untuk mengetahui lebih dalam seberapa besar kontribusi kota
Surabaya dalam meminimasi terjadinya gas rumah kaca atau perubahan iklim global dengan cara
menjerap atau menyerap karbon yang terlepas ke udara.
1.2

Maksud dan Tujuan
Maksud dari Estimasi Stok Karbon di Kawasan Mangrove Panturbaya adalah untuk

mengetahui seberapa besar potensi Panturbaya dalam melakukan stocking karbon sebagai
bentuk dari minimasi efek pemanasan global. Karbon yang seharusnya dilepas ke atmosfir sebagai
akibat dari penggunaan teknologi oleh manusia dijerap dan diserap oleh ekosistem mangrove
sehingga mengurangi pemanasan global. Semakin besar karbon yang berhasil diserap oleh
ekosistem mangrove tersebut, maka semakin besar peran atau fungsi ekosistem mangrove dalam
meminimasi pemanasan global.
Tujuan utama Estimasi Stok Karbon di Kawasan Mangrove Panturbaya ini adalah
memberikan informasi mengenai kemampuan dan ekosistem mangrove dalam menyerap karbon,
sehingga kedepannya diharapkan pemulihan dan pelestarian ekosistem mangrove akan
memberikan efek positif terhadap minimasi pemanasan global yang terjadi sehingga mengurangi
dampak berantainya, salah satunya adalah kenaikan muka air laut (sea level rise).
1.3

Dasar Pelaksanaan
a. Peraturan Daerah (PERDA Kota Surabaya) Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
b. PerWali (Peraturan Walikota Surabaya) Nomor 57 tahun 2017 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2018.
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1.4

Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan mengacu pada Kode Kegiatan 1.1.2.05.03.0007 Kegiatan Penyusunan

Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, Sub. Kegiatan Pemulihan Fungsi
Lingkungan Hidup, Kode rekening 5.2.2.24.03 Belanja Jasa Asistensi Pakar/Praktisi.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Mangrove
Mangrove merupakan karakteristik model dari bentuk tumbuhan yang hidup di pantai,

estuari atau muara sungai dan delta di tempat yang terlindung pada daerah tropis atau sebagian
sub tropis (Odum, 1971). Hutan mangrove merupakan ekosistem khas wilayah tropika yang unik
dalam lingkungan hidup yang memiliki formasi perpaduan antara daratan dan lautan. Oleh karena
adanya pengaruh laut dan daratan maka terjadi interaksi kompleks antara sifat fisika, kimia, dan
biologinya. Mangrove sangat bergantung pada air laut (pasang surut) dan air tawar sebagai sumber
makanannya serta endapan pasir/lumpur (sedimentasi) dari erosi daerah hulu sebagai bahan
pendukung substratnya. Proses dekomposisi serasah mangrove yang terjadi mampu menunjang
kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Hutan mangrove mempunyai manfaat ganda dengan
pengaruh yang sangat Iuas apabila ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (Arief, 2003)
Ekosistem mangrove merupakan ekosistem di wilayah pesisir yang mempunyai peran
penting mendukung produktivitas perikanan. Disamping itu juga merupakan pelindung pantai
secara alami dalam mengurangi resiko bahaya tsunami serta merupakan habitat dari beberapa
jenis satwa liar. Menurut Santoso (2000), ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam dan
tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk
hidup dengan lingkungannya dan antar makhluk hidup itu sendiri, yang terdapat pada wilayah
pesisir, terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas
dan mampu tumbuh dalam perairan asin atau payau. Komunitas mangrove sendiri tersusun atas
tumbuhan, hewan dan mikroba secara lengkap. Namun tanpa hadirnya tumbuhan mangrove,
komunitas tersebut tidak dapat disebut ekosistem mangrove (Jayatissa et al., 2002).

Gambar 2.1. Gambaran sebagian ekosistem Mangrove di Pantai Utara kota Surabaya yang
didominasi oleh genus Rhizophora dengan habitus pohonnya (Dokumentasi pribadi, 2018)
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Hutan mangrove alami membentuk zonasi tertentu. Jenis mangrove yang berbeda
berdasarkan zonasi disebabkan sifat fisiologis mangrove yang berbeda-beda dalam beradaptasi
dengan lingkungannya. Meskipun begitu, keanekaragaman mangrove pada suatu lokasi bukan
hanya karena kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya tetapi tidak terlepas juga
adanya campur tangan manusia untuk pemeliharaannya (Nybakken, 1992). Ekosistem mangrove
merupakan kawasan ecoton antara komunitas laut dengan pantai dan daratan, sehingga memiliki
ciri-ciri khas tersendiri (Dahuri et al., 2001). Tomlinson (1986) dalam Muzaki, et al., (2012)
mengklasifikasikan vegetasi mangrove menjadi: mangrove mayor, mangrove minor dan tumbuhan
asosiasi. Tumbuhan mangrove mayor (true mangrove) sepenuhnya berhabitat di kawasan pasang
surut, dapat membentuk tegakan murni, beradaptasi terhadap salinitas melalui akar napas
(pneumatophora), embrio vivipar, mekanisme filtrasi dan ekskresi garam, serta secara taksonomi
relatif berbeda jika dibandingkan dengan tumbuhan darat. Mangrove minor dibedakan, salah
satunya, oleh ketidakmampuannya membentuk tegakan murni, sedangkan tumbuhan asosiasi
adalah tumbuhan yang toleran terhadap rentang salinitas yang tinggi dan dapat berinteraksi
dengan mangrove mayor ataupun minor.
Hutan mangrove mempunyai karakteristik yang unik dengan berbagai sistem perakaran
maupun fungsi ekologi yang dikandungnya. Mangrove dapat tumbuh optimal di wilayah pesisir
yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur,
sedangkan di wilayah pesisir yang tidak terdapat muara sungai, hutan mangrove pertumbuhannya
menjadi tidak optimal. Mangrove sulit atau tidak tumbuh di wilayah pesisir yang terjal dan
berombak besar dengan arus pasang surut kuat, karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadi
pengendapan lumpur, substrat optimal yang diperlukan untuk pertumbuhan mangrove (Dahuri et
al., 2001)
Bengen (1999 ; 2002) menjelaskan karakteristik hutan mangrove secara umum sebagai
berikut:
1. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung,
atau berpasir.
2. Daerahnya tergenangi air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya
tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan akan menentukan komposisi
vegetasi hutan mangrove.
3. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.
4. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air bersalinitas payau
(2-22 permil) hingga asin (mencapai 38 permil).
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Menurut Bengen (2002), sebaran dan pembagian zonasi hutan mangrove tergantung pada
berbagai faktor lingkungan. Berikut salah satu tipe zonasi hutan mangrove di Indonesia :
 Daerah yang langsung berhadapan dengan laut dengan kontur tanah agak berpasir atau
disebut dengan zona pembuka, sering ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zona ini
Avicennia dapat berasosiasi Sonneratia spp.
 Lebih ke arah darat, dimana daerah ini adalah daerah pertemuan antara air tawar dan air
laut bisaanya didominasi oleh Rhizophora spp, di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp dan
Xylocarpus spp.
 Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah atau sering disebut
dengan zona penutup umumnya di tumbuhi oleh Nypa fruticans, dan beberapa jenis
palem lainnya.

LAUT
DARATAN
Gambar 2.2. Prediksi zonasi ekosistem mangrove dari kiri ke kanan yang berarti dari laut
menuju ke daratan
Hanya saja zonasi di alam tidak akan se-ideal atau persis seperti pada gambar tersebut,
mengingat kondisi lingkungan setiap daerah geografis relatif berbeda. Pola zonasi ini hanya
digunakan sebagai patokan atau panduan saja, tetapi tidak bisa digunakan sebagai tolok ukur utama
untuk menjelaskan kondisi zonasi mangrove di suatu daerah.

2.2

Kondisi Mangrove di kawasan Pantai Utara Surabaya (Panturbaya)
Daerah Pantai Utara Surabaya mempunyai panjang garis pantai ± 9 km dan luas kawasan ±

1.000 ha. Wilayah administrasi yang termasuk pantai Utara adalah, diantaranya:
1. Kecamatan Benowo (Kelurahan Romokalisari, Tambak Oso Wilangun)
2. Kecamatan Asemrowo (Kelurahan Tambak Oso, Genting Kalianak)
3. Kecamatan Krembangan (Kelurahan Morokrembangan, Perak Barat)
4. Kecamatan Pabean Cantikan (Kelurahan Perak Utara)
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5. Kecamatan Semampir (Kelurahan Ujung)
Kawasan mangrove pantai utara Surabaya (Panturbaya) berdasarkan Peraturan Daerah No.
12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah termasuk bagian dari Unit Pengembangan
Wilayah I dan II. Unit pengembangan wilayah laut I adalah wilayah laut yang berada di perairan
bagian utara kota, di kawasan Teluk Lamong di Kecamatan Benowo, Kecamatan Tandes dan
Kecamatan Asemrowo. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut I meliputi
pengembangan pelabuhan dan alur pelayaran kapal besar.
Sedangkan unit pengembangan wilayah laut II adalah wilayah laut yang berada di perairan
bagian timur kota, di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Krembangan, Kecamatan
Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran. Fungsi kegiatan utama unit
pengembangan wilayah laut II meliputi pelabuhan dan angkutan penyeberangan, pangkalan
pertahanan dan keamanan Angkatan Laut, industri perkapalan, dan alur pelayaran kapal besar
serta wisata.
Diprediksi luasan ekosistem hutan mangrove di pantai Utara kota Surabaya mencapai 192,08
Ha dari total prediksi luasan ekosistem hutan mangrove di Kota Surabaya yang diperkirakan
mencapai 1108,823 Ha atau sekitar 17,32 % -nya. Walaupun memiliki luasan yang jauh lebih kecil
dibandingkan Pamurbaya, kawasan mangrove Panturbaya tetap memiliki fungsi ekologis bagi
lingkungan serta fungsi ekonomis bagi masyarakat sekitar, terlebih dengan pengembangan
Pelabuhan Teluk Lamong yang juga akan berimbas pada penggunaan kawasan sekitarnya sebagai
kawasan pendukung pelabuhan. Kondisi ini menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perhitungan
stock karbon di hutan mangrove di Panturbaya pada tahun 2018 ini, untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi kota Surabaya, khususnya sisi utara dalam meminimasi terjadinya gas rumah
kaca atau perubahan iklim global dengan cara menjerap atau menyerap karbon yang terlepas ke
atmosfer.
Beberapa data terkait monitoring kualitas ekosistem mangrove di pantai utara Surabaya yang
tercatat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya sejak beberapa tahun silam dapat
ditampilkan sebagai berikut:
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Prediksi tegakan pohon mangrove di Pantai Utara Kota
Surabaya rentang 2014 - 2017 (dalam Ha)
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Gambar 2.3 Monitoring prediksi tegakan pohon mangrove di pantai utara kota Surabaya pada
beberapa lokasi sampling dalam rentang tahun 2014-2017 dalam ha (catatan : tegakan tidak
mendasarkan atas jenis mangrove)

Jika menilik dari hasil monitoring prediksi tegakan pohon mangrove di Panturbaya di atas,
beberapa lokasi menunjukkan terjadi fluktuasi jumlah dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak terlepas
dari teknik sampling yang dilakukan dan mengalami beberapa perubahan atas dasar beberapa
koreksi. Hanya saja dengan menilik prediksi tegakan pohon mangrove secara umum, dapat diduga
bahwa ribuan tegakan pohon tersebut akan memberikan kontribusi penjerapan karbon yang cukup
besar, sehingga sangat layak untuk diketahui prediksinya.
Beberapa data seperti ditunjukkan pada lokasi Tambak Langon 2 yang tersaji angka 0,
merupakan lokasi yang mempunyai ‘kasus’ tertentu, dimana kegiatan survey tidak bisa menembus
lokasi tersebut karena adanya ‘barikade’ dari bambu yang dilakukan oleh oknum tertentu. Di tahun
2018 ini, diharapkan kondisi ini sudah mampu diatasi oleh petugas satuan polisi pamong praja
(SatPol PP) kota Surabaya sehingga fungsi ekologis ekosistem mangrove dapat kembali beroperasi.

2.3

Perubahan Iklim dan Karbon
Terjadinya perubahan iklim telah banyak dibuktikan secara ilmiah. Saat ini perubahan iklim

telah menimbulkan bencana baru bagi manusia. Musim kemarau yang semakin panjang serta
musim penghujan yang relatif pendek dengan intensitas hujan yang tinggi merupakan bukti nyata
adanya perubahan iklim. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti
kekeringan yang berkepanjangan, gagal panen, krisis pangan, air bersih, pemanasan muka laut serta
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banjir dan longsor. Berbagai studi menyebutkan bahwa negara berkembang yang akan paling
menderita karena tidak mampu membangun struktur untuk beradaptasi, walaupun dampak
perubahan iklim juga dirasakan negara maju (IPCC, 2006; Stern, 2007).
Perubahan iklim terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) yaitu CO2, CH4,
N2O, HFC, PFC dan SF6 di atmosfer. Peningkatan emisi diakibatkan oleh proses pembangunan dan
industri berbahan bakar migas (BBM) yang semakin meningkat dan kegiatan penggunaan lahan
serta alih guna lahan dan kehutanan (LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry ; yang
sekarang disebut sebagai AFOLU = Agriculture, Forestry and Land Use).

Hasil studi oleh Stern

(2007) untuk skala dunia, menunjukkan sumber emisi terbesar berasal dari sektor energi yaitu
pembangkit listrik 24%, industri 14%, transportasi 14%, konstruksi 8% dan sumber energi lain 5 .
Emisi dari sektor non energi yaitu perubahan lahan termasuk kehutanan mencapai 18%, pertanian
14% dan limbah 3%.

Gambar 2.4. Ilustrasi grafik yang menunjukkan bahwa penyebab utama gas rumah kaca
(greenhouse effect) sehingga membuat peningkatan pemanasan global adalah karbondioksida
dengan beberapa sumber utamanya, diantaranya minyak fosil (pembakaran) sebagai kontributor
tertinggi.
Karbon merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sehari-hari dan berperan
sebagai pembentuk gas rumah kaca (GRK). Di sektor kehutanan, kontribusi GRK utamanya adalah
gas karbon dioksida (CO2) yang merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar fosil. GRK lain yang
mengandung unsur karbon lainnya adalah gas metan (CH4), Hidro Fluoro Carbon (HFC), dan PFC.
Konsentrasi gas-gas ini dalam skala global secara kumulatif dipengaruhi langsung oleh aktivitas
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manusia secara umum, meskipun gas-gas tersebut juga dapat terjadi secara alamiah tetapi dalam
kuantitas yang relatif kecil.
Menurut Sutaryo (2009), biomassa hutan sangat relevan dengan isu perubahan iklim.
Biomassa hutan memiliki peran penting dalam siklus biogeokimia terutama siklus karbon, dimana
dari keseluruhan karbon hutan, sekitar 50% diantaranya tersimpan dalam vegetasi hutan. Sehingga
sebagai konsekuensi jika terjadi kerusakan hutan, kebakaran, pembalakan dan sebagainya, maka
karbon yang terjerap tersebut akan menambah jumlah karbon di atmosfer akan mengalami
pelepasan ke udara. Berikut adalah infogram siklus karbon dalam konteks siklus biogeokimia:

Gambar 2.5. Siklus karbon (C-cycle), menunjukkan bahwa konsentrasi CO2 di udara bisa
diminimasi oleh peran utama tumbuhan dengan kemampuan fotosintesisnya. Hampir seluruh
bagian tumbuhan mempunyai peran dalam menjerap karbon, termasuk juga substrat tempat
tumbuh (Sumber: Pearson Education,. Inc)
Dinamika karbon di alam memang dapat dijelaskan dengan sederhana melalui ilustrasi
siklus karbon tersebut diatas, meliputi pertukaran / perpindahan karbon diantara biosfer, pedosfer,
geosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer bumi (Sutaryo, 2009). Meskipun begitu, siklus karbon
dikategorikan sebagai siklus dengan proses yang rumit karena setiap proses saling mempengaruhi
proses lainnya. Untuk itulah, kontinuitas penyerapan karbon harus terus terjadi selama kegiatan

13

yang menimbulkan emisi karbon juga masih terjadi. Jika tidak, maka kuantitas karbon di atmosfer
akan menjadi tinggi dan dapat menimbulkan dampak buruk seperti pemanasan global.
Lalu, mengapa karbondioksida yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap
perubahan iklim global ? mengapa bukan gas lain yang juga menjadi kontributor perubahan iklim
global seperti CH4, HFC ataupun PFC ?. Junaedi (2008) melaporkan beberapa hal terkait hal
tersebut, diantaranya:
a. Tingginya laju pertumbuhan (peningkatan emisi) CO2
Ada kecenderungan terjadi peningkatan emisi CO2 yang cukup tinggi dari tahun ke
tahun. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa jumlah CO2 yang diemisikan pada
tahun 1860 masih dibawah 2.000 metrik ton, kemudian meningkat perlahan sampai
tahun 1940 mencapai 6.000 metrik ton. Dan setelah itu meningkat cukup tajam pada
tahun 1970 yang sudah mencapai 20.000 metrik ton. Di Indonesia, pada tahun 1990 gas
CO2 merupakan kontributor tertinggi dalam emisi GRK dengan kisaran 438.609,64
Ggram. Sedangkan CH4 dan N2O mengikuti pada posisi ke-2 dan ke-3.
Tabel 2.1 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia pada tahun 1990
Gas

Ekivalen emisi CO2 (Gg) Persentase emisi (%)

CO2

438.609,64

59,1

CH4

142.042,81

19,1

N2O

31.113,21

4,2

Gas lainnya

130.809,21

17,6

Total

724.575,26

100

Sumber : ALGAS National Workshop (1997) dalam Santosa (2002)

Murdiyarto (2003) dalam Junaedi (2008) juga melaporkan bahwa dibandingkan gas GRK
lainnya, dalam dekade terakhir ini emisi CO2 telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari
1.400 juta ton/tahun menjadi 2.900 juta ton/tahun. Sedangkan dalam dekade yang
sama emisi CH4 dan N2O justru mengalami penurunan. Emisi CH4 turun dari 37 juta
ton/tahun menjadi hanya 22 juta ton/tahun, dan N2O turun sedikit dari 3,9 juta
ton/tahun menjadi 3,8 juta ton/tahun. Kondisi inilah yang menyebabkan dugaan
karbondioksida sebagai GRK yang mempunyai kontributor tertinggi dalam pengaruhnya
terhadap perubahan iklim global.
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b. Lamanya waktu tinggal / masa hidup (life time) CO2 di atmosfer.
Setiap GRK mempunyai karakteristik yang berbeda, salah satunya diekspresikan oleh
perbedaan masa hidup (life time) di atmosfer, seperti tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2.2 Karakteristik gas rumah kaca (GRK) utama menurut beberapa historikal waktu dan
parameter lainnya
Karakteristik
Gas Rumah Kaca (GRK)
CO2

CH4

N2O

Konsentrasi pada pra-industri

290 ppmv

700 ppbv

275 ppbv

Konsentrasi pada tahun 1992

355 ppmv 1714 ppbv 311 ppbv

Konsentrasi pada tahun 1998

360 ppmv 1745 ppbv 314 ppbv

Laju pertumbuhan per tahun

1,5 ppmv

7 ppbv

0,8 ppbv

0,4

0,8

0,3

5-200

12-17

114

1

21

206

Persen pertumbuhan per tahun
Masa hidup (tahun)
Kemampuan memperkuat radiasi

Keterangan : ppmv = part per million by volume; ppbv = part per billion by volume (sumber
Murdiyarso, 2003 dalam Junaedi, 2008)
Merujuk pada tabel tersebut, terlihat bahwa gas karbondioksida (CO2) merupakan gas
rumah kaca yang paling tinggi konsentrasinya dalam rentang tahun yang berbeda, bahkan
masa hidupnya mampu mencapai 200 tahun sehingga akan terjadi akumulasi CO2 dalam
jumlah yang sangat besar. Hal ini berarti dampak pemanasan udaranya pun akan tetap
dirasakan dalam jangka waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun meskipun telah ada
upaya untuk menghentikan emisinya (Murdiyarso, 2003 dalam Junaedi, 2008)
c. Sumber emisi
Jika dibandingkan antara sumber emisi CO2 dengan sumber emisi GRK lainnya, maka
sumber emisi CO2 justru banyak berasal dari sektor-sektor yang sulit dibendung laju
pertumbuhan emisi karbonnya. Karbondioksida berasal dari pembakaran biomassa yang
sebagian besar dihasilkan dari sektor kehutanan melalui kegiatan alih fungsi tata guna lahan
untuk berbagai keperluan. Dan kegiatan tersebut diprediksi akan terus menunjukkan
kecenderungan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah manusia.
Sedangkan karbondioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (BBF) dihasilkan
dari konsumsi energi oleh sektor industri, transportasi, dan rumah tangga yang sangat erat
kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Hal ini berimplikasi pada kinerja suatu negara
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apabila pengurangan konsumsi BBF dikurangi, karena berdampak langsung terhadap
penurunan kinerja pembangunan.
Kondisi inilah yang menjadikan karbondioksida atau CO2 menjadi titik poin penting dalam
pengelolaan kualitas lingkungan pada suatu daerah terkait dengan perubahan iklim,
sehingga perhitungan kemampuan suatu ekosistem untuk menjerap dan menyerap karbon
menjadi kajian yang sangat diperlukan.
2.4

Peran Hutan Mangrove dalam Perubahan Iklim
Perubahan iklim global terjadi akibat terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan

atmosfir. Keseimbangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan GRK yang saat ini sudah mencapai
tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan ekosistemnya. Konsentrasi GRK di
atmosfer meningkat sebagai akibat adanya pengelolaan lahan yang kurang tepat, seperti adanya
pembakaran vegetasi hutan dan penebangan hutan dalam skala luas serta penggunaan bahan bakar
fosil yang cukup signifikan (Hairiah, 2007). Hutan alami merupakan penyerap penyimpan karbon (C)
tertinggi bila dibandingkan dengan sistem penggunaan lahan lainnya, dikarenakan keragaman
pohonnya yang tinggi, kerapatan tumbuhan bawah, dan seresah di permukaan tanah yang banyak.
Bila hutan diubah fungsinya atau menurun kerapatannya maka jumlah C tersimpan akan berkurang
atau bahkan hilang (Hairiah, 2007).
Dalam

konteks

perubahan

iklim,

hutan

dapat

berperan

baik

sebagai

sink

(penyerap/penyimpan karbon) maupun source (pengemisi karbon). Deforestasi dan degradasi
meningkatkan source, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan pertanaman lainnya serta
konservasi hutan meningkatkan sink.

Dalam pengelolaan hutan lestari penyerapan karbon

merupakan jasa yang dapat diberikan oleh sektor kehutanan. Sebaliknya kegiatan kehutanan yang
berhubungan dengan serapan karbon akan mendukung pengelolaan hutan lestari. Misalnya
kegiatan aforestasi, reforestasi dan mencegah deforestasi.
Dibandingkan hutan tropis, ekosistem mangrove menyimpan karbon lebih besar, bahkan dari
hampir semua hutan lainnya di bumi. Sebuah penelitian yang dilakukan tim peneliti dari US Forest
Service Pasifik Barat Daya dan stasiun penelitian Utara, Universitas Helsinki dan Pusat Penelitian
Kehutanan Internasional meneliti kandungan karbon dari 25 hutan mangrove di wilayah IndoPasifik dan menemukan bahwa hutan mangrove per hektar menyimpan sampai empat kali lebih
banyak karbon daripada kebanyakan hutan tropis lainnya di seluruh dunia (Daniel et al, 2011).
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Gambar 2.6 Tumbuhan dan kaitannya dengan emisi karbondioksida, termasuk peran utama
mangrove dalam carbon sequestration. (sumber http://www.wif.care/mangrove-restoration/)
Penelitian lain yang dilakukan oleh ilmuwan Gail Chmura seorang Ecologist dari Universitas
McGill menyatakan bahwa hutan mangrove memiliki tingkat penyerapan lima kali lebih cepat
terhadap unsur karbon di udara jika dibandingkan dengan hutan di daratan. Tiap tahun hutan
mangrove dapat menyerap 42 juta ton karbon di udara atau setara dengan emisi gas karbon dari
25 juta mobil (Ardianto, 2011). Serapan karbon dapat dihitung dengan menggunakan biomassa
suatu tanaman. Carbon sink berhubungan erat dengan biomassa tegakan. Jumlah biomassa suatu
kawasan diperoleh dari produksi dan kerapatan biomassa yang diperoleh dari pengukuran
diameter, tinggi, dan berat jenis pohon. Biomassa dan carbon sink pada hutan tropis merupakan
jasa hutan diluar potensi biofisik lainnya, dimana potensi biomassa hutan yang besar adalah
menyerap dan menyimpan karbon guna pengurangan CO2 di udara (Darusman, 2006 dalam
Ardianto, 2011).
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Gambar 2.7. Ilustrasi manfaat hutan mangrove yang sangat strategis dalam aspek ekologis, dan
salah satunya adalah menurunkan kadar gas karbondioksida di udara
Selain kemampuanya alam menyerap dan menjerap karbondioksida di udara, ekosistem
mangrove juga mempunyai fungsi ekologis lain yang tidak kalah pentingnya, sehingga memberikan
penguatan bahwa ekosistem ini mempunyai potensi besar sebagai salah satu mekanisme minimasi
peningkatan iklim global atau global climate change.
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2.5

Biomassa dan Stok Karbon
Biomassa merupakan jumlah total dari bahan organik hidup yang dinyatakan dalam berat

kering dalam ton per unit area (Brown, 1997). Menurut Whitten et al., (1984) biomassa hutan
adalah jumlah total bobot kering semua bagian tumbuhan hidup, baik untuk seluruh atau sebagian
tubuh organisme, produksi atau komunitas dan dinyatakan dalam berat kering per satuan luas
(ton/ha). Menurut Chapman (1976) biomassa adalah berat bahan organik suatu organisme per
satuan unit area pada suatu saat, berat bahan organik umumnya dinyatakan dengan satuan berat
kering (dry weight) atau kadang-kadang dalam berat kering bebas abu (ash free dry weight).
Biomassa dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu, biomassa tumbuhan di atas permukaan
tanah (above ground biomass) dan biomassa di bawah permukaan tanah (below ground biomass).
Lebih jauh dikatakan biomassa di atas permukaan tanah adalah berat bahan unsur organik per unit
luas pada waktu tertentu yang dihubungkan ke suatu fungsi sistem produksi, umur tegakan hutan
dan distribusi organik (Kusmana, 1993).
Pendugaan biomassa hutan dibutuhkan untuk mengetahui perubahan cadangan karbon
untuk tujuan lain. Pendugaan biomassa diatas permukaan tanah sangat penting untuk mengkaji
cadangan karbon dan efek dari deforestasi serta penyimpanan karbon dalam konteks
keseimbangan karbon secara global (Ketterings, et al., 2001). Karbon tiap tahun biasanya
dipindahkan dari atmosfer ke dalam ekosistem yang masih “muda” atau seolah baru terbentuk dan
belum membentuk konsep ‘klimaks’, seperti hutan tanaman atau hutan baru setelah penebangan,
kebakaran atau gangguan lainnya. Potensi penyerapan karbon ekosistem dunia tergantung pada
tipe dan kondisi ekosistemnya yaitu komposisi jenis, struktur, dan sebaran umur (khusus untuk
hutan) (Hairiah et al. 2001).
Peningkatan penyerapan cadangan karbon dapat dilakukan dengan cara (a) meningkatkan
pertumbuhan biomassa hutan secara alami, (b) menambah cadangan kayu pada hutan yang ada
dengan penanaman pohon atau mengurangi pemanenan kayu, dan (c) mengembangkan hutan
dengan jenis pohon yang cepat tumbuh. Karbon yang diserap oleh tanaman disimpan dalam bentuk
biomassa kayu, sehingga cara yang paling mudah untuk meningkatkan cadangan karbon adalah
dengan menanam dan memelihara pohon yang mempunyai struktur kayu keras (Rahayu, et al.,
2004). Karbon memiliki peran yang penting dalam struktur, biokimia, dan nutrisi pada semua sel
makhluk hidup. Organisme autotrof termasuk tumbuhan adalah organisme yang dapat
menghasilkan senyawa organik sendiri dengan menggunakan karbondioksida yang berasal dari
udara dan air di sekitarnya. Melalui proses fotosintesis, CO2 diserap tumbuhan dan diubah menjadi
karbohidrat yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan dan akhirnya ditimbun dalam
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akar, batang, dan daun. Proses penimbunan karbon dalam tubuh tumbuhan hidup dinamakan
proses sekuestrasi sehingga dikenal dengan nama carbon sequestration. Sedangkan pengukuran
karbon yang masih tersimpan dalam bagian tumbuhan yang sudah mati (nekromassa) dan seresah
akan menggambarkan informasi CO2 tidak dilepaskan di udara atau dikenal dengan konsep dijerap
(Hairiyah dan Rahayu, 2007).
Umumnya karbon menyusun 45-50% dari biomassa tumbuhan sehingga konsentrasi karbon
dapat diduga setengah dari jumlah biomassa. Sejak kandungan karbon di atmosfer meningkat
pesat, berbagai ekolog tertarik untuk menghitung jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan.
Hutan tropika mengandung biomassa dalam jumlah yang sangat besar, sehingga hutan tropika
merupakan tempat cadangan karbon yang cukup penting. Selain itu karbon juga tersimpan dalam
material yang sudah mati sebagai serasah, batang pohon yang jatuh ke permukaan tanah, dan
sebagai material sukar lapuk di dalam tanah (Whitmore, 1985 dalam Hadi, 2007).
Menurut Hairiah, et al., (2011), pada ekosistem daratan, cadangan karbon disimpan dalam
3 komponen pokok, yaitu:
a) Bagian hidup (biomassa): Massa dari bagian vegetasi yang masih hidup yaitu batang,
ranting dan tajuk pohon (berikut akar atau turunannya), tumbuhan bawah atau gulma
dan tanaman semusim.
b) Bagian mati (nekromasa): Massa dari bagian pohon yang telah mati baik yang masih tegak
di lahan (batang atau tunggul pohon), kayu tumbang atau tergeletak di permukaan tanah,
tonggak atau ranting dan daun-daun gugur (seresah) yang belum mengalami pelapukan.
c) Tanah (bahan organik tanah): Sisa makhluk hidup (tanaman, hewan, dan manusia) yang
telah mengalami pelapukan baik sebagian maupun seluruhnya dan telah menjadi bagian
dari tanah.
Sedangkan berdasarkan keberadaannya di alam, ketiga komponen karbon tersebut dapat
dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:
a) Karbon di dalam tanah, meliputi: biomassa akar, dan bahan organik tanah
b) Karbon di atas permukaan tanah, meliputi: Biomassa pohon, biomassa tumbuhan bawah,
nekromasa (tegakan pohon yang sudah mati), dan seresah.
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Gambar 2.8 Ilustrasi carbon pools pada pohon mangrove yang terdiri atas aboveground,
belowground, litter dan soil (sumber:http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/investusers guide/html/_images/pools.png)
Setidaknya, dari gambar diatas terlihat bahwa karbon di udara dapat terjerap (litter ; soil)
dan terserap (aboveground ; belowground) pada suatu tegakan pohon, sehingga semakin besar
biomassa dari masing-masing parameter tersebut, maka semakin besar pula karbon yang bisa
dicegah untuk memasuki atmosfer sehingga meminimasi terjadinya peningkatan iklim global.

2.6

Trading Carbon (Perdagangan Karbon)
Suatu hal yang menarik dan mungkin jarang dipikirkan oleh kebanyakan orang, adalah bahwa

karbon dapat diperdagangkan. Lumrah jika yang diperdagangkan adalah padi, jagung, ataupun hasil
tanam lain yang memang jelas mempunyai biomassa dan berguna untuk makanan ataupun
kegiatan lainnya. Tetapi kali ini yang diperdagangkan adalah karbon, yang merupakan gas buang
dari suatu kegiatan industri atau domestik dengan menggunakan bahan bakar fosil ataupun
turunannya. Yah, mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang konteks trading carbon ini secara lebih
detail agar mudah untuk dipahami. Berikut adalah hasil kompilasi dari tulisan pada ‘Warta
Kebijakan’ CIFOR No. 8 Pebruari 2003:
CIFOR (Center for International Forestry Research) melalui Warta Kebijakan-nya yang terbit
pada Pebruari 2003, menginformasikan sebagai berikut:
Sebuah studi di Harda, India menunjukkan bahwa sebuah desa di daerah kering dengan areal
hutan campuran seluas 11.000 hektar mempunyai potensi menyerap karbon sebanyak 3,4
ton/ha. Jika harga karbon tiap ton diasumsikan 10 dollar AS atau saat itu kurs sekitar Rp. 9.000,
maka harga per ton akan mencapai Rp. 90.000, sehingga seluruh areal hutan tersebut akan
mempunyai potensi perolehan pendapatan sebesar 375.000 dollar AS atau kurang lebih
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mencapai Rp. 3,4 miliar. Jika tiga puluh persen dari pendapatan tersebut dikeluarkan untuk
biaya-biaya negosiasi, pemerintah, dan komite perlindungan hutan, badan musyawarah desa
untuk pengelolaan hutan serta biaya pengumpulan data, maka sisanya akan diterimakan kepada
masyarakat secara langsung (sekitar 70%). Namun, meski angka ini cukup menjanjikan, beberapa
persoalan ekonomi perlu tetap diperhatikan, dan perhitungan ini masih dalam penjajagan. Hanya
saja ini merupakan salah satu contoh menarik untuk dipelajari.
Sebuah proyek ujicoba di Mexico yang melibatkan 400 petani berhasil mengubah ladang
berpindah menjadi kebun campuran dengan tanaman kayu, dan diperhitungkan akan mampu
menyerap karbon sekitar 17.000 ton dan bisa dijual pada Federasi Otomotif Internasional
seharga 10 – 12 dollar AS tiap ton-nya. Harga tersebut juga berfluktuatif turun naik dari 5 – 40
dollar AS per ton, dan sangat bergantung pada kesepakatan internasional.
Bagaimana dengan Indonesia? Apakah petani di Indonesia dapat ikut berdagang karbon ?
Box information diatas mengetuk hati kita untuk mencoba melakukan prediksi kemungkinan
Indonesia bisa melakukan trading carbon seperti halnya negara lain, karena Indonesia merupakan
negara dengan luasan hutan hujan tropis tertinggi ke-2 setelah Brazil. Rintisan awal untuk
mengembangkan mekanisme pembiayaan penyerapan karbon dimulai pada pertemuan Tingkat
Tinggi Bumi I di Rio de Janeiro (Brazil) pada tahun 1992. Lebih dari 150 negara menandatangani
perjanjian kerjasama untuk mengantisipasi perubahan iklim dibawah koordinasi PBB (Perserikatan
Bangsa Bangsa) dengan menetapkan batas-batas pelepasan (emisi) gas-gas rumah kaca ke udara.
Anggota konvensi tersebut melanjutkan pertemuan pertama sebagai tindak lanjut di Berlin pada
1995 yang disebut dengan Pertemuan Antar Pihak I atau Conference of the Parties (COP1).
Pertemuan masih berjalan terus hingga kemudian pada pertemuan ketiga yang diadakan di
Kyoto, Jepang pada bulan Desember 1997 menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut dengan
Protokol Kyoto (Kyoto Protocol). Pertemuan ini menjadi landasan bagi Pengembangan Mekanisme
Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism atau CDM) yang mengharuskan negaranegara maju mengurangi pencemaran udara sebesar ± 5% pada tahun 2012 dibandingkan tahun
1990. Pada umumnya negara-negara maju dan industri adalah sumber utama polusi dunia. Dengan
mekanisme pembangunan bersih, maka negara-negara tersebut harus memenuhi sebagian
kewajiban mereka mengurangi gas rumah kaca dengan membiayai proyek-proyek energi bebas
polusi dan penggunaan lahan untuk penyerapan karbon di negara sedang berkembang.
Salah satu unsur yang mendapat perhatian khusus adalah karbon yang terdapat dalam
beberapa bentuk gas yang menyebabkan pencemaran udara (polusi). Protokol Kyoto menganjurkan
kegiatan penanaman tanaman hutan atau penghutanan dan penghutanan kembali (reboisasi)
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untuk menyerap karbon. Namun, kini ada kesepakatan baru untuk menjajagi adanya tambahan
bentuk kegiatan penyerapan karbon melalui kehutanan dan perpaduannya dengan pertanian.
Lalu, bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks perdagangan karbon ?
Pasal 26 Undang-Undang Kehutanan No.41 menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung
dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan. Sementara pasal 28 pada undang-undang yang sama
juga menetapkan bahwa hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan.
Pemanfaatan ini dapat dilaksanakan melalui ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan ijin
tersebut dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN dan BUMD.
Perdagangan karbon merupakan salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan. Menurut
PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha untuk
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi
pokok hutan. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk hutan lindung (pasal 20) dan hutan produksi
(pasal 27) dapat berupa usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha pemanfaatan air,
usaha perdagangan karbon dan usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.
Memang, hingga saat ini, kebijakan dan peraturan pemerintah yang khusus untuk
perdagangan karbon sama sekali belum ada walaupun pemerintah memberi peluang melalui
Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan PP 34 tahun 2002 tersebut. Salah satu persoalannya
adalah bahwa kebijakan kehutanan kita selalu berubah dan kurang konsisten. Hal ini terkait pada
pasal 20 dan 27 pada PP 34/2002 yang menjelaskan bahwa pemanfaatan jasa hutan lindung dan
hutan produksi antara lain berupa usaha perdagangan karbon. Namun, hingga saat ini peraturan
pelaksanaan atau petunjuk untuk perdagangan karbon sama sekali belum dikeluarkan oleh
pemerintah. Kesepakatan internasional hanya memungkinkan penyerapan karbon dari hutan
produksi yang akan diperhitungkan, bukan dari hutan lindung ataupun kawasan konservasi. Hutan
produksi-pun yang diutamakan adalah hutan tanaman dan hutan hasil kegiatan reboisasi yang
dilakukan setelah tahun 1990, bukan hutan alam. Hal inilah yang membuat pemerintah menjadi
sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan kebijakan jasa lingkungan perdagangan karbon dalam
peraturan perundangan.
Banyak hasil penelitian dari berbagai lembaga yang diharapkan menyokong kebijakan
pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan mendukung peraturan yang memadai. Jika di masa
lalu peraturan di bidang kehutanan lebih menguntungkan pengusaha besar, maka di masa yang
akan datang seharusnya berubah. Salah satu rekomendasi penting dari pengembangan kebijakan
dan perdagangan karbon adalah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kecil yang
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hidup di pedesaan dan sangat tergantung hidupnya oleh hutan. Maka proyek-proyek penanaman
hutan untuk kompensasi penyerapan karbon berbasis masyarakat mempunyai peluang besar ke
depan jika didukung dengan kebijakan yang memadai, dan sayangnya bukan hutan mangrove.
Karbon yang diperdagangkan dan yang tidak diperdagangkan...
Sub tema judul diatas menarik untuk disimak dalam penjelasan berikut.
Pemanfaatan atau perdagangan suatu jasa tentu mempunyai mekanisme pembiayaan atau
mekanisme pasar lainnya. Dan perdagangan karbon semakin banyak didiskusikan akhir-akhir ini
dihubungkan dengan upaya pembangunan lingkungan yang lebih aman dari pencemaran udara
serta upaya antisipasi perubahan iklim global. Sehingga kemudian muncul statement, istilah
perdagangan karbon perlu dipelajari baik-baik dan sungguh-sungguh agar tidak terjebak dalam
kesalahpahaman mengenai mekanisme pasar dan aturan mainnya. Tetapi, mekanisme pasar dan
insentif keuangan apa yang mendasari perdagangan karbon ?
Perdagangan karbon hanya bisa melibatkan pohon atau hutan yang ditanam bukan dari hutan
alam. Hal ini telah menjadi kesepakatan internasional dalam Protokol Kyoto. Dengan demikian
perdagangan karbon dari hutan lindung atau kawasan konservasi tidak dapat dilakukan. Selain
itu hanya hutan tanaman yang dikembangkan setelah tahun 1990 yang dapat diterima.
Info box tersebut menunjukkan seolah hutan alami ‘tidak’ memberikan kontribusi terhadap
mekanisme penyerapan karbon, padahal tumbuhan dan tanaman ‘tidak pilih-pilih’ karbon yang
akan diserap, apakah berasal dari negaranya atau dari negara lain. Tanaman dan tumbuhan ini
hanya melaksanakan tugas alamiahnya dengan fotosintesis. Tidak ada diskriminasi dan skrining
jenis atau asal karbon, yang ada hanyalah melakukan fotosintesis selama yang proses itu bisa
dilakukan.
Hal ini menjadi agak ‘sensitif’ jika diperdebatkan lebih lanjut. Tetapi jalan tengahnya adalah,
setiap negara ‘berkomunikasi’ untuk bersama-sama menurunkan efek iklim global agar tidak
berdampak masif terhadap banyak hal dan merugikan mereka sendiri. Untuk itulah, perdebatan
terhadap masalah berdasar infobox diatas dianggap ‘sudah clear’ sehingga pemikiran terkait
perdagangan karbon dapat dialihkan pada teknis dan mekanismenya. Sehingga dalam bahasa
‘ekologi’nya, inilah yang disebut sebagai karbon yang tidak diperdagangkan.
Salah satu kesulitan lain terkait karbon yang diperdagangkan (yang mengikuti aturan dalam
Protocol Kyoto) adalah bagaimana karbon diperdagangkan ? bagaimana menghitungnya dan
bagaimana menjualnya ?. Untuk menghitung karbon dalam batang di atas permukaan tanah dan
kemampuan penyerapan karbon dibutuhkan penelitian dan teknologi khusus, sedangkan biayanya
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juga tidak sedikit. Maka tidak mudah bagi masyarakat atau pemerintah daerah melakukan
perhitungan sendiri, oleh karena itu perdagangan karbon pada masa-masa awal ‘carbon trade’
relatif sulit untuk disepakati. Lagipula, kesepakatan harga untuk tiap karbon atau berat karbon per
hektar yang diserap oleh tanaman sangat bergantung pada kesepakatan internasional maupun
permintaan dan penawaran.
Kembali pada konteks ‘karbon yang tidak diperdagangkan’, maka perhitungan stok karbon di
ekosistem mangrove, seperti yang dilakukan pada kegiatan ini, menunjukkan bahwa seolah-olah
ekosistem mangrove tidak memiliki ‘nilai plus’ dalam ‘blue carbon project’ yang saat ini menjadi
ramai diperbincangkan karena lebih besar dalam melakukan penyerapan karbon dibandingkan
‘green carbon project’, terutama karena tidak bisa dinilai dalam ‘carbon trading’. Terlepas dari bisa
atau tidaknya ekosistem mangrove dalam ‘carbon trading’, kita harus yakin bahwa fungsi ekologis
dari ekosistem ini mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam meminimasi terjadi peningkatan
‘climate change’ akibat dari berlebihnya GRK di atmosfer. Justru inilah yang menjadi fokus utama
dalam konteks ‘pemulihan ekosistem’ dengan memberikan kontribusi data dan kemampuan
ekosistem mangrove dalam meminimasi efek kenaikan suhu global di kota Surabaya pada
khususnya dan dunia pada umumnya, seperti pada infogram berikut:

Gambar 2.9. Infogram terkait blue carbon project yang mampu memberikan kontribusi besar
dalam mengikat atau menyerap karbon di atmosfer sehingga meminimasi efek dari global climate
change (Sumber : oceanwealth.org)
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Menarik sekali melihat infogram tersebut, beberapa statement diantaranya menyatakan
bahwa 726 ton emisi dari batubara dapat diimbangi oleh ‘hanya’ satu hektar ekosistem mangrove,
maka sangat layak sebenarnya ekosistem ini menjadi ‘tumpuan’ mengatasi pemanasan global yang
tinggi.
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BAB III
METODE PENGUKURAN DAN PENGHITUNGAN KARBON HUTAN MANGROVE

3.1

Prinsip Dasar
Secara prinsip konsep yang digunakan dalam perhitungan karbon hutan mangrove adalah siklus

biogeokimia karbon, yang secara sederhana ditampilkan dari ilustrasi berikut:

Gambar 3.1 Ilustrasi pelepasan karbon ke atmosfer oleh kegiatan industri dan transportasi yang
kemudian di serap dalam bentuk karbondioksida oleh tumbuhan darat ataupun tumbuhan air melalui
proses fotosintesis dan terjerap oleh substrat.
Ilustrasi di atas menunjukkan adanya kemampuan dari tumbuhan darat ataupun tumbuhan air
(dalam hal ini terwakili oleh phytoplankton) melalui proses fotosintesis dengan mengubah karbon yang
diemisikan oleh kegiatan industri dan transportasi, termasuk juga menjerap dan menyerapnya, untuk
digunakan sebagai bagian dari proses fotosintesis sehingga dihasilkan oksigen yang dapat dimanfaatkan
secara langsung oleh struktur tropik lain, termasuk manusia.
Di hutan primer, biomassa pohon berkayu memberikan kontribusi tinggi dalam menyerap karbon.
Sementara di ekosistem pesisir, justru hutan mangrove yang mempunyai kontribusi paling tinggi,
bahkan cenderung tertinggi dibandingkan hutan primer lain di dunia. Oleh karena itu, dalam
pengelolaan pesisir kota Surabaya, maka hutan mangrove menjadi pilihan terbaik sebagai wakil untuk
mengetahui kontribusi kota Surabaya dalam meminimasi efek pemanasan global.
Secara prinsip teknis pengukuran dan penghitungan karbon di hutan mangrove dibandingkan
dengan lokasi lain seperti hutan primer relatif tidak berbeda secara signifikan. Hanya beberapa hal yang
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mungkin perlu diantisipasi tidak bisa dimasukkan dalam data teknis penghitungan karbon, salah satu
diantaranya yaitu seresah. Seresah di hutan mangrove tidak bisa dihitung dan di klaim dalam teknis
penghitungan karbon karena pengaruh dari pasang surut.

Tabel 3.1 Perbandingan karakteristik pohon mangrove dan pohon di hutan primer dalam konteks
perhitungan karbon yang diserapnya

Pohon mangrove

Pohon di hutan primer (darat)

# daun pada pohon mangrove mampu
menyerap karbon karena mempunyai klorofil
sehingga proses fotosintesis bisa dilakukan yang
berarti terdapat karbon yang bisa diserap
# batang utama mempunyai diameter relatif
lebih kecil jika dibandingkan dengan batang
utama pohon di darat atau hutan primer,

# daun pada pohon di hutan primer (darat) mampu
menyerap karbon karena mempunyai klorofil sehingga
proses fotosintesis juga bisa dilakukan ; mempunyai
stratifikasi daun
# batang utama mempunyai diameter hingga 30 cm atau
sekitar 8 kali lebih besar dibandingkan dengan pohon
mangrove sehingga mempunyai kemampuan menyerap
karbon lebih tinggi dibandingkan pohon mangrove,
# cabang dan ranting relatif lebih banyak jika
dibandingkan dengan pohon mangrove sehingga
aboveground pada pohon di hutan primer cenderung
menyerap karbon relatif lebih besar dibandingkan pohon
mangrove,
# akar pohon hutan primer mempunyai perbedaan yang
jauh lebih kecil dibandingkan batang utama, sehingga
kontribusi akar relatif sangat kecil dalam menyerap
karbon, terlebih jika dibandingkan dengan akar pohon
mangrove,

# cabang atau ranting juga ditemui di pohon
mangrove meskipun tidak sebanyak jika
dibandingkan pohon di darat atau hutan primer,

# akar pohon mangrove, mempunyai fungsi
istimewa
di
ekosistemnya,
sehingga
dikembangkan jauh lebih kompleks dan lebih
banyak dibandingkan akar pohon di hutan
primer, kondisi ini justru membuat kompilasi
batang utama dan akar pohon mangrove
menjadi lebih tinggi dibanding pohon di hutan
primer,
# nekromass atau pohon/kayu mati, meskipun
sudah mati karbon yang sudah terjerap masih
bisa diukur ; kuantitas nekromass pohon
mangrove relatif lebih sedikit mengingat efek
dari pasang surut dapat menghanyutkan
biomassanya
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# nekromass atau pohon/kayu mati di hutan primer
seringkali ditemui dalam bentuk cabang atau ranting dan
relatif lebih mudah ditemui karena umumnya ditemukan
tidak jauh dari pohon utama ; hanya saja kontribusi
penyerapan karbonnya relatif sangat sedikit karena sudah
mati

# serasah pada ekosistem hutan mangrove
relatif sulit untuk diketahui kuantitasnya
sehingga seringkali ‘diabaikan’ atau dianggap
tidak ada karena terpengaruh oleh pasang surut
dan hanyut ke laut ataupun ke daratan
membentuk endapan massif,
# substrat, parameter inilah yang mampu
menyerap karbon jauh lebih tinggi dibandingkan
bagian lainnya sehingga mampu memberikan
kontribusi tertinggi dalam konteks stok karbon.

# serasah pada hutan primer masih bisa ditemui meskipun
kuantitasnya juga tidak terlalu besar karena hanya berasal
dari jatuhan daun yang sudah tua, terlebih pengaruh dari
angin seringkali menerbangkan dedaunan mati tersebut
kemana-mana sehingga tidak bisa terdeteksi,
# substrat pada hutan primer memberikan kontribusi kecil
jika dibandingkan aboveground, sehingga membuat
komparasi stok karbon yang berhasil diserap oleh
tumbuhan di hutan primer relatif lebih sedikit
dibandingkan dengan pohon mangrove.

Dari beberapa prinsip dasar tersebut, maka teknis kegiatan dalam perhitungan estimasi stok
karbon di ekosistem mangrove pantai utara kota Surabaya akan menggunakan parameter daun, batang
utama, cabang dan ranting, nekromass, akar, dan juga substrat, kecuali serasah yang dianggap tidak
ada. Selain itu, mengingat ekosistem mangrove adalah ekosistem yang masuk sebagai bagian dari
ekosistem lahan basah dan bersifat dilindungi maka teknis perhitungan stok karbon menggunakan
mekanisme non destruktif.
3.2

Peralatan
Beberapa peralatan yang dibutuhkan, baik di lapangan maupun di laboratorium dalam

penghitungan stok karbon diantaranya tersaji sebagai berikut:
Tabel 3.2 Beberapa peralatan prinsip yang dibutuhkan dalam kegiatan penghitungan stok karbon di
ekosistem mangrove pantai utara kota Surabaya
NO
Alat
Fungsi
1.
GPS (Global Positioning System)
Alat ini digunakan untuk menunjukkan lokasi
sampling dengan mengacu pada posisi koordinat
tegakan yang digunakan sebagai bagian dari
sampling. Koordinat yang diperoleh disimpan
sebagai bagian dari konsep monitoring jika
diperlukan pada waktu mendatang.
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2.

Ring soil sampler
Alat ini digunakan untuk mengambil sampel tanah
dengan kedalaman yang berbeda dan telah
disepakati. Bahan organik yang terdapat pada
kedalaman yang berbeda diduga juga akan
memberikan hasil yang berbeda pula, sehingga
pengambilan sampel tanah mengacu pada konsep
interval kedalaman 10 cm hingga kedalaman yang
diperlukan.

3.

Timbangan analitik
Digunakan untuk menimbang subsampel daun,
potongan cabang dan ranting, akar, serta berat
substrat

tanah

untuk

diperoleh

biomassa

keringnya setelah mengalami ovenisasi. Berat
subsampel diusahakan memiliki ketelitian hingga
dua angka dibelakang koma.
4.

Gergaji tangan
Digunakan untuk memotong cabang atau ranting
dan akar yang mempunyai ukuran diameter relatif
besar dan mendekati ukuran batang utama untuk
digunakan sebagai subsampel dalam proses
perhitungan biomassa basah dan kering untuk
dikonversi

5.

Pemotong dahan
Mempunyai fungsi yang hampir sama dengan
gergaji tangan, tetapi biasanya digunakan untuk
memotong ranting dengan diameter yang relatif
kecil, ataupun daun untuk digunakan sebagai
subsampel
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6.

Oven
Oven digunakan untuk memperoleh biomassa
kering dari subsampel daun, ranting dan cabang,
serta akar. Biomassa kering subsampel diperoleh
setelah mengalami pengovenan sekitar 2-3 hari
dengan suhu sekitar 80°C untuk menghilangkan
kadar airnya. Oven juga digunakan untuk
memperoleh biomassa kering dari tanah sebelum
dilakukan perhitungan kadar bahan organik C-nya.

7.

Counting tools
Pada saat di lapangan, dengan menggunakan
metode non-destruction, maka penggunaan alat
ini sangat diperlukan karena berfungsi untuk
menghitung prediksi jumlah daun, ranting dan
cabang serta perakaran pohon mangrove untuk
dilakukan konversi jumlah total biomassanya, agar
diperoleh prediksi biomassanya mendekati kondisi
sesungguhnya.

8.

Tali Ukur
Tali ukur jahit mutlak diperlukan untuk mengukur
keliling batang utama, cabang dan ranting, dan
perakaran untuk kemudian hasilnya dikonversi
menjadi diameter agar dapat dipilah habitus yang
sesuai untuk subsampel pengukuran stok karbon.

9.

Box Container
Diperlukan untuk membawa hasil subsampel yang
diperoleh saat sampling lapangan, meliputi
cabang, ranting, akar, daun, bahkan sampel tanah
; untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium dan
dianalisa lebih lanjut.
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10.

Alat Pengukur Ketinggian Pohon
Alat ini digunakan untuk membantu melakukan
prediksi perhitungan ketinggian pohon termaksud
dari kejauhan, mengingat lokasi sampling di
ekosistem

mangrove

relatif

berat

karena

berlumpur ataupun tergenang oleh air laut.

11.

Alat

pemotong

lain

untuk

membantu

mempercepat pekerjaan di lapangan.

12.

Jangka Sorong
Digunakan

untuk

mengukur

diameter

cabang/ranting serta akar dilokasi sampling.
Peralatan-peralatan tersebut diatas digunakan untuk mempermudah kegiatan di lapangan
ataupun di laboratorium. Khusus untuk sampel tanah yang diperoleh dengan menggunakan ring soil
sampler langsung dikemas untuk kemudian diserahkan pada laboratorium tanah rujukan yang sudah
dikondisikan untuk diperoleh nilai kandungan karbonnya.
3.3

Metode Pengambilan Sampel (sample technique)
Teknik pengambilan contoh yang digunakan adalah pengambilan contoh berlapis secara

sistematis (stratified systematic sampling), artinya dari keseluruhan bagian ekosistem mangrove akan
dimanfaatkan semaksimal mungkin bagian yang diprediksi mampu menjerap dan menyerap karbon
dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) 2003. Selain itu, mekanisme acak (simple random sampling) merupakan salah satu mekanisme
free of substantial yang mengarahkan pada konsep kebebasan memilih lokasi sampling tanpa perlu
dibatasi oleh subyektifitas pengambil sampel dengan tetap bersifat representative option.
Metode yang digunakan juga mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) no 7724 tahun 2011
tentang “Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran
cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting)”. Berikut adalah beberapa kegiatan
yang terkait dengan pengambilan sampel.
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Plot Sampling
Pada pengukuran stok karbon, tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pengukuran pada
seluruh lokasi penelitian atau survey. Oleh karena itu dilakukan metode sampling dengan mengambil
lokasi yang representatif yang dianggap mewakili keseluruhan lokasi. Pada teknis sampling, desainnya
mempunyai kesamaan dengan sampling desain analisis vegetasi (AnVeg) seperti yang umum dilakukan
untuk memperoleh Indeks Nilai Penting (INP), baik di hutan mangrove ataupun di hutan non mangrove
(daratan).
Oleh karena itu, demi memaksimalkan data yang diperoleh dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan
monitoring lainnya, maka diputuskan untuk melakukan analisis vegetasi dengan menggunakan model
line transect dengan plot sampling lokasi yang telah ditentukan. Hanya saja tipe ukuran plot pada
ekosistem hutan mangrove bisa berubah dari model luasan persegi menjadi model plot lingkaran karena
kondisi ekosistem hutan mangrove mempunyai pola tumbuh yang tidak sama dengan hutan di daratan,
dalam artian tingkat ketebalan hutan mangrove tidak sama persis mengikuti landscape tetapi bisa
membentuk pola sirkuler dan menyesuaikan kemampuan adaptasi dari tumbuhan mangrove terkait .
namun, untuk kegiatan ini dipastikan menggunakan contoh bentuk plot persegi mengingat kondisi di
lapangan pada saat dilakukan observasi awal masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

LAUT

Gambar 3.2 Bentuk dan ukuran plot pengambilan contoh yang sejajar dengan transek kearah laut atau
sebaliknya (menyesuaikan), dimana bagian terkecil adalah luasan 2 x 2 m= 4 m2, diikuti 5 x 5 m = 25
m2, 10 x 10 m = 100 m2 dan 20 x 20 m = 400 m2.
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Catatan:
sub plot 4 m2 digunakan untuk semai, serasah, dan tumbuhan bawah; sub plot 25 m2 digunakan untuk
pancang; sub plot 100 m2 digunakan untuk tiang dan sub plot 400 m2 digunakan untuk habitus pohon.
Jumlah plot akan menyesuaikan dengan panjang atau tebal ekosistem mangrove di lokasi kegiatan.
(sumber : BSN, 2011)
Dan, teknis pengukuran parameter-parameter dalam analisis vegetasi mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
Fa

=

(frekuensi absolut)

Fr

Jumlah seluruh plot

=

(frekuensi relatif)

Ka

=

=

(dominasi relatif)

Jumlah individu suatu jenis

Kerapatan suatu jenis

X 100%

Kerapatan seluruh jenis

=

(dominasi absolute)

Dr

X 100%

Luas area yang disampling

(kerapatan relatif)

Da

Frekuensi suatu jenis
Frekuensi seluruh jenis

(kerapatan absolut)

Kr

Jumlah plot ditemukannya suatu jenis

Jumlah basal area suatu jenis
Luas area sampling

=

Dominasi suatu jenis

X 100%

Dominasi seluruh jenis

INP = Fr + Kr + Dr (nilai maksimalnya 300%)
Nilai INP dimanfaatkan untuk melakukan prediksi perhitungan jumlah pohon mangrove (tanpa
membedakan jenis satu dengan yang lain) dalam satuan hektar. Hal ini berguna untuk mengetahui
prediksi kondisi ekosistem mangrove sesuai dengan KepMenLH No 201/2004 tentang “Kriteria Baku dan
Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove”. Sementara untuk keperluan stok karbon, hanya satu bagian
dari INP yang digunakan yaitu Kerapatan Absolut (Ka), yang berguna untuk melakukan prediksi total
karbon yang berhasil dijerap atau diserap dalam luasan hektar.
Bentuk dan ukuran plot merupakan ukuran baku yang mengikuti SNI 7724 (2011), dan di lapangan
di modifikasi dengan hanya melakukan pengukuran pada beberapa pohon yang berbeda yang dijadikan
sebagai subsampel. Seluruh pohon dalam plot tetap dihitung jumlahnya dengan menggunakan
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mekanisme Analisis Vegetasi dan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 201/2004,
dengan tabel kriteria tersaji sebagai berikut :
Tabel 3.3 Kriteria baku kerusakan mangrove ditinjau dari dua parameter utama yaitu penutupan
(covering) dan kerapatan (density)
Kriteria
Penutupan (%)
Kerapatan (pohon/Ha)

Baik
Rusak

Sangat padat

≥ 75

≥ 1500

Padat

≥ 50 - < 75

≥ 1000 - < 1500

Jarang

< 50

< 1000

Jika KepMenLH No 201/2004 kepentingannya adalah untuk mengetahui berapa kerapatan pohon
per hektar untuk kemudian diarahkan ke kriteria kondisi hutan mangrove, maka pada kegiatan stok
karbon, data kerapatan digunakan untuk menghitung prediksi stok karbon secara keseluruhan sebagai
representasi lokasi penelitian. Oleh karena itu, data Analisis Vegetasi yang juga dibutuhkan untuk
kegiatan pengelolaan wilayah pesisir oleh Dinas Lingkungan Hidup bisa bermanfaat dan digunakan juga
untuk kegiatan stok karbon. Selain itu, data primer dan sekunder lain yang dibutuhkan untuk mengukur
stok karbon adalah prediksi luasan ekosistem hutan mangrove di lokasi penelitian (Pantai utara kota
Surabaya) dalam satuan hektar (Ha). Dengan begitu, prediksi stok karbon yang berhasil di jerap atau
diserap dapat diketahui.
Terkait dengan parameter pada ekosistem mangrove yang digunakan dalam perhitungan stok
karbon, secara detail bisa dilihat dari gambar berikut, dan selanjutnya dapat dimodifikasi disesuaikan
dengan lokasi ekosistem mangrove di lapangan:

Gambar 3.3 Komponen ekosistem mangrove yang dapat diperoleh kuantifikasinya terkait dengan
biomassa ataupun stok karbonnya
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Dalam hal ini dilakukan modifikasi parameter terkait agar dapat disesuaikan dengan kondisi di
pantai utara kota Surabaya, diantaraya kedalaman tanah hanya kisaran interval 10 cm, pohon hanya
diarahkan pada tegakan dengan DBH 1,3 m saja, dan beberapa kombinasi lainnya.

3.4

Prosedur Pengukuran Biomassa
Seperti telah disampaikan di awal, konsep perhitungan stok karbon pada lokasi pantai utara kota

Surabaya adalah sebagian besar menggunakan data primer, bukan data alometrik. Data alometrik
adalah data sekunder yang telah dihitung oleh pihak ketiga dengan menggunakan jenis spesies yang
sama, baik pada lokasi yang sama ataupun pada lokasi yang berbeda. Meskipun lokasi sama,
penunjukkan tegakan sampel belum tentu sama, oleh karena itu pula, penggunaan data alometrik
dengan menggunakan jenis yang sama pada lokasi yang sama tetap diperbolehkan. Merujuk pada hal
tersebut dibutuhkan data primer berupa biomassa tegakan pohon sebagai data awal dalam
perhitungan. Secara prinsipal, teknis prosedur pengukuran biomassa pada suatu tegakan pohon
diilustrasikan sebagai berikut:
ABOVEGROUND;
Sering disebut biomassa bagian
atas(BBA) ; pada bagian ini yang
digunakan untuk perhitungan CStock adalah daun, ranting, cabang
dan juga batang utama ; ke-empat
bagian tersebut akan diakumulasi
menjadi biomassa bagian atas
(BBA).

LITTER;
Termasuk dalam litter adalah
seresah dan kayu / ranting mati
(necromass biomass). Untuk
ekosistem mangrove seresah tidak
dihitung karena dipengaruhi oleh
pasang surut.

BELOWGROUND;
Disebut juga dengan biomassa bagian bawah
(BBB) ; bagian ini meliputi akar utama, akar
cabang (diatas permukaan tanah) dan akar yang
berada dibawah permukaan tanah (khusus
biomassa ini hanya akan diperoleh jika metode
yang dilakukan adalah destruktif).

SOIL;
Selain BBA dan BBB, maka tanah / sedimen
dimana tegakan berada juga dilakukan sampling
dengan menggunakan teknis gradasi per
kedalaman (menyesuaikan). Pada kegiatan ini
disepakati per 10 cm gradasi kedalaman.

Gambar 3.4 Ilustrasi bagian-bagian dari tegakan pohon yang dihitung biomassa ataupun kandungan
karbonnya.
Catatan : Kata tercetak tebal merupakan bagian-bagian yang dapat dieksplorasi nilai stok karbonnya.
Merujuk dari gambar tersebut, maka ada empat parameter utama yang bisa digunakan untuk
melakukan perhitungan stok karbon, yaitu aboveground dan belowground (fokus pada biomassanya),
litter (meliputi seresah dan kayu mati) serta tanah. Menurut Kauffmann dan Donato (2012) dinyatakan
bahwa pada ekosistem mangrove, vegetasi non-pohon dan juga litter (dipastikan seresah ; dan
sebagian kecil adalah pohon atau kayu mati) umumnya disebut sebagai komponen minor ekosistem
dan seringkali dikeluarkan dari parameter perhitungan tanpa harus memperhatikan akurasi dari
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sampel. Oleh karena itu, menjawab permasalahan dari kegiatan estimasi stok karbon di pantai timur
kota Surabaya yang tidak menghitung biomassa dari vegetasi non-pohon dan juga litter, maka dipastikan
kedua parameter tersebut di pantai utara kota Surabaya juga tidak perlu diperoleh nilai stok karbonnya.
Terkait dengan beberapa bagian dari gambar tersebut, maka penjelasan teknis perhitungan
biomassa yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
ABOVEGROUND
Aboveground atau Biomassa Bagian Atas atau Biomassa atas permukaan, dan parameter yang
digunakan adalah daun, ranting, cabang dan juga batang utama. Bagian-bagian inilah yang memberikan
kontribusi besar pada perhitungan biomassa dan stok karbon di hutan primer (daratan). Seluruh data
dari ke-empat tersebut akan menjadi data aboveground dan kemudian dianalisis lanjut untuk diperoleh
prediksi kandungan karbon yang berhasil disimpan.
Teknis pengukuran biomassa pohon meliputi tahapan pengukuran seperti berikut:
Batang utama
a. Mengidentifikasi nama jenis pohon. Kegiatan ini diperlukan karena data dari masing-masing
pohon yang berbeda jenis akan memberikan informasi kemampuannya dalam menyerap
karbon,
b. Selanjutnya dilakukan pengukuran diameter setinggi dada (DBH ~ diameter breast high), dan
jika diperlukan, melakukan prediksi ketinggian pada setiap individu pohon mangrove yang di
sampling. Terkait dengan hal ini, maka teknis pengukuran DBH mengikuti SNI 7724 tahun
2011, sebagai berikut:

a. Jika pohon tegak
normal dan tanah
landai; DBH diukur
pada ketinggian 1,3 m
dari permukaan tanah,

b. Jika pohon miring dan
tanah landai; DBH
diukur pada ketinggian
1,3 m dari permukaan
tanah terdekat, atau
searah dengan
kemiringan pohon,

c.

Jika pohon tegak
normal pada lahan
miring; DBH diukur
pada ketinggian 1,3 m
dari permukaan tanah
tertinggi,
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d. Jika pohon tegak tapi
cacat; jika ketinggian
1,3 m dari permukaan
tanah berada pada
batang yang cacat
(menggelembung),
maka DBH diukur pada
batas bagian yang
mulai normal, dibagian
atas atau dibagian
bawah, tergantung dari
yang terdekat,

e. Jika pohon dengan
batang bercabang; jika
ketinggian 1,3 m tepat
berada pada awal
percabangan, maka
DBH diukur di bagian
bawah cabang yang
masih normal,

f.

Pohon dengan batang
bercabang; jika
ketinggian 1,3 m
berada di atas cabang,
maka DBH diukur di
kedua cabang dan
dianggap sebagai 2
batang utama,

g. Pohon dengan
h. Pohon dengan perakaran banir atau papan, maka DBH
perakaran tunjang,
diukur pada ketinggian 20 cm dari batas banir.
maka DBH diukur pada
ketinggian 1,3 m dari
batas atas akar
penunjang,
Gambar 3.5 Teknis pengukuran diameter setinggi dada (DBH) pada berbagai kondisi batang pohon
maupun elevasi yang berbeda-beda (sumber : SNI 7724;2011)
c.

Batang utama juga perlu diprediksi tingginya, sehingga biomassa basahnya bisa diprediksi juga
melalui konversi dari subsampling cabang atau ranting (yang akan dijelaskan kemudian).
Untuk itulah, terkadang tinggi tegakan mempermudah dalam penghitungan biomassa

d. Sebelum melakukan pengukuran seluruh tegakan pohon dalam plot, maka perlu disepakati
posisi pohon yang dianggap masuk batas didalam plot ataupun diluar plot, seperti gambar
dibawah ini:
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Gambar 3.6 Prediksi posisi tegakan pohon dilihat dari atas dan penentuan tegakan yang dianggap
didalam plot dan diluar plot ; tegakan no 1-4 secara absolut dianggap didalam plot, tegakan no 5
dianggap diluar plot karena sebagian besar biomassa ada di luar plot, tegakan no 6 + 7 sudah jelas
diluar plot sehingga tidak dihitung. Sementara tegakan no 8 + 9 dianggap masuk didalam plot
karena sebagian atau separuh dari biomassanya berada didalam plot ; catatan = untuk kegiatan ini
hanya diambil satu individu dari satu jenis untuk setiap plot dan transek.
Cabang atau Ranting
a. Yang dimaksud dengan cabang dan ranting dapat diilustrasikan pada gambar berikut:

ranting

cabang

Terkait dengan ranting dan cabang, tentu saja
surveyor tidak bisa melakukan pemotongan
seluruh bagian pohon. Oleh karena itu untuk
memperoleh data sampling yang mendekati,
surveyor akan melakukan perhitungan jumlah
dan panjang ranting dan cabang serta
mengambil bagian sub sampling ranting dan
cabang untuk dilakukan perhitungan biomassa
basah dan selanjutnya di oven untuk
memperoleh biomassa kering.
(keterangan: gambar di modifikasi dari
pixabay.com)

b. Bagian sampel dari ranting ataupun cabang dipotong menggunakan gergaji kayu dengan
panjang tertentu (kisaran 10 – 20 cm) sekaligus menghitung diameternya, sehingga diketahui
luasan dan volume sampel tersebut,
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teknis sederhana
pengukuran diameter dapat
langsung dilakukan di
lapangan dengan
menggunakan jangka
sorong, sehingga surveyor
dapat memprediksi ukuran
diameter cabang/ranting
dan juga akar dengan cepat
sehingga bisa diprediksi kelompoknya

c. Langkah selanjutnya adalah menghitung prediksi jumlah dan juga panjang dari ranting
ataupun cabang di tegakan tersebut, dan dimasukkan dalam tabel data,
d. Selanjutnya sampel ranting dan cabang dikeringkan di oven untuk prediksi waktu sekitar 2-3
hari untuk diperoleh biomassa kering, setelah sebelumnya diperoleh biomassa basah.
Daun
Daun adalah bagian dari aboveground yang jelas terlihat dan mudah untuk dikenali. Untuk
mengetahui biomassa daun secara keseluruhan, maka sampling dilakukan dengan hanya mengambil
subsampel daun dengan prediksi ukuran yang relatif sama. Jika tidak sama, maka kita bisa membaginya
menjadi ukuran kecil dan ukuran besar.
a. Diambil sehelai daun yang mempunyai ukuran rerata di tegakan pohon tersebut sebagai
subsampel,
teknis sederhana untuk mengukur panjang daun di lapangan
adalah dengan menyediakan penggaris plastik ataupun pengukur
jahit. Dengan beberapa subsampel daun yang diperoleh maka
dapat diketahui prediksi reratanya. Diharapkan memang ukuran
daun ini cenderung ‘homogen’ ukurannya.

b. Jika memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait panjang dan lebar antar daun,
maka bisa dilakukan pengambilan sub sampel daun dengan ukuran besar dan ukuran kecil,
c. Langkah selanjutnya adalah memprediksi jumlah daun pada setiap ranting cabang dengan
menggunakan mekanisme prediksi, dengan begitu jumlah satuan daun bisa diprediksi dari
total panjang ranting / cabang,

40

Daun pada cabang di harvest atau di panen satu atau beberapa helai
untuk kemudian diukur panjang daun kemudian di collecting dan
dibawa ke laboratorium untuk ditimbang biomassa basah dan
selanjutnya di oven untuk memperoleh biomassa keringnya ;
kemudian diprediksi jumlah daun di cabang sehingga diperoleh
prediksi jumlah total daun pada tegakan pohon tersebut

Hal yang sama juga dilakukan
untuk daun yang berada di ranting
tegakan

sumber : modifikasi dari pixabay.com
d. Seperti halnya ranting dan cabang, maka daun perlu untuk ditimbang biomassa basahnya,
untuk kemudian dimasukkan kedalam oven selama 2-3 hari untuk diketahui biomassa
keringnya.
Dan, keempat data tersebut, yaitu batang utama, ranting, cabang dan juga daun akan menjadi
data dasar untuk biomassa aboveground yang merupakan parameter utama dalam rumus penghitungan
estimasi stok karbon berbasis biomassa.

BELOWGROUND
Belowground adalah bagian yang terkait erat dengan akar. Pada ekosistem mangrove, akar tidak
selamanya harus berada dibawah tanah atau sedimen. Justru beberapa mangrove sejati seperti
Rhizophora, Avicennia, Sonneratia dan beberapa jenis lainnya mempunyai perakaran yang berada di
atas permukaan tanah. Dalam konteks ini sebagian ahli menyatakan akar khusus pada tumbuhan
ekosistem mangrove diberi nama dengan akar napas, akar tunjang, akar banir ataupun akar papan.
Jika dibandingkan dengan akar pada pohon di hutan primer (daratan), maka kekhasan akar pada
ekosistem mangrove inilah yang membuat ekosistem ini mempunyai kemampuan menyerap karbon
jauh lebih besar dibandingkan dengan pohon di daratan. Hal ini terkait dengan kuantitas biomassanya
yang dapat melebihi kuantitas biomassa batang utama.
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AKAR UTAMA

AKAR CABANG

Gambar 3.7 Ilustrasi perakaran pada beberapa tumbuhan mangrove dan definisi akar utama serta akar
cabang sebagai bagian dari perhitungan data dasar untuk belowground
Oleh karena akar merupakan bagian paling penting dalam menopang kehidupan suatu tumbuhan,
maka konsep non destruktif yang diterapkan pada kegiatan ini sudah tepat. Hanya saja, diperlukan suatu
metode yang relatif representatif untuk bisa memberikan data dasar yang valid dalam memprediksi
biomassa akar mangrove. Oleh karena itu, disepakati dengan melakukan pemotongan sebagian kecil
dari akar utama ataupun akar cabang dengan syarat pemotongan ini tidak akan menyebabkan
kematian atau kerusakan pada pohon utama, dan kemudian melakukan prediksi konversi dengan
menghitung prediksi jumlah akar utama dan akar cabang yang terlihat di permukaan.
a. Surveyor dapat melakukan pemotongan bagian akar utama dan akar cabang dengan
menggunakan gergaji tangan sepanjang sentimeter tertentu, dengan asumsi tidak akan
menyebabkan kematian pada pohon terkait,
b. Potongan akar utama dan akar cabang diukur panjang dan juga diameternya (seperti pada
kegiatan untuk parameter cabang dan rantin), serta biomassa basahnya yang untuk
selanjutnya akan dilakukan pengovenan di laboratorium untuk diketahui biomassa keringnya,
c. Jumlah akar utama dan akar cabang yang berada di permukaan dihitung untuk digunakan
sebagai data dasar agar bisa dikonversi total biomassa basah dan biomassa keringnya, data
inilah yang akan digunakan dalam teknis perhitungan stok karbon.
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LITTER
Litter dalam teknis pengukuran stok karbon diasumsikan sebagai seresah dan juga pohon atau
potongan kayu mati. Oleh karena seresah tidak dihitung dalam pengukuran stok karbon karena sulit
menyatakan bahwa seresah di suatu pohon merupakan jatuhan daun dari jenis pohon itu juga. Hal ini
dipengaruhi oleh kondisi pasang surut yang mampu menghanyutkan seresah dari satu pohon mangrove
ke pohon mangrove yang lain. Sehingga diputuskan untuk tidak menghitung seresah, sesuai dengan
SNI 7724;2011. Sementara untuk pohon dan kayu mati, mengikuti beberapa prosedur seperti dibawah
ini:
Biomassa Pohon Mati dan Kayu Mati (necromass)
Jika di lapangan ditemukan pohon mati atau kayu mati, maka perlu dilakukan tahapan
pengukuran sebagai berikut :
Perhitungan dengan metode Geometrik.
a. Diukur diameter setinggi dada (DBH),
b. Diukur juga tinggi total pohon mati,
c. Dihitung prediksi volume pohon mati dengan persamaan:

Keterangan:
VPM

= volume pohon mati (satuan meter kubik ~ m3)

dbh

= diameter setinggi dada pohon mati / 1,3 meter (satuan cm)

t

= tinggi total pohon mati (satuan meter)

f

= faktor bentuk

(sumber : SNI 7724;2011)

catatan : data faktor bentuk bervariasi nilainya tergantung jenis kayu. Apabila data faktor
bentuk tidak tersedia, maka dapat digunakan faktor bentuk 0,6.
d. Hasil perhitungan (Vpm) akan digunakan sebagai data dasar untuk perhitungan karbon
selanjutnya.
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Kondisi pohon atau kayu mati bisa bervariasi, dan variasi tersebut sudah diantisipasi mekanisme
pengukurannya. Jika pohon sudah jatuh dan tidak berdiri tegak, maka pengukuran dapat langsung
dilakukan dengan relatif mudah dan presisi. Tetapi jika kondisi pohon masih tegak, seperti pada gambar
sebelah kanan, maka bisa dilakukan crosscheck termasuk kategori no 1, 2, atau 3. Sedangkan untuk
teknis pengukuran ketinggian pohon dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Sumber : dimodifikasi dari ibiolife.blogspot.com

Pengukuran biomassa kayu mati berdasarkan volume.
Selain pohon mati, kadangkala di lapangan ditemukan potongan ranting ataupun kayu yang masih
mempunyai potensi untuk dihitung stok karbon-nya. Hal ini sesuai dengan gambar sebelumnya di atas
pada bagian kiri. Teknis perhitungan biomassa kayu mati berdasar volume adalah :
a. Mengukur diameter (pangkal dan ujung),
b. Diukur panjang total kayu mati,
c. Dihitung volume kayu mati (menggunakan rumus Brereton),

Keterangan :
VKM

= volume kayu mati (satuan meter kubik ~ m3)

dp

= diameter pangkal kayu mati (satuan centimeter ~ cm)

du

= diameter ujung kayu mati (satuan centimeter ~ cm)

p

= panjang kayu mati (satuan meter ~ m)

π

= 22/7 atau 3,14
(sumber : SNI 7724;2011)
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d. Dihitung juga berat jenis kayu mati (jika diketahui ; dapat menggunakan data sekunder) ; salah
satu teknisnya adalah dengan melakukan metode pengamatan empiris tingkat pelapukan kayu
mati. Terlebih, data berat jenis suatu kayu relatif mudah ditemukan sehingga relatif tidak sulit
dalam mengaplikasikan rumus tersebut,
e. Kemudian dihitung biomassa kayu mati dengan menggunakan rumus berikut:

Keterangan:
Bkm

= biomassa kayu mati (satuan kilogram ~ kg)

Vkm

= volume kayu mati (satuan meter kubik ~ m3)

BJkm

= berat jenis kayu mati (satuan kilogram per meter kubik ~ kg/m3)

Acuan Teknis untuk pengamatan kayu mati

Kayu mati mencakup juga kayu rebah dari bagian-bagian tumbuhan berkayu yang telah mati ~
necromass, dan tentu saja rebah di atas tanah. Untuk kegiatan ini kayu mati yang di acu adalah
diameternya harus berukuran relatif besar (dalam hal ini disepakati > 10 cm). Jika memang
ditemukan, maka prosedur pengukuran dapat dilakukan sebagai berikut:
Jika kayu mati yang ditemukan
berada hampir 100 % diatas
permukaan tanah, maka kayu
tersebut dikategorikan sebagai
kayu mati dan perlu untuk diukur
diameter ujung dan pangkal serta
panjangnya. Sementara untuk data
berat jenis kayu mati menggunakan
data sekunder. Hal yang sama jika
kayu mati yang ditemukan > 50%
dari biomassanya berada diatas
permukaan tanah, maka kayu mati
tersebut
perlu
dihitung
biomassanya. Namun, jika kayu
mati tersebut < 50% biomassanya di
atas permukaan tanah, maka kayu
mati tersebut dapat diabaikan.
(sumber : modifikasi Walker et al,
2012)
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Dan, data-data diatas selanjutnya akan digunakan dalam teknis perhitungan karbon dari
biomassa yang diperoleh.
SOIL atau SUBSTRAT
Soil atau tanah atau substrat lokasi tumbuhan hidup juga diambil untuk diprediksi kandungan
karbonnya. Berbeda dengan aboveground, belowground ataupun necromass yang diperoleh data
biomassanya, maka pada tanah ini justru langsung bisa di cek kandungan karbon organiknya.
Kandungan karbon organik tanah bisa meliputi tanah tanah mineral mangrove. Dan teknis
pengambilannya sebagai berikut:
Tanah mineral mangrove
Teknis perhitungan kandungan karbon organik pada tanah mineral mangrove adalah:
a. Mengambil contoh tanah dari 5 titik pada setiap jenis mangrove yang berbeda ; untuk plot
lingkaran maka diambil pada bagian tengah plot kemudian keempat arah penjuru mata
angin, sedangkan untuk plot persegi juga 5 titik yaitu di empat titik pojok dan bagian
tengah. Kondisi ini masih bisa mengalami modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
dengan mendasarkan pada pertimbangan tertentu,
b. Metode pengambilan contoh tanah menggunakan model komposit yaitu dengan
mencampurkan contoh tanah dari kelima titik pada setiap kedalaman (0-10 cm ; 10-20 cm;
dan seterusnya untuk kelipatan kedalaman 10 cm),
c. Pengambilan contoh tanah menggunakan ring soil sampler pada masing-masing titik
pengambilan contoh tanah,
d. Kemudian ditimbang berat basahnya di lapangan jika memungkinkan (jika tidak, maka bisa
dilakukan di laboratorium)
e. Selanjutnya sampel tanah dibawa ke laboratorium dan dikering-anginkan,
f. Ditimbang contoh tanah dan dicatat beratnya,
g. Selanjutnya dilakukan analisis berat jenis tanah dan kandungan karbon organik tanah.
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Beberapa teknis pengambilan sampel soil / sedimen di hutan mangrove. Terkait dengan
kedalaman, modifikasi dapat dilakukan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan pada kegiatan ini,
disepakati untuk dilakukan pengambilan soil pada kedalaman interval 10 cm.
3.5

Prosedur Pengukuran Karbon
Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan atau pengukuran kadar karbon dari bagian-

bagian ekosistem mangrove yang telah diketahui biomassanya. Meliputi tiga bagian utama yaitu
penghitungan karbon dari biomassa atas (aboveground), biomassa bawah (belowground), bahan
organik mati (serasah, kayu mati dan pohon mati) dan karbon tanah.
Penghitungan karbon biomassa, menggunakan rumus berikut:
Cb

=

B

x

% C organik

Keterangan:
Cb

= kandungan karbon biomassa (kilogram ~ kg)

B

= total biomassa (kilogram ~ kg)

% C organik

= nilai persentase kandungan karbon, sebesar 0,47 atau menggunakan nilai
persen karbon yang diperoleh dari hasil pengukuran di laboratorium
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Catatan :
-

Rumus tersebut bisa digunakan untuk menghitung masing-masing ataupun total biomassa
dari aboveground dan belowground, sehingga akan bisa diketahui kontribusi dari masingmasing bagian (daun, ranting, cabang, batang utama, akar utama dan juga akar cabang),

-

Terkait dengan % C organik, karena dalam kegiatan ini tidak dilakukan perhitungan kadar %
C organik di laboratorium, maka disepakati untuk menggunakan nilai 0,47 sebagai
konstanta.

Sedangkan untuk penghitungan karbon dari bahan organik mati (pohon dan kayu), mengikuti rumus
berikut:
Cm

=

Bo

x

% C organik

Keterangan:
Cm

= kandungan karbon bahan organik mati (kilogram ~ kg)

Bo

= total biomassa (kilogram ~ kg)

% C organik

= nilai persentase kandungan karbon, sebesar 0,47 atau menggunakan nilai
persen karbon yang diperoleh dari hasil pengukuran di laboratorium

Hal yang sama juga dilakukan untuk penghitungan karbon bahan organik mati, karena tidak
dilakukan penghitungan persen karbon organik dilaboratorium, maka digunakan konstanta 0,47 sebagai
patokan.
Sedangkan untuk penghitungan karbon tanah, menggunakan rumus berikut:

Ct

=

Kd

x

ρ

x

% C organik

Keterangan :
Ct

= kandungan karbon tanah (gram per sentimeter kuadrat ~ g/cm2)

Kd

= kedalaman contoh tanah (sentimeter ~ cm)

ρ

= kerapatan lindak (bulk density) (g / cm3)

% C organik = nilai persentase kandungan karbon, sebesar 0,47 atau menggunakan nilai persen
karbon yang diperoleh dari hasil pengukuran di laboratorium
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Catatan :
# oleh karena perhitungan persentase kandungan karbon tanah dilakukan di laboratorium, maka data
tersebut akan digunakan untuk dimasukkan dalam rumus diatas, untuk masing-masing jenis dengan
kedalaman yang berbeda. Tingkat kedalaman tanah yang digunakan adalah 10 cm, 20 cm, dan 30 cm.
# selain itu, hasil Ct masih dalam satuan g/cm2, sehingga perlu dikalikan dengan 100 untuk memperoleh
nilai dalam satuan ton/Ha.

Selanjutnya adalah melakukan perhitungan prediksi kandungan karbon keseluruhan dari
ekosistem mangrove di Pamurbaya dengan menggunakan parameter biomassa aboveground,
belowground, necromass dan juga sedimen.
Penghitungan cadangan karbon total dapat menggunakan persamaan berikut :

Ctotal =

(Cbap + Cbbp + Ckm + Cpm + Ct)

Keterangan:
Ctotal = total kandungan karbon pada seluruh lokasi (satuan ton/ha)
Cbap

= kandungan karbon pada bagian atas permukaan ~ daun, cabang, ranting, batang
utama (ton / ha)

Cbbp

= kandungan karbon pada bagian bawah permukaan ~ akar utama dan akar cabang
(ton/ha)

Ckm

= kandungan karbon pada kayu mati ~ necromass (ton/ha)

Cpm

= kandungan karbon pada pohon mati ~ necromass (ton/ha)

Ct

= kandungan karbon pada sedimen / tanah mangrove

Catatan :
# jika pengukuran kandungan karbon dilakukan pada ekosistem darat, maka pada rumus diatas perlu
ditambahkan kandungan karbon pada seresah,
# data diatas akan menjadi sangat tergantung pada luasan dan prediksi jumlah tegakan pohon yang
diteliti.
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BAB 4
PENGHITUNGAN STOK KARBON DI EKOSISTEM MANGROVE PANTAI UTARA KOTA SURABAYA
(PANTURBAYA)
Lokasi sampling untuk merepresentasikan penghitungan stok karbon di ekosistem mangrove
pantai utara kota Surabaya dilakukan pada enam titik, yaitu :
- Romokalisari 1
- Romokalisari 2
- Tambak Langon 1
- Tambak Langon 2
- Greges 1, dan
- Greges 2
Ke-enam lokasi tersebut merupakan lokasi monitoring tahunan tim Dinas Lingkungan Hidup
kota Surabaya dalam kerangka kegiatan monitoring kualitas ekosistem mangrove di pantai utara
kota Surabaya, sehingga dasar dari penentuan titik sampling dapat dianggap sudah mewakili.
Sampling dilakukan menyesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2018 terkait
penyusunan laporan estimasi stok karbon di kawasan pantai utara kota Surabaya, yang dilakukan
dalam rentang bulan Mei - Juli 2018. Denah lokasi sampling tersaji sebagai berikut:

Gambar 4.1 Lokasi sampling analisis vegetasi ekosistem mangrove di pantai utara kota Surabaya
pada tahun 2018 untuk keperluan penghitungan estimasi stok karbon
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4.1

Hasil analisis vegetasi ekosistem mangrove di pantai utara kota Surabaya
Hasil analisis vegetasi ekosistem mangrove di pantai utara kota Surabaya tahun 2018

disajikan secara detail sebagai berikut:
Tabel 4.1 Data detail hasil perhitungan analisis vegetasi ekosistem mangrove di pantai utara kota
Surabaya pada tahun 2018
Ekosistem Mangrove Pantai Utara Kota Surabaya
2018
1

Romokalisari 1
7012’17.44”S - 112039’39.20”E
No Spesies

2

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Kategori pohon (tree)
1 Avicennia alba
2 Avicennia marina
3 Rhizophora stylosa
4 Sonneratia alba
Total

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

22
6
57
13
98

733
200
1900
433
3267

61,55
34,59
139,65
64,21
300,00

Kategori pancang (sapling)
1 Avicennia alba
2 Avicennia marina
3 Rhizophora stylosa
4 Sonneratia alba
Total

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

4
3
26
4
37

533
400
3467
533
4933

27,48
24,77
120,27
27,48
200,00

Kategori semaian (seedling)
1 Rhizophora stylosa
2 Sonneratia alba
Total

Bakau/Tanjang
Bogem

Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

26
25
51

86667
83333
17000

110,98
89,02
200

Romokalisari 2
7012’45.92”S - 112039’49.89”E
"Lokasi tidak dapat diakses, karena terdapat patok bambu"

3

Tambak Langon 1
7013’6.30”S - 112040’7.30”E
No Spesies
Kategori pohon (tree)
1 Avicennia alba
2 Avicennia marina
3 Rhizophora stylosa
Total
Kategori pancang (sapling)
1 Avicennia alba
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Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae

16
18
8
42

533
600
267
1400

123,96
129,27
46,77
300,00

Api-api

Avicenniaceae

10

1333

55,71

2 Avicennia marina
3 Rhizophora stylosa
Total
Kategori semaian (seedling)
1 Avicennia alba
2 Rhizophora stylosa
Total
4

Api-api putih
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Rhizophoraceae

2
16
28

267
2133
3733

27,14
117,14
200,00

Api-api
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Rhizophoraceae

2
8
10

6667
26667
33333

53,33
146,67
200,00

INP

Tambak Langon 2
7013’13.64”S - 112040’6.42”E
"Lokasi tidak dapat diakses, karena terdapat patok bambu"

5

Greges 1
7013’24.30”S - 112040’32.00”E
GREGES 1
No Spesies

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

Kategori pohon (tree)
1 Avicennia alba
2 Avicennia marina

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

5
27

167
900

21,93
107,11

Kayu wuta
Bakau/Tanjang
Bogem

Euphorbiaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

1
26
13

33
867
433

13,41
75,00
82,54

72

2400

300,00

10
26
11
3

1333
3467
1467
400

34,29
94,86
50,57
20,29

50

6667

200,00

3
4
5

Excoecaria agallocha
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba

Total
Kategori pancang (sapling)
1 Avicennia alba
2 Avicennia marina
3 Rhizophora stylosa
4 Sonneratia alba
Total
Kategori semaian (seedling)
1 Avicennia alba
2 Avicennia marina
Total
6

Api-api
Api-api putih
Bakau/Tanjang
Bogem

Avicenniaceae
Avicenniaceae
Rhizophoraceae
Sonneratiaceae

Api-api
Api-api putih

Avicenniaceae
Avicenniaceae

4
9
13

13333
30000
43333

64,10
135,90
200,00

Nama Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Api-api putih
Kayu wuta
Bakau/Tanjang

Avicenniaceae
Euphorbiaceae
Rhizophoraceae

4
4
26
7
41

200
200
1300
350
2050

36,13
31,60
190,66
41,61
300,00

Greges 2
7013’34.60”S - 112041’8.60”E
No Spesies
Kategori pohon (tree)
1 Avicennia marina
2 Excoecaria agallocha
3 Rhizophora stylosa
4 Xylocarpus moluccensis
Total
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Kategori pancang (sapling)
1 Rhizophora stylosa
2 Xylocarpus moluccensis
Total
Kategori semaian (seedling)
1 Rhizophora stylosa
Total
Keterangan:
Baik-Sangat Padat
Baik-Sedang
Rusak-Jarang

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

14

2800

136,67

Nyirih

Meliaceae

6
20

1200
4000

63,33
200,00

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

5
5

25000
25000

200,00
200,00

≥ 1500 pohon/ha
≥ 1500 - < 1000 pohon/ha
< 1000 pohon/ha

Dari enam lokasi sampling di pantai utara kota Surabaya, diketahui dua lokasi yang tidak
dapat dijangkau untuk dilakukan sampling atau monitoring kondisi ekosistem mangrove-nya karena
terhalang oleh adanya patok bambu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Patok
bambu tersebut bisa jadi dibuat oleh oknum tertentu untuk keperluan ekonomi, salah satu
dugaannya adalah untuk pelebaran tanah daratan menuju ke laut sehingga dapat dimanfaatkan
untuk mendirikan bangunan tanpa ada surat resmi semacam IMB. Tahun 2017 hanya ada satu lokasi
yang diketahui telah terpasang patok bambu dengan luasan yang sangat besar yaitu di Tambak
Langon 2, tetapi tahun 2018 justru bertambah satu lagi patok bambu yang terdeteksi di lokasi
monitoring yaitu Romokalisari 2.

Batas terluar dari lokasi sampling dari arah laut di Romokalisari 2 terlihat sudah dipatok oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara sisi dalam masih terlihat ekosistem mangrove
yang masih lebat, tetapi sulit untuk di jangkau karena patok bambu dibuat seperti pagar yang
merintangi aliran air laut dan pasokan nutrien dari arah laut, sehingga kegiatan pematokan ini
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diduga untuk membuat sisi dalam patok akan mengalami eutrofikasi dan akhirnya membentuk
daratan alami.

Sementara itu, di lokasi Kali Lamong 2, meskipun sudah dilakukan penertiban oleh satuan
polisi pamong praja (satpol PP) kota Surabaya, tiang patok bambu masih terlihat eksis, sehingga
masih menyulitkan bagi tim survey untuk melewatinya. Oleh karena itu diputuskan untuk
menunggu kondisi yang lebih memungkinkan dan ditunda, seperti tahun 2016 dan 2017 lalu.

Latar belakang dari patok bambu terlihat ekosistem mangrove yang sebagian sudah
mengalami kematian karena sekian lama terhalang memperoleh pasokan nutrien dari arah laut,
sementara yang dari arah daratan masih terlihat hijau atau diduga masih hidup.
Masih mengacu pada tabel 4.1 di atas, diketahui empat lokasi sisanya memberikan data
prediksi kelimpahan absolut tegakan pohon mangrove total pada kisaran 1400 – 3267 pohon per
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hektar. Notifikasi warna merah, kuning, dan hijau menunjukkan batasan kriteria kualitas ekosistem
mangrove sesuai dengan KepMenLH No 201/2004, dimana warna merah akan menunjukkan
kualitas ekosistem termasuk kategori Rusak – Jarang dengan prediksi tegakan pohon < 1000 pohon
/ hektar. Warna kuning mengindikasikan kondisi ekosistem mangrove Baik – Sedang dengan
prediksi tegakan pohon ≤ 1500 - > 1000 pohon / hektar. Dan kondisi ekosistem mangrove Baik –
Sangat Padat diindikasikan dengan warna hijau dengan prediksi tegakan pohon ≥ 1500 pohon /
hektar. Dari lokasi mangrove pantai utara kota Surabaya, diindikasikan dua lokasi tidak dapat
dijangkau survey, satu lokasi termasuk kategori dengan warna kuning, dan sisanya tiga lokasi
termasuk kategori berwarna hijau. Secara lebih detail dapat diinformasikan bahwa lokasi
Romokalisari 1 diprediksi memiliki tegakan pohon mangrove sekitar 3267 pohon per hektar, Kali
Lamong 1 dengan 1400 pohon per hektar, Greges 1 dengan 2400 pohon per hektar, dan Greges 2
dengan prediksi 2050 pohon per hektar.
Jika dikumpulkan keseluruhan jenis habitus pohon mangrove yang teridentifikasi di lokasi
sampling, maka akan diperoleh enam (6) jenis mangrove utama, yaitu Avicennia alba, Avicennia
marina, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, Excoecaria agallocha, dan Xylocarpus molluccensis.
Informasi detail dari masing-masing jenis, menurut http://www.wetlands.or.id/mangrove
dapat disajikan sebagai berikut:
Avicennia alba
Deskripsi

: Belukar atau pohon yang tumbuh menyebar dengan ketinggian mencapai 25 m. Kumpulan
pohon membentuk sistem perakaran horizontal dan akar nafas yang rumit. Akar nafas
biasanya tipis, berbentuk jari (atau seperti Asparagus) yang ditutupi oleh lentisel. Kulit kayu
luar berwarna keabu-abuan atau gelap kecoklatan, beberapa diantaranya ditumbuhi tonjolan
kecil, sementara yang lain kadang-kadang memiliki permukaan yang halus. Pada bagian
batang yang tua, kadang-kadang ditemukan serbuk tipis.

Daun

: Permukaan halus, bagian atas hijau mengkilat, dan bawahnya pucat. Unit & Letak: sederhana
& berlawanan. Bentuk: lanset (seperti daun Acacia) kadang ellips. Ujung: meruncing. Ukuran:
16 x 5 cm.

Bunga

: Berbentuk seperti trisula dengan gerombolan bunga (warna kuning) hampir di sepanjang ruas
tandan. Letak: di ujung/pada tangkai bunga. Formasi: bulir (ada 10-30 bunga per tandan).
Daun Mahkota: 4, kuning cerah, 3-4 mm. Kelopak Bunga: 5. Benang sari: 4.

Buah

: Seperti kerucut/cabe/mente. Hijau muda kekuningan. Ukuran: 4 x 2 cm.

Ekologi

: Merupakan jenis pionir pada habitat rawa dan mangrove di lokasi pantai yang terlindung, juga
di bagian yang lebih asin di sepanjang pinggiran sungai yang masih dipengaruhi pasang surut,
serta di sepanjang garis pantai. Umumnya menyukai bagian muka teluk. Akarnya dilaporkan
dapat membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan daratan.
Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Genus ini kadang-kadang bersifat vivipar, dimana
sebagian buah berbiak ketika masih menempel di pohon.
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Penyebaran : Ditemukan di seluruh Indonesia. Dari India sampai Indo China, melalui Malaysia dan Indonesia
hingga ke Filipina, Papua Nugini dan Australia sisi tropis.
Manfaat

: Kayu bakar dan bahan bangunan bermutu rendah. Getah dapat digunakan untuk mencegah
kehamilan. Buah dapat dimakan.
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Avicennia marina
Deskripsi

: Belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, ketinggian pohon mencapai 30 meter.
Memiliki sistem perakaran horizontal yang rumit dan berbentuk pensil (atau berbentuk
asparagus), akar nafas tegak dengan sejumlah lentisel. Kulit kayu halus dengan burik-burik
hijau-abu dan terkelupas dalam bagian-bagian kecil. Ranting muda dan tangkai daun
berwarna kuning, tidak berbulu.

Daun

: Bagian atas permukaan daun ditutupi bintik-bintik kelenjar berbentuk cekung. Bagian bawah
daun putih-abu-abu muda. Unit & Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: ellips, bulat
memanjang, bulat telur terbalik. Ujung: meruncing hingga membundar. Ukuran: 9 x 4,5 cm.

Bunga

: Bentuk seperti trisula dengan bunga bergerombol muncul di ujung tandan, bau menyengat,
nektar banyak. Letak: di ujung atau ketiak tangkai/tandan bunga. Formasi: bulir (2-12 bunga
per tandan). Daun Mahkota: 4, kuning pucat-jingga tua, 5-8 mm. Kelopak Bunga: 5. Benang
sari: 4.

Buah

: Buah agak membulat, berwarna hijau agak keabu-abuan. Permukaan buah berambut halus
(seperti ada tepungnya) dan ujung buah agak tajam seperti paruh. Ukuran: sekitar 1,5x2,5 cm.

Ekologi

: Merupakan tumbuhan pionir pada lahan pantai yang terlindung, memiliki kemampuan
menempati dan tumbuh pada berbagai habitat pasang-surut, bahkan di tempat asin
sekalipun. Jenis ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang paling umum ditemukan di
habitat pasang-surut. Akarnya sering dilaporkan membantu pengikatan sedimen dan
mempercepat proses pembentukan tanah timbul. Jenis ini dapat juga bergerombol
membentuk suatu kelompok pada habitat tertentu. Berbuah sepanjang tahun, kadang-kadang
bersifat vivipar. Buah membuka pada saat telah matang, melalui lapisan dorsal. Buah dapat
juga terbuka karena dimakan semut atau setelah terjadi penyerapan air.

Penyebaran : Tumbuh di Afrika, Asia, Amerika Selatan, Australia, Polynesia dan Selandia Baru. Ditemukan di
seluruh Indonesia.
Manfaat

: Daun digunakan untuk mengatasi kulit yang terbakar. Resin yang keluar dari kulit kayu
digunakan sebagai alat kontrasepsi. Buah dapat dimakan. Kayu menghasilkan bahan kertas
berkualitas tinggi. Daun digunakan sebagai makanan ternak.

Catatan

: Sedang dilakukan revisi taksonomi. Backer & Bakhuizen van den Brink (1963- 8) hanya
menyebutkan varietas A. intermedia (Griff.) Bakh.
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Rhizophora stylosa
Deskripsi

: Pohon dengan satu atau banyak batang, tinggi hingga 10 m. Kulit kayu halus, bercelah,
berwarna abu-abu hingga hitam. Memiliki akar tunjang dengan panjang hingga 3 m, dan akar
udara yang tumbuh dari cabang bawah.

Daun

: Daun berkulit, berbintik teratur di lapisan bawah. Gagang daun berwarna hijau, panjang
gagang 1-3,5 cm, dengan pinak daun panjang 4-6 cm. Unit & Letak: sederhana & berlawanan.
Bentuk: ellips melebar. Ujung: meruncing.

Bunga

: Gagang kepala bunga seperti cagak, biseksual, masing-masing menempel pada gagang
individu yang panjangnya 2,5-5 cm. Letak: di ketiak daun. Formasi: kelompok (8-16 bunga per
kelompok). Daun mahkota 4 berwarna putih, ada rambut dengan panjang sekitar 8 mm.
Kelopak bunga 4; warna kuning hijau, panjang 13-19 mm. Benang sari 8 dan sebuah tangkai
putik, panjang 4-6 mm.

Buah

: Panjang 2,5-4 cm, berbentuk buah pir, berwarna coklat, berisi 1 biji fertil. Hipokotil silindris,
berbintil agak halus. Leher kotiledon kuning kehijauan ketika matang. Hipokotil panjang 2035 cm (kadang sampai 50 cm) dan diameter 1,5-2,0 cm.

Ekologi

: Tumbuh pada habitat yang beragam di daerah pasang surut: lumpur, pasir dan batu.
Menyukai pematang sungai pasang surut, tetapi juga sebagai jenis pionir di lingkungan pesisir
atau pada bagian daratan dari mangrove. Satu jenis relung khas yang bisa ditempatinya adalah
tepian mangrove pada pulau/substrat karang. Menghasilkan bunga dan buah sepanjang
tahun. Kemungkinan diserbuki oleh angin.

Penyebaran : Di Taiwan, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea dan Australia Tropis. Di Indonesia meliputi
Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Maluku dan Irian Jaya.
Manfaat

: Sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan arang. Masyarakat Aborigin di Australia
menggunakan kayu jenis ini untuk pembuatan boomerang, tombak serta berbagai obyek
upacara. Anggur ringan serta minuman untuk mengobati hematuria (pendarahan pada air
seni) dapat dibuat dari buahnya.

Catatan

: Jumlah bunga per kelompok dari jenis R. stylosa lebih banyak daripada R. mucronata.
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Sonneratia alba
Deskripsi

: Pohon selalu hijau, tumbuh tersebar, tinggi kadang mencapai 15 m. Kulit kayu berwarna putih
tua hingga coklat, dengan celah longitudinal yang halus. Akar berbentuk kabel di bawah tanah
dan muncul kepermukaan sebagai akar nafas yang berbentuk kerucut tumpul dan tingginya
mencapai 25 cm.

Daun

: Daun berkulit, memiliki kelenjar yang tidak berkembang pada bagian pangkal gagang daun.
Gagang daun panjangnya 6-15 mm. Unit & Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk bulat telur
terbalik. Ujung membundar. Ukuran 5-12,5 x 3-9 cm.

Bunga

: Biseksual; gagang bunga tumpul dan panjangnya 1 cm. Letak di ujung atau pada cabang kecil.
Formasi soliter-kelompok (1-3 bunga per kelompok). Daun mahkota berwarna putih, mudah
rontok. Kelopak bunga 6-8; berkulit, bagian luar hijau sedangkan di dalam kemerahan. Bentuk
seperti lonceng, panjangnya 2-2,5 cm. Benang sari: banyak, ujungnya putih dan pangkalnya
kuning, mudah rontok.

Buah

: Seperti bola, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya terbungkus kelopak bunga. Buah
mengandung banyak biji (150-200 biji) dan tidak akan membuka pada saat telah matang.
Ukuran: buah: diameter 3,5-4,5 cm.

Ekologi

: Jenis pionir, tidak toleran terhadap air tawar dalam periode yang lama. Menyukai tanah yang
bercampur lumpur dan pasir, kadang-kadang hidup pada batuan dan karang. Sering
ditemukan di lokasi pesisir yang terlindung dari hempasan gelombang, juga di muara dan
sekitar pulau-pulau lepas pantai. Di lokasi dimana jenis tumbuhan lain telah ditebang, maka
jenis ini dapat membentuk tegakan yang padat. Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Bunga
hidup tidak terlalu lama dan mengembang penuh di malam hari, mungkin diserbuki oleh
ngengat, burung dan kelelawar pemakan buah. Di jalur pesisir yang berkarang mereka
tersebar secara vegetatif. Kunang-kunang sering menempel pada pohon ini dikala malam.
Buah mengapung karena adanya jaringan yang mengandung air pada bijinya. Akar nafas tidak
terdapat pada pohon yang tumbuh pada substrat yang keras.

Penyebaran : Dari Afrika Utara dan Madagaskar hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan
Filipina; Australia Tropis, Kepulauan Pasifik barat dan Oceania Barat Daya.
Manfaat
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: Buahnya asam dapat dimakan. Di Sulawesi, kayu dibuat untuk perahu dan bahan bangunan,
atau sebagai bahan bakar ketika tidak ada bahan bakar lain. Akar nafas digunakan oleh orang
Irian untuk gabus dan pelampung.
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Excoecaria agallocha
Deskripsi

: Pohon meranggas kecil dengan ketinggian mencapai 15 m. Kulit kayu berwarna abu-abu,
halus, tetapi memiliki bintil. Akar menjalar di sepanjang permukaan tanah, seringkali
berbentuk kusut dan ditutupi oleh lentisel. Batang, dahan dan daun memiliki getah (warna
putih dan lengket) yang dapat mengganggu atau menyebabkan iritas pada kulit dan mata.

Daun

: Berwarna hijau tua dan akan berubah menjadi merah bata sebelum rontok, pinggiran
bergerigi halus, ada 2 kelenjar pada pangkal daun. Unit & Letak: sederhana, bersilangan.
Bentuk: ellips. Ujung: meruncing. Ukuran: 6,5-10,5 x 3,5-5 cm.

Bunga

: Memiliki bunga jantan atau betina saja, tidak pernah keduanya. Bunga jantan (tanpa gagang)
lebih kecil dari betina, dan menyebar di sepanjang tandan. Tandan bunga jantan berbau,
tersebar, berwarna hijau dan panjangnya mencapai 11 cm. Letak di ketiak daun. Formasi bulir.
Daun mahkota berwarna hijau & putih. Kelopak bunga berwarna hijau kekuningan. Benang
sari berjumlah 3 dan berwarna kuning.

Buah

: Bentuk seperti bola dengan 3 tonjolan, warna hijau, permukaan seperti kulit, berisi biji
berwarna coklat tua. Ukuran diameter mencapai 5-7mm.

Ekologi

: Tumbuhan ini sepanjang tahun memerlukan masukan air tawar dalam jumlah besar.
Umumnya ditemukan pada bagian pinggir mangrove di sisi yang dekat dengan daratan, atau
kadang-kadang di atas batas air pasang. Jenis ini juga ditemukan tumbuh di sepanjang
pinggiran danau asin (90% air laut) di pulau vulkanis Satonda, sebelah utara Sumbawa. Mereka
umum ditemukan sebagai jenis yang tumbuh kemudian pada beberapa hutan yang telah
ditebang, misalnya di Suaka Margasatwa Karang-Gading Langkat Timur Laut, dekat Medan,
Sumatera Utara. Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Penyerbukan dilakukan oleh serangga,
khususnya lebah. Hal ini terutama diperkirakan terjadi karena adanya serbuk sari yang tebal
serta kehadiran nektar yang memproduksi kelenjar pada ujung pinak daun di bawah bunga.

Penyebaran : Tumbuh di sebagian besar wilayah Asia Tropis, termasuk Indonesia dan di Australia.
Manfaat

: Akar dapat digunakan untuk mengobati sakit gigi dan pembengkakan. Kayu digunakan untuk
bahan ukiran. Kayu tidak bisa digunakan sebagai kayu bakar karena bau wanginya tidak sedap
bagi masakan. Kayu dapat digunakan sebagai bahan pembuat kertas yang bermutu baik.
Getah digunakan untuk membunuh ikan. Kayunya kadang-kadang dijual karena wanginya,
akan tetapi wanginya akan hilang beberapa tahun kemudian.

Catatan

: Getah putihnya beracun dan dapat menyebabkan kebutaan sementara, sesuai dengan
namanya, yaitu buta-buta.
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Xylocarpus moluccensis
Deskripsi

: Pohon tingginya antara 5-20 m. Memiliki akar nafas mengerucut berbentuk cawan. Kulit kayu
halus, sementara pada batang utama memiliki guratan-guratan permukaan yang tergores
dalam.

Daun

: Lebih tipis dari X.granatum, susunan daun berpasangan (umumnya 2-3 ps pertangkai) dan ada
pula yang menyendiri. Unit & letak: majemuk & berlawanan. Bentuk: elips - bulat telur
terbalik. Ujung: meruncing. Ukuran: 4-12 cm x 2-6,5cm.

Bunga

: Terdiri dari dua jenis kelamin (jantan dan betina) atau betina saja. Tandan bunga (panjang 618,5 cm) muncul dari ketiak tangkai daun dan tangkai bunga panjangnya 2-10 mm. Letak: di
ketiak. Formasi: gerombol acak (10-35 bunga per gerombol). Daun mahkota 4 berwarna putih
kekuningan, lonjong, tepinya bundar, panjangnya 6-7 mm. Kelopak bunga 4, cuping berwarna
hijau kekuningan, panjang sekitar 1,5 mm. Benang sari berjumlah 8, menyatu dan berwarna
putih krem serta tingginya sekitar 2 mm.

Buah

: Warna hijau, bulat seperti jambu bangkok, permukaan berkulit dan di dalamnya terdapat 410 kepingan biji berbentuk tetrahedral. Diameter mencapai 8-15 cm.

Ekologi

: Jenis mangrove sejati di hutan pasang surut, pematang sungai pasang surut, serta tampak
sepanjang pantai.

Penyebaran : Di Indonesia terdapat di Jawa, Bali, Maluku, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya.
Manfaat

68

: Kayu dipakai untuk kayu bakar, membuat rumah, perahu dan kadang-kadang untuk gagang
keris. Biji digunakan sebagai obat sakit perut. Jamu yang berasal dari buah dipakai untuk obat
habis bersalin dan meningkatkan nafsu makan. Tanin kulit kayu digunakan untuk membuat
jala serta sebagai obat pencernaan.
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Ke-enam jenis tersebut kemudian dihitung prediksi keterdapatannya di lokasi pantai utara
kota Surabaya secara menyeluruh dengan pembatasan pada kategori pohon dan prediksi jumlah
tegakannya menurut data hasil analisis vegetasi di atas. Data detail disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.2 Spesies mangrove yang berhabitus pohon dan ditemukan di enam lokasi sampling di
pantai utara kota Surabaya serta prediksi jumlah tegakan pohon per hektar (Ha)
No
SPESIES
RK 1
RK 2*
TL 1
TL 2*
G1
G2
Total
1
Avicennia alba
733
533
167
1433
2
Avicennia marina
200
600
900
200
1900
3
Rhizophora stylosa
1900
267
867
1300
4334
4
Sonneratia alba
433
433
866
5
Excoecaria agallocha
33
200
233
6
Xylocarpus moluccensis
350
350
Jumlah
3266
1400
2400
2050 9116
Keterangan : RK 1 = Romokalisari 1, RK 2 = Romokalisari 2, TL 1 = Tambak Langon 1, TL 2 = Tambak
Langon 2, G 1 = Greges 1, dan G 2 = Greges 2. Tanda (*) menunjukkan bahwa lokasi tidak dapat disampling karena terdapat patok bambu yang memanjang dan menghalangi surveyor untuk
melaksanakan monitoring.
Dari 9116 prediksi tegakan pohon mangrove per hektar yang diperoleh dari hasil perhitungan
menggunakan acuan KepMenLH No 201/2004, jenis Rhizophora stylosa diprediksi mempunyai
jumlah tegakan terbesar sekitar 4.334 pohon per hektar atau mencapai sekitar 47,54% dari total
keseluruhan tegakan, disusul jenis Avicennia marina, Avicennia alba, Sonneratia alba, Xylocarpus
moluccensis, dan Excoecaria agallocha masing-masing sekitar 20,84 % ; 15,72 % ; 9,50 % ; 3,84 %,
dan 2,56 %. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik ekosistem mangrove di sepanjang pantai
utara kota Surabaya hampir separuhnya didominasi oleh genera Rhizophora, salah satu jenis
mangrove yang mempunyai karakteristik berakar tunjang.
4.2

Biomassa tegakan pohon
Pohon dapat disebut juga “pokok”, adalah tumbuhan berkayu dan merupakan model

habitus atau fenologi dari suatu tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Untuk habitus pohon
di ekosistem mangrove dibatasi oleh diameter yang disyaratkan berukuran ≥ 4-5 cm dengan
ketinggian tumbuhan ≥ 1 meter. Oleh karena itu, dengan pembatasan ini diperlukan pengukuran
keliling lingkar batang pada ketinggian 1,3 m (Diameter Breast High) sesuai dengan ketentuan yang
telah disampaikan pada bab 3 sebelumnya. Selanjutnya keliling lingkar batang tersebut dapat
dikonversi menjadi diameter dengan hanya dibagi konstanta ‘phi’ atau 3,14.
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4.2.1 Biomassa Atas Permukaan (BAP ~ Aboveground)
Biomassa Atas Permukaan (BAP) dalam perhitungan estimasi stok karbon meliputi batang
utama, ranting, cabang, dan daun. Secara ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut:
Twig atau ranting dan leaf atau daun merupakan
bagian yang biasanya berada pada bagian paling
ujung suatu tumbuhan. Kemudian crown length
(crl), dalam hal ini tidak dihitung karena hanya
merupakan suatu mekanisme untuk mengetahui
pola bentuknya saja (~ conoid atau round shape).
Selanjutnya adalah branch atau cabang dan stem
atau batang utama.
Berarti keempat bagian dari pohon mangrove
inilah yang akan digunakan sebagai penunjang
data Biomassa Atas Permukaan atau BAP.
Batang Utama.
Kegiatan pengukuran Biomassa Atas Permukaan di lapangan disajikan sebagai berikut:

Oleh karena metode perhitungan menggunakan model non-destructive method, maka
batang utama hanya di ukur keliling dan diameternya saja, untuk nantinya akan dikonversi
berdasarkan dari ‘harvesting’ subsampel potongan cabang atau ranting. Non-destructive method
adalah suatu metode ‘harvesting’ atau pemanenan suatu habitus tumbuhan dengan tidak
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menyebabkan kematian secara permanen pada tumbuhan tersebut. Oleh karena itu pada metode
ini dilakukan minimasi kegiatan yang akan menyebabkan kerusakan permanen pada tumbuhan.
Pemotongan batang utama pohon akan menyebabkan pohon mengalami kerusakan permanen
yang cukup parah meskipun nantinya tidak akan mati, hanya saja akan menyebabkan pertumbuhan
tumbuhan mangrove tersebut akan terhambat. Salah satu mekanisme substansinya adalah
melakukan destruksi subsampling bagian lain seperti cabang atau ranting, dengan memotong
sebagian kecil dengan panjang tertentu, sebagai bagian yang akan dikonversikan biomassa-nya
dengan biomassa batang dengan menggunakan perbandingan ukuran diameternya.

Teknis pemotongan cabang atau ranting
sebagai subsampel yang akan diukur keliling
dan diameternya, untuk kemudian hasilnya
digunakan untuk memprediksi biomassa
cabang atau ranting, bahkan juga bisa
digunakan untuk memprediksi biomassa
batang utama, dengan melakukan konversi.

Hasil teknis perhitungan rerata Biomassa Atas Permukaan pada enam jenis mangrove
representasi yang ditemukan di pantai utara kota Surabaya disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Parameter rerata Biomassa Atas Permukaan (BAP) batang utama pada beberapa
tumbuhan mangrove yang disampling di pantai utara kota Surabaya dalam satuan ton per hektar

No
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SPESIES

1
2
3

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa

4
5
6

Sonneratia alba
Excoecaria agallocha
Xylocarpus moluccensis

rerata
tinggi
sampel
(m)

DBH
sampel
(m)

vol
ukur
sampel
(m3)

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
batang
(kg/m3)

BJ**
(kg/m3)

BAP***
batang
(ton/ha)

6,5
8,7

0,185
0,280

0,175
0,535

0,590
0,250

3,379
0,467

670
650

69,03
86,94

7,5
16,5
6,8
4,5

0,190
0,250
0,068
0,150

0,213
0,810
0,025
0,079

0,229
0,522
0,012
0,498

1,079
0,645
0,490
6,262

840
630
390
611

40,96
266,43
0,12
24,17

Keterangan :
DBH = diameter breast high (ketinggian batang utama sebatas dada) ; sekitar 1,3 m
BEF* = biomass expansion factor
BJ** = berat jenis ; diperoleh dari data sekunder ; setiap spesies mempunyai BJ yang berbeda
BAP*** = Biomassa Atas Permukaan ~ dalam satuan ton/ha
Menilik dari tabel 4.3, dari enam jenis mangrove terhitung, nilai BEF batang tertinggi adalah
Xylocarpus moluccensis yang mencapai 6,262 kg/m3 dan terendah adalah Avicennia marina yang
hanya terhitung 0,467 kg/m3 saja. Sementara untuk Biomassa Atas Permukaan (BAP) nilai tertinggi
adalah Sonneratia alba yang diprediksi mencapai 266,43 ton/ha, dan terendah adalah Excoecaria
agallocha yang hanya mencapai 0,12 ton/ha. Berat jenis bisa menjadi salah satu penyebab
rendahnya BAP suatu tegakan, meskipun tidak selamanya benar, seperti pada kasus E.agallocha
yang mempunyai BJ terendah kedua setelah A.marina dan sinkron dengan BAP yang juga terendah
dibandingkan jenis lainnya. Tingginya BAP pada Sonneratia alba diduga disebabkan karena habitus
pohon pada jenis ini mempunyai rerata tinggi yang jauh lebih besar dibandingkan jenis lainnya.
Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuat zat dengan massa jenis air
murni. Air murni mempunya massa jenis 1 g/cm3 atau 1000 kg/m3. Dan, terkait dengan pohon, berat
jenis dapat didefinisikan sebagai rasio antara kerapatan kayu dengan kerapatan air pada kondisi
anomali air (4,4 °C) , selain itu berat jenis tidak mempunyai satuan atau dimensi. Oleh karena itu,
berat jenis juga akan memiliki hubungan dengan biomassa basah dan biomassa kering, dimana pada
kasus ini, proporsional biomassa kering E.agallocha terhadap biomassa basahnya memang jauh
lebih kecil dibandingkan dengan biomassa kering jenis mangrove lainnya, termasuk kasus R.stylosa
yang juga mempunyai berat kering terendah setelah E.agallocha. Hasil dari tabel 4.3 dapat
diilustrasikan dalam suatu diagram batang sebagai berikut:
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Prediksi nilai BAP batang utama tumbuhan
mangrove (ton/ha)
Xylocarpus moluccensis
Excoecaria agallocha

24,17
0,12

Sonneratia alba
Rhizophora stylosa

266,43
40,96

Avicennia marina

86,94

Avicennia alba

69,03

Gambar 4.2 Grafik prediksi nilai BAP batang utama tumbuhan mangrove di pantai utara kota
Surabaya (ton/ha)
Sehingga secara berturut-turut prediksi nilai BAP batang utama tertinggi hingga terendah
adalah

Sonneratia alba, Avicennia marina, Avicennia alba, Rhizophora stylosa, Xylocarpus

moluccensis dan Excoecaria agallocha.
Ranting dan Cabang.
Dan hasil perhitungan Biomassa Atas Permukaan untuk parameter ranting atau cabang
disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Parameter rerata Biomassa Atas Permukaan (BAP) ranting/cabang pada beberapa
tumbuhan mangrove yang disampling di pantai utara kota Surabaya
rerata
panjang
sampel
(m)

diameter
sampel
(m)

volume
sampel
(m3)

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
ranting
(kg/m3)

BJ**
(kg/m3)

BAP***
ranting
(ton/ha)

0,206
0,244

0,055
0,052

0,04892
0,05179

0,590
0,250

12,061
4,823

670
650

19,34
8,41

0,253
0,035 0,02433
0,229
9,429
840
4 Sonneratia alba
0,262
0,057 0,06682
0,522
7,818
630
5 Excoecaria agallocha
0,273
0,016 0,00549
0,012
2,206
390
6 Xylocarpus moluccensis
0,317
0,016 0,01204
0,498
41,323
611
Keterangan :
BEF* = biomass expansion factor
BJ** = berat jenis ; diperoleh dari data sekunder ; setiap spesies mempunyai BJ yang berbeda
BAP*** = Biomassa Atas Permukaan ~ dalam satuan ton/ha

4,69
21,99
0,03
3,66

No

1
2
3
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SPESIES

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa

Sebagai catatan, dalam kegiatan ini definisi ranting dan cabang kemudian disinonimkan atau
dianggap sama, sehingga konteks dari ranting pada tabel diatas dianggap juga sebagai cabang. Hal
ini berkaitan dengan kesulitan dalam melakukan identifikasi detail ranting dan cabang di lapangan
jika menggunakan konsep non-harvesting method. Kesulitan utamanya adalah harus melakukan
pemanjatan hingga mendekati ujung ketinggian tumbuhan kemudian mengidentifikasi satu persatu
ranting dan cabang. Oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan penggabungan antara definisi
ranting dan cabang sebagai satu informasi data. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan dalam
melakukan prediksi perhitungan biomassa batang utama dengan menggunakan mekanisme
konversi hasil perhitungan biomassa dari ranting. Oleh karena itu, agar memudahkan kegiatan ini
dan bisa dilakukan perhitungan dengan mendekati konsep konversi antara ranting-batang, maka
cabang dianggap ‘sama’ dengan ranting.
Merunut dari tabel 4.4 terlihat bahwa prediksi BAP ranting tertinggi dimiliki oleh Sonneratia
alba dengan prediksi sekitar 21,99 ton/ha, sedangkan terendah dimiliki oleh Excoecaria agallocha
dengan hanya sekitar 0,03 ton/ha. Secara lebih detail urutan prediksi BAP ranting dari yang tertinggi
hingga terendah adalah Sonneratia alba, Avicennia alba, Avicennia marina, Rhizophora stylosa,
Xylocarpus moluccensis, dan terakhir adalah Excoecaria agallocha. Detail ilustrasi ditampilkan pada
gambar berikut:

Prediksi nilai BAP ranting/cabang tumbuhan
mangrove (ton/ha)
Xylocarpus moluccensis
Excoecaria agallocha

3,66
0,03

Sonneratia alba
Rhizophora stylosa
Avicennia marina
Avicennia alba

21,99
4,69
8,41
19,34

Gambar 4.3 Grafik prediksi nilai BAP ranting/cabang tumbuhan mangrove di pantai utara kota
Surabaya (ton/ha)
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Jika ditilik dari parameter batang utama dan ranting/cabang, terdapat suatu pola kesamaan
prediksi biomassanya. Jenis Sonneratia alba mempunyai kecenderungan untuk memiliki BAP yang
terbesar karena mempunyai suatu kelebihan yaitu tumbuhnya batang cenderung lateral, artinya
batang utama pada ketinggian tertentu akan bercabang, dan cabang tersebut akan bercabang lagi
hingga membentuk suatu pola habitus pohon yang membulat. Jika diperkuat dengan tingginya
batang pohon, maka semakin memperkokoh kontribusi BAP-nya terhadap kemampuan untuk
melakukan penyimpanan karbon.

Avicennia alba

Sonneratia alba

Gambar di kiri menunjukkan bahwa pola tumbuh
S.alba jika dibandingkan
dengan salah satu jenis
lain yaitu A.alba terlihat
lebih condong ke lateral.
Jika batang utama dari
S.alba, dengan
kompensasi umur
tumbuhan yang semakin
tua, maka semakin tinggi
batang pohonnya, maka
kontribusi S.alba menjadi
semakin kokoh sebagai
kontributor BAP terbesar
di ekosistem mangrove.

Oleh karena itu, diprediksi bahwa nilai BAP batang utama dan ranting/cabang memiliki
korelasi positif karena didasarkan pada konteks biomassa berkayu.
Daun
Parameter daun sebagai bagian dari Biomassa Atas Permukaan juga ikut dihitung, meskipun
secara teori akan memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan batang utama
ataupun ranting/cabang, salah satunya karena berat atau biomassanya yang relatif kecil serta
biomassa keringnya juga cenderung jauh lebih berkurang dari biomassa basahnya karena bukan
disusun oleh jaringan berkayu. Hasil perhitungan Biomassa Atas Permukaan dari daun yang
berukuran besar disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Parameter rerata Biomassa Atas Permukaan (BAP) daun ukuran besar pada beberapa
tumbuhan mangrove yang disampling di pantai utara kota Surabaya
No

volume
sampel
(m3)

SPESIES

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
daun
besar
(kg)

BJ**
(kg/m3)

BAP***
daun
besar
(ton/ha)

1
Avicennia alba
0,37
0,0007
0,002
670
0,47
2
Avicennia marina
2,35
0,0003
0,000
650
0,20
3
Rhizophora stylosa
0,49
0,0017
0,003
840
1,43
4
Sonneratia alba
0,59
0,0004
0,001
630
0,25
5
Excoecaria agallocha
1,98
0,0003
0,000
390
0,12
6
Xylocarpus moluccensis
0,33
0,0004
0,001
611
0,24
Keterangan :
BEF* = biomass expansion factor
BJ** = berat jenis ; diperoleh dari data sekunder ; setiap spesies mempunyai BJ yang berbeda
BAP*** = Biomassa Atas Permukaan ~ dalam satuan ton/ha

Prediksi nilai BAP daun ukuran besar tumbuhan
mangrove (ton/ha)
Xylocarpus moluccensis
Excoecaria agallocha
Sonneratia alba

0,24
0,12
0,25

Rhizophora stylosa
Avicennia marina
Avicennia alba

1,43
0,20
0,47

Gambar 4.4 Grafik prediksi nilai BAP daun ukuran besar tumbuhan mangrove di pantai utara kota
Surabaya (ton/ha)
Kontribusi terbesar BAP daun secara berurutan adalah Rhizophora stylosa, Avicennia alba,
Sonneratia alba, Xylocarpus moluccensis, Avicennia marina, dan Excoecaria agallocha. Dan, menilik
dari hasil perhitungan BAP daun ukuran besar, terlihat dengan jelas bahwa kontribusi biomassanya
juga tidak terlalu tinggi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh berat kering sampel memberikan
pengaruh besar dalam memperoleh nilai BAP. Sementara, untuk daun yang berukuran kecil
disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.6 Parameter rerata Biomassa Atas Permukaan (BAP) daun ukuran kecil pada beberapa
tumbuhan mangrove yang disampling di pantai utara kota Surabaya
No

volume
sampel
(m3)

SPESIES

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
daun
kecil
(kg)

BJ**
(kg/m3)

BAP***
daun
kecil
(ton/ha)

1
Avicennia alba
0,61
0,0001 0,00021
670
0,09
2
Avicennia marina
5,22
0,0000 0,00001
650
0,02
3
Rhizophora stylosa
0,57
0,0001 0,00009
840
0,04
4
Sonneratia alba
1,21
0,0003 0,00026
630
0,20
5
Excoecaria agallocha
4,51
0,0001 0,00002
390
0,04
6
Xylocarpus moluccensis
0,60
0,0001 0,00013
611
0,05
Keterangan :
BEF* = biomass expansion factor
BJ** = berat jenis ; diperoleh dari data sekunder ; setiap spesies mempunyai BJ yang berbeda
BAP*** = Biomassa Atas Permukaan ~ dalam satuan ton/ha

Prediksi nilai BAP daun ukuran kecil tumbuhan
mangrove (ton/ha)
Xylocarpus moluccensis

0,05

Excoecaria agallocha

0,04

Sonneratia alba

0,20

Rhizophora stylosa
Avicennia marina
Avicennia alba

0,04
0,02
0,09

Gambar 4.5 Grafik prediksi nilai BAP daun ukuran kecil tumbuhan mangrove di pantai utara kota
Surabaya (ton/ha)
Agak relatif berbeda dibandingkan daun berukuran besar, urutan kontribusi BAP pada daun
ukuran kecil yang tertinggi justru dari Sonneratia alba dengan nilai 0,20 ton/ha. Sementara untuk
ke-5 jenis mangrove lain memberikan nilai yang relatif hampir sama, yaitu antara kisaran 0,02 –
0,09 ton per hektar.
Ketidaksamaan urutan kontributor BAP pada daun besar dan kecil diduga disebabkan
mekanisme alamiah dalam proses pendewasaan pada daun. Daun yang muda pada dasarnya
memerlukan intensitas cahaya yang relatif rendah, sehingga aktifitas fotosintesisnya tidak
maksimum yang akan menyebabkan warna daun muda (~ daun kecil) biasanya berwarna lebih
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pucat dibandingkan daun tua (~ daun besar). Daun pada umur yang muda akan berubah warna
menjadi daun yang lebih hijau, karena terkait dengan jumlah nutrisi yang didistribusikan ke daun.
Daun yang mengalami penuaan akan terindikasi dengan ukurannya yang besar akan cenderung
menerima nutrisi yang lebih banyak sehingga daun yang tua akan memiliki lebih banyak klorofil,
dan hal ini diindikasikan dengan warna daun yang lebih tua.
Penuaan pada daun memiliki konsekuensi dengan ketersediaan air. Hal ini memberikan
efek jika ketersediaan air menipis, maka mekanisme alamiah yang dilakukan oleh tumbuhan adalah
menggugurkannya karena ‘dianggap’ sudah tidak mampu lagi melakukan tugasnya dalam
menyimpan nutrisi termasuk mengakumulasi zat xenobiotik lain dalam vakuola-nya. Oleh sebab itu,
daun yang besar dan tua akan digugurkan. Kondisi ini menyebabkan daun besar dan tua akan
memberikan hasil biomassa kering yang relatif memberikan perbedaan yang kecil dengan biomassa
basahnya, sehingga nilai biomassa kering tersebut akan memberikan kontribusi pada perhitungan
BAP untuk mekanisme penyerapan stok karbon. Hal yang berlawanan terjadi pada daun yang muda
dan kecil. Dan perlu diketahui juga, bahwa mekanisme tersebut akan berbeda-beda tergantung
pada jenis mangrove, karena terdapat mekanisme pengguguran daun yang relatif lebih intens pada
jenis tertentu karena jenis tersebut mampu hidup di habitat dengan salinitas yang tinggi dan
menumpuk garam berlebih tersebut pada bagian daun, atau kerap disebut dengan salt’s secretors.
Beberapa genera yang termasuk dalam salt’s secretors adalah Avicennia, Sonneratia, Aegiceras,
Aegialitis, Acanthus, dan Laguncularia.
Pada monitoring di pantai utara kota Surabaya, hal yang sama juga terjadi seperti di pantai
timur yaitu tidak ditemukannya kayu mati ataupun pohon mati pada lokasi sampling. Oleh karena
itu, ditetapkan bahwa BAP di pantai utara kota Surabaya hanya di kontribusi oleh batang utama,
ranting atau cabang, daun ukuran besar dan daun ukuran kecil saja. Dan BAP atau Aboveground
yang bisa dikompilasi dari beberapa data diatas dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.7 Total Biomassa Atas Permukaan (BAP) seluruh jenis spesies penyusun ekosistem hutan
mangrove di pantai utara kota Surabaya
No

SPESIES

1
2
3
4
5

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Excoecaria agallocha

6

Xylocarpus moluccensis
Jumlah

batang
utama
(ton/ha)
69,03
86,94
40,96
266,43
0,12
24,17
487,64

ranting/cabang
(ton/ha)

58,12

daun besar
(ton/ha)

daun kecil
(ton/ha)

TOTAL
(ton/ha)

19,34
8,41
4,69
21,99

0,47
0,20
1,43
0,25

0,09
0,02
0,04
0,20

88,93
95,56
47,11
288,87

0,03
3,66

0,12
0,24
2,71

0,04
0,05
0,43

0,29
28,13
548,89
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Total Biomassa Atas Permukaan (BAP) pohon
mangrove di Panturbaya (ton/ha)
Xylocarpus moluccensis

Excoecaria agallocha

28,13

0,29

Sonneratia alba

Rhizophora stylosa

Avicennia marina

Avicennia alba

288,87

47,11

95,56

88,93

Gambar 4.6 Grafik prediksi nilai BAP pohon mangrove di pantai utara kota Surabaya (ton/ha)
Secara prinsip, Sonneratia alba memberikan kontribusi tertinggi terkait BAP yang mencapai
288,87 ton/ha. Sedangkan yang terendah adalah Excoecaria agallocha yang hanya terindikasi
sekitar 0,29 ton/ha. Secara berurutan kontributor BAP tertinggi hingga terendah adalah Sonneratia
alba, Avicennia marina, Avicennia alba, Rhizophora stylosa, Xylocarpus moluccensis, dan Excoecaria
agallocha dengan nilai kontribusi masing-masing adalah 288,87 ; 95,56 ; 88,93 ; 47,11 ; 28,13 dan
0,29 ton/ha.
Jika didetailkan kontributor bagian dari tumbuhan mangrove untuk total nilai BAP untuk
masing-masing jenis dapat disajikan pada ilustrasi gambar berikut:
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BAP jenis mangrove menurut bagian-bagiannya
350,00
300,00
21,99
250,00
200,00
150,00
266,43
100,00

8,41

19,34
50,00

86,94

69,03

4,69
40,96

0,00

3,66
24,17

0,03
0,12

Avicennia alba

Avicennia
marina

batang utama (ton/ha)

Rhizophora
stylosa

ranting/cabang (ton/ha)

Sonneratia alba

Excoecaria
agallocha

daun besar (ton/ha)

Xylocarpus
moluccensis

daun kecil (ton/ha)

Gambar 4.7 Kontributor BAP pada beberapa bagian tumbuhan mangrove dalam ton/ha
(catatan: untuk daun besar dan kecil tidak terlihat karena perbedaan perbandingannya terlalu
kecil)
Sehingga, dengan merujuk pada gambar 4.7 dapat dinyatakan bahwa kontributor BAP
tertinggi adalah bagian batang utama, berlaku untuk seluruh jenis mangrove. Selanjutnya adalah
ranting/cabang, dan kemudian diikuti dengan daun ukuran besar ataupun kecil (pada gambar tidak
terlihat ; tetapi dapat dikonfirmasi dari tabel 4.7). Hal ini menandakan bahwa BAP tertinggi akan
diperoleh pada bagian yang mempunyai biomassa berkayu, sehingga menghasilkan berat kering
yang juga relatif stabil atau tidak berbeda secara signifikan dengan biomassa basahnya.

4.2.2 Biomassa Bawah Permukaan (BBP) ~ belowground
Yang tergolong dalam biomassa bawah permukaan (BBP) adalah akar utama dan akar
sekunder atau cabang.
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Batang

Akar utama

Akar cabang

Perbedaan utama antara akar utama dengan akar cabang adalah posisinya. Akar disebut
sebagai akar utama atau radix primaria jika merupakan kelanjutan langsung dari batang utama yang
menjorok kebawah. Oleh karena itu dalam melakukan subsampling potongan akar utama dan akar
cabang, surveyor harus memperhatikan dengan teliti posisi akar, termasuk juga menghitung
prediksi panjang dan jumlah akar utama dan akar cabang.
Hasil perhitungan BBP akar utama dan akar sekunder untuk masing-masing jenis disajikan
pada beberapa tabel berikut:
Tabel 4.8 Prediksi biomassa bawah permukaan (BBP) akar utama di pantai utara kota Surabaya

No

1
2
3

SPESIES

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa

panjang
sampel
(m)

diameter
sampel
(m)

volume
sampel
(m3)

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
akar
utama

BJ**
(kg/m3)

BBP***
akar
utama
(ton/ha)

0,263
0,203

0,043
0,012

0,03817
0,00229

0,0947
0,0355

2,48
15,47

670
650

2,42
0,05

0,233
0,275
0,197
0,243

0,054
0,057
0,023
0,012

0,00818
0,05334
0,07014
0,00275

0,0344
0,4676
0,8017
0,0356

4,21
8,77
11,43
12,96

840
630
390
611

0,24
15,71
21,93
0,06

4 Sonneratia alba
5 Excoecaria agallocha
6 Xylocarpus moluccensis
Keterangan :
BEF* = biomass expansion factor
BJ** = berat jenis ; diperoleh dari data sekunder ; setiap spesies mempunyai BJ yang berbeda
BAP*** = Biomassa Atas Permukaan ~ dalam satuan ton/ha
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Prediksi BBP akar utama tumbuhan mangrove
(ton/ha)
Xylocarpus moluccensis

0,06

Excoecaria agallocha

21,93

Sonneratia alba

15,71

Rhizophora stylosa

0,24

Avicennia marina

0,05

Avicennia alba

2,42

Gambar 4.8 Grafik prediksi nilai BBP akar utama tumbuhan mangrove di pantai utara kota
Surabaya (ton/ha)
Merunut dari tabel 4.8 dan gambar 4.8, terlihat bahwa kontributor tertinggi biomassa bawah
permukaan adalah Excoecaria agallocha dengan prediksi BBP akar utamanya mencapai 21,93
ton/ha. Dan kontributor terendah adalah Avicennia marina dengan prediksi mencapai hanya 0,05
ton/ha. Sedangkan untuk prediksi nilai BBP akar sekunder atau cabang, disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.9 Prediksi biomassa bawah permukaan (BBP) akar sekunder di pantai utara kota Surabaya

No

1
2
3
4
5

SPESIES

panjang
sampel
(m)

diameter
sampel
(m)

volume
sampel
(m3)

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
akar
sekunder
(kg/m3)

BJ**
(kg/m3)

Avicennia alba
0,338
0,006 0,00095 0,0045
4,76
670
Avicennia marina
0,504
0,004 0,00063 0,0046
7,30
650
Rhizophora stylosa
0,212
0,031 0,00015 0,0874
582,53
840
Sonneratia alba
0,357
0,031 0,00026 0,0447
171,92
630
Excoecaria agallocha
0,364
0,005 0,00071 0,0021
2,97
390
Xylocarpus
6
moluccensis
0,428
0,005 0,00083 0,0022
2,65
611
Keterangan :
BEF* = biomass expansion factor
BJ** = berat jenis ; diperoleh dari data sekunder ; setiap spesies mempunyai BJ yang berbeda
BAP*** = Biomassa Atas Permukaan ~ dalam satuan ton/ha

BBP***
akar
sekunder
(ton/ha)
0,0029
0,0019
0,0110
0,0073
0,0006
0,0011
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Prediksi BBP akar sekunder tumbuhan mangrove
(ton/ha)
Xylocarpus moluccensis

Excoecaria agallocha

0,0011

0,0006

Sonneratia alba

0,0073

Rhizophora stylosa

0,0110

Avicennia marina

0,0019

Avicennia alba

0,0029

Gambar 4.9 Grafik prediksi nilai BBP akar sekunder tumbuhan mangrove di pantai utara kota
Surabaya (ton/ha)
Dan, jika merunut hasil perhitungan prediksi BBP akar sekunder tumbuhan mangrove di
pantai utara kota Surabaya, terlihat bahwa kontributor tertinggi adalah Rhizophora stylosa yang
diprediksi mencapai 0,0110 ton/ha, dan terendah oleh Excoecaria agallocha dengan prediksi hanya
sekitar 0,0006 ton/ha.
Dari parameter akar, jika digabungkan antara akar utama dengan akar sekunder akan terlihat
pada tabel berikut :
Tabel 4.10 Prediksi biomassa bawah permukaan (BBP) keseluruhan akar mangrove di pantai utara
kota Surabaya
No
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SPESIES

1
2
3
4

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba

5
6

Excoecaria agallocha
Xylocarpus moluccensis
Jumlah

akar utama
(ton/ha)

akar sekunder
(ton/ha)

TOTAL (ton/ha)

2,42
0,05
0,24

0,0029
0,0019
0,0110

2,4249
0,0548
0,2474

15,71
21,93
0,06
40,41

0,0073
0,0006
0,0011
0,0248

15,7192
21,9301
0,0609
40,44

Sehingga menilik dari tabel 4.10, kontributor terbesar BBP dari parameter akar adalah
Excoecaria agallocha yang diprediksi mencapai 21,9301 ton/ha. Dan kontributor terendah adalah
Avicennia marina dengan prediksi hanya mencapai 0,0548 ton/ha. Secara berurutan kontributor
nilai total BBP tertinggi hingga terendah adalah Excoecaria agallocha, Sonneratia alba, Avicennia
alba, Rhizophora stylosa, Xylocarpus moluccensis, dan Avicennia marina. Terlihat dengan jelas juga
bahwa kontributor utama BBP adalah akar utama yang mencapai hampir 99% dari total BBP akar.
4.2.3 Biomassa pohon mati dan kayu mati.
Hasil sampling menunjukkan bahwa tidak ditemukan pohon mati ataupun kayu mati,
sehingga parameter ini diabaikan untuk dihitung biomassa dan prediksi stok karbonnya.
4.2.4 Biomassa sedimen / substrat tanah
Data biomassa sedimen atau substrat tanah tidak diperlukan karena hasil samplingnya
langsung bisa diarahkan untuk diketahui kandungan karbonnya. Analisa hasil laboratorium untuk
kedalaman 10 cm digunakan sebagai patokan dalam perhitungan kandungan karbon atau dianggap
sebagai representasi karbon tanah di lokasi sampling.

4.3

Perhitungan stok karbon
Teknis perhitungan stok karbon relatif sederhana, asalkan biomassa dari material yang akan

dihitung sudah diperoleh datanya. Berikut adalah rumus untuk memprediksi kandungan atau stok
karbon bahan organik pada suatu materi:

Cm = Bt x % C-organik
Keterangan :
Cm
= kandungan karbon bahan organik mati (satuan kg atau ton)
Bt
= total biomassa (satuan kg atau ton)
% C-organik
= nilai persentase kandungan karbon ; ~ 0,47 atau menggunakan nilai % karbon
yang diperoleh dari hasil pengukuran di laboratorium

Oleh karena itu, dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat dihitung:
Stok karbon Biomassa Atas Permukaan (BAP)
Hasil prediksi perhitungan stok karbon dari BAP pohon mangrove, yang meliputi batang
utama, ranting/cabang, daun ukuran besar, dan daun ukuran kecil di pantai utara kota Surabaya
disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.11 Prediksi stok karbon Biomassa Atas Permukaan (BAP) pada ekosistem mangrove di
pantai utara kota Surabaya
No
1
2
3
4
5
6

SPESIES
Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Excoecaria agallocha
Xylocarpus moluccensis
Jumlah

C-batang
(ton/ha)

C-ranting
(ton/ha)

C-daun
besar
(ton/ha)

C-daun
kecil
(ton/ha)

TOTAL
KARBON
(ton/ha)

32,44
40,86
19,25
125,22
0,06

9,09
3,95
2,20
10,34
0,01

0,22
0,09
0,67
0,12
0,05

0,04
0,01
0,02
0,09
0,02

41,79
44,92
22,15
135,77
0,14

11,36

1,72

0,11

0,02

229,20

27,31

1,27

0,20

13,22
257,99

Keterangan : C = Carbon atau stok karbon
Menilik dari tabel 4.11, kontributor utama penjerap karbon atau C-trap adalah jenis
Sonneratia alba dengan kisaran prediksi karbon yang berhasil dijerap mencapai 135,77 ton/ha atau
52,63% dari total karbon yang diprediksi berhasil dijerap oleh Biomassa Atas Permukaan (BAP).
Kontributor utama penjerap pada jenis Sonneratia alba adalah bagian batang utama yang mencapai
125,22 ton/ha atau mencapai 92,23% dari total karbon. Bagian ranting hanya memberikan
kontribusi sekitar 7,61% dan daun ukuran besar serta daun ukuran kecil hanya memberikan
kontribusi sekitar 0,09% dan 0,07% saja.
Berkebalikan dengan Sonneratia alba, maka jenis yang memberikan kontribusi terkecil dalam
menjerap karbon adalah Excoecaria agallocha. Jenis ini diprediksi hanya memberikan kontribusi
sekitar 0,14 ton/ha, atau hanya 0,05% dari total karbon yang berhasil dijerap oleh Biomassa Atas
Permukaan seluruh jenis mangrove di pantai utara kota Surabaya.
Dari seluruh jenis mangrove di pantai utara kota Surabaya, kontributor utama penjerap
karbon adalah bagian batang utama pohon mangrove. Kisaran kontribusi batang utama sebagai
penjerap karbon pada kegiatan ini adalah 40,29% - 92,23%. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi
antara biomassa dengan karbon yang berhasil dijerap, karena biomassa batang utama jauh lebih
besar dibandingkan dengan biomassa Bagian Atas Permukaan lainnya.
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Tabel 4.12 Prediksi stok karbon biomassa bawah permukaan (BBP) pada ekosistem mangrove di
pantai utara kota Surabaya
No
1
2
3
4
5
6

SPESIES
Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Excoecaria agallocha
Xylocarpus moluccensis
Jumlah

C-akar
utama
(ton/ha)

C-akar
sekunder
(ton/ha)

TOTAL
KARBON
(ton/ha)

1,14
0,02
0,11
7,38
10,31

0,0014
0,0009
0,0052
0,0034
0,0003

1,14
0,03
0,12
7,39
10,31

0,03

0,0005

18,99

0,01

0,03
19,01

Keterangan : C = Carbon atau stok karbon
Berkebalikan dengan BAP, maka biomassa bawah permukaan atau BBP yang dikontribusi
oleh akar utama dan akar sekunder hanya memberikan kontribusi sekitar 19,01 ton/ha atau hanya
6,86 % dari total karbon yang diprediksi berhasil dijerap di ekosistem mangrove ini. Oleh karena itu,
jika melihat sitasi terkait karakter jerapan karbon biomassa bawah permukaan di ekosistem
mangrove yang terlihat sangat tinggi dibandingkan ekosistem lainnya, maka dugaan terbesar
jerapan karbon ini dikontribusi oleh sedimen atau substrat, bukan oleh akar, baik akar utama
ataupun sekunder (hasil analisa lengkap dari laboratorium untuk kandungan karbon dalam sedimen
atau substrat disajikan dalam lampiran). Hanya saja keberadaan sedimen atau substrat atau
sebagian peneliti menyatakan sebagai serasah, pada ekosistem mangrove tidak dapat diklaim
sepenuhnya milik dari jenis dimana sampel tanah diambil meskipun teknis pengambilan substrat
adalah disekitar akar jenis tersebut. Hal ini terkait dengan kemampuan arus untuk memicu atau
membantu pergerakan serasah atau daun yang sudah gugur dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga
mengakibatkan terjadinya percampuran serasah oleh banyak jenis mangrove. Oleh karena itu pula
dalam penelitian kandungan karbon, serasah dianggap tidak termasuk bagian dari perhitungan Cstock ekosistem mangrove, tetapi tetap dihitung untuk memberikan informasi terkait
kemampuannya dalam memberikan kontribusi positif menurunkan iklim global.
Teknis perhitungan jerapan karbon oleh sedimen atau substrat menggunakan rumus berikut:

Ct = Kd

x ρ x % C-organik

Keterangan :
Ct = kandungan karbon tanah (gr/cm2)
Kd = kedalaman contoh tanah (cm)
ρ = kerapatan lindak
% C-organik = persentase kandungan karbon ~ 0,47
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Sehingga hasil perhitungan Ct (karbon dalam tanah) untuk seluruh plot contoh di ekosistem
mangrove pantai utara kota Surabaya dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.13 Prediksi stok karbon pada sedimen atau substrat pada tiap jenis mangrove pada plot
contoh di pantai utara kota Surabaya
No

SPESIES

kedalaman
contoh (cm)

bulk
density*
(gr/cm3)

karbon
organik**
(%)

1
2
3
4

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba

10
10
10
10

0,14
0,14
0,14
0,14

5,75
9,65
7,85
6,45

5
6

Excoecaria agallocha
Xylocarpus moluccensis

10
10

0,14
0,14

4,20
4,98

Jumlah

total organik
karbon
tanah
(gr/cm2)
8,05
13,51
10,99
9,03

total organik
karbon
tanah
(ton/ha)
805,00
1351,00
1099,00
903,00

5,88
6,97
54,43

588,00
697,20
5443,20

Keterangan :
*bulk density yang digunakan adalah data sekunder dari Ariani, dkk (2016)
**data karbon organik diperoleh dari hasil analisa laboratorium Departemen Teknik Lingkungan ITS
Berdasarkan tabel tersebut, maka kontributor utama jerapan karbon pada sedimen atau
substrat tanah di ekosistem mangrove pantai utara kota Surabaya adalah Avicennia marina yang
diprediksi mencapai 1351 ton/ha, disusul oleh Rhizophora stylosa dengan 1099 ton/ha, dan
berturut-turut berikutnya Sonneratia alba, Avicennia alba, Xylocarpus moluccensis, dan Excoecaria
agallocha masing-masing dengan prediksi mencapai 903 ; 805 ; 697, dan 588 ton/ha. Namun,
seperti yang telah disampaikan diatas, serasah yang berada di substrat dari masing-masing jenis
tersebut tidak bisa diklaim milik jenis terkait, karena ada mekanisme penghanyutan oleh gerakan
arus air laut. Artinya prediksi total organik tanah tersebut hanya bisa diklaim dalam konteks kisaran,
dari 588 – 1351 ton/ha.
Namun, bila diinginkan prediksi total karbon yang berhasil dijerap oleh BAP dan BBP serta
sedimen atau substrat di ekosistem mangrove pantai utara kota Surabaya, secara lengkap dapat
disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 4.14 Prediksi stok karbon yang berhasil dijerap oleh ekosistem mangrove di pantai utara
kota Surabaya
No

SPESIES

1
2
3
4
5
6

Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Excoecaria agallocha
Xylocarpus moluccensis
Jumlah

karbon
batang
(ton/ha)

karbon
ranting
(ton/ha)

karbon
daun
(ton/ha)

karbon
akar
(ton/ha)

karbon
sedimen /
substrat
(ton/ha)

32,44
40,86
19,25
125,22
0,06

9,09
3,95
2,20
10,34
0,01

0,26
0,10
0,69
0,21
0,07

1,14
0,03
0,12
7,39
10,31

805,00
1351,00
1099,00
903,00
588,00

847,93
1395,94
1121,26
1046,16
598,45

11,36

1,72

0,14

0,03

697,20

710,45

229,20

27,31

1,48

257,99

19,01

5443,20

TOTAL
KARBON
(ton/ha)

5720,19

Mendasarkan dari tabel 4.14, maka prediksi total jerapan karbon pada ekosistem mangrove
di pantai utara kota Surabaya mencapai sekitar 5720,19 ton/ha, yang terkontribusi oleh Biomassa
Atas Permukaan (BBP) mencapai 257,99 ton/ha, biomassa bawah permukaan (BBP) yang mencapai
19,01 ton/ha dan sedimen atau substrat yang mencapai 5443,20 ton/ha. Dan jika dipersentasekan
dihasilkan data kontribusi BAP mencapai sekitar 4,51%, kemudian BBP hanya mencapai 0,33%, dan
tertinggi dari sedimen atau substrat yang mencapai 95,16%.
Penelitian yang dilakukan oleh Syukri (2017) di Ampallas, Sulawesi Barat, dalam kaitannya
antara kanopi mangrove dengan nilai stok karbon yang berhasil dijerap, menunjukkan bahwa ada
korelasi positif antara kanopi (~ bisa diasumsikan sebagai ranting/cabang yang tumbuh lateral)
dengan nilai analisis regresi linier sederhananya berkisar pada 0,0947 atau setara dengan 9,5%,
yang berarti berkorelasi positif tetapi tidak kuat. Menurut Syukri (2017), hal ini dimungkinkan
karena ada faktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam penyerapan dan penyimpanan karbon
seperti kerapatan dan diameter batang pohon. Sehingga jika dikaitkan dan dihubungkan dalam
konteks penelitian ini, tinggi pohon dan juga diameter dari Sonneratia alba yang relatif lebih tinggi
dibandingkan jenis lainnya memperkuat asumsi bahwa kontribusi tertinggi dalam penyimpanan
karbon memiliki korelasi kuat dengan semakin besarnya biomassa batang pohon utama.

4.4

Komparasi data jerapan karbon pada beberapa lokasi ekosistem mangrove
Perhitungan jerapan karbon pada ekosistem mangrove di Indonesia bahkan dunia sudah

pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu perlu dilakukan komparasi untuk
mengetahui kapasitas dan kemampuan ekosistem mangrove di pantai utara kota Surabaya dalam
memberikan kontribusi terhadap upaya meminimasi pemanasan global. Namun, komparasi yang

89

bisa dilakukan adalah hanya didasarkan pada Biomassa Atas Permukaan (BAP) saja, karena
biomassa bawah permukaan (BBP) dianggap sangat kecil persentase kontribusinya, dan karbon
sedimen atau substrat untuk ekosistem mangrove dianggap diabaikan karena tidak bisa diklaim
oleh jenis tertentu saja.
Tabel 4.15 Simpanan karbon pada Biomassa Atas Permukaan (BAP) pada beberapa penelitian
yang dilakukan di ekosistem mangrove
No

Lokasi

1.

Tritih, Jawa Tengah
Rhizophora mucronata
Tali dendang besar, Riau
Bruguiera parviflora
Bruguiera sexangula
Bruguiera sexangula dan Nypa frutican
Halmahera, Maluku
Rhizophora apiculata
Rhizophora stylosa
Bruguiera gymnorhiza
Indragiri Hilir, Riau
Rhizophora apiculata
Bruguiera spp.
Rhizophora mucronata
Tanjung Bara, Sangata Utara
Zona Sonneratia
Zona Sonneratia – Rhizophora
Zona Rhizophora – Ceriops
Zona Ceriops
Rerata
Tanjung Lesung, Banten
Avicennia marina
Bruguiera gymnorhiza
Total
Muara Gembong, Bekasi
Rhizophora mucronata
Sonneratia caseolaris
Sonneratia alba
Avicennia officinalis
Avicennia marina
Avicennia alba
Potensi total
Kawasan PT. Indocement Desa Tarjun
Kalimantan Selatan
Aegiceras corniculatum
Avicennia alba
Avicennia lanata
Avicennia marina
Bruguiera gymnorhiza

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Simpanan Karbon
Biomassa Atas
Permukaan
(ton/ha)
93,73

Referensi

Sukardjo and Yamada (1992)
dalam Ariani, dkk (2016)

97,53
186,80
177,92

Kusmana (1993) dalam Ariani,
dkk (2016)

327,90
178,20
421,50

Komiyama, et al (1998) dalam
Ariani, dkk (2016)

148 – 316
4,86 – 24,22
9,59 – 11,62

Hilmi (2003) dalam Ariani, dkk
(2016)

322,95
277,28
147,29
206,26
238,44
49,44
2,5
55,33
17,60
15,02
9,01
6,03
5,27
2,42
55,35

11,02
32,02
38,61
19,98
21,35

Rita Bulan (2010) dalam Ariani,
dkk (2016)

Afiati, dkk (2013)

Rachmawati, dkk (2014)

Ariani, dkk (2016)

9.

10.

11.

Bruguiera parviflora
Lumnitzera
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Scyphiphora hydrophyllacea
Sonneratia alba
Xylocarpus granatum
Ceriops decandra
Total stok karbon
Pantai Timur Surabaya, kota Surabaya
Avicennia alba
Avicennia marina
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorhiza
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Xylocarpus moluccensis
Total stok karbon
Ampallas, Mamuju, Sulawesi Barat
Rhizophora apiculata
Sonneratia alba
Avicennia alba
Rhizophora mucronata
Avicennia marina
Bruguiera gymnorrhiza
Pantai utara Surabaya, kota Surabaya
Avicennia alba
Avicennia marina
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Excoecaria agallocha
Xylocarpus moluccensis
Total stok karbon

39,36
1,5
28
19,63
15,97
13,99
12,12
5,17
258,72
36,74
57,41
29,12
24,58
97,32
71,10
35,73
352,00
18,60 – 93,37
68,78 – 293,88
53,09
2,05 – 620,51
1,00 – 40,97
1,74 – 2,6
41,79
44,92
22,15
135,77
0,14
13,22
257,99

Anggraeni, dkk., (2017)

Syukri (2017)

Studi ini (2018)

Secara umum, kondisi ekosistem mangrove di pantai utara kota Surabaya, dalam hal
kemampuannya menyimpan karbon termasuk kategori cukup baik jika dibandingkan dengan lokasilokasi seperti yang tersaji pada tabel 4.15. Hal ini dimungkinkan karena beberapa data prediksi
jumlah tegakan pohon di lokasi ini termasuk kategori Baik - Sedang serta Baik - Sangat Padat.

Bagaimana komparasi antara ekosistem mangrove dan kemampuannya dalam menjerap karbon
di pantai timur dan pantai utara kota Surabaya ?
Seperti telah diketahui, Surabaya mempunyai dua lokasi ekosistem mangrove yang
representatif, sehingga layak untuk dibandingkan satu sama lain agar bisa diketahui karakter dari
masing-masing lokasi dalam kaitannya dengan sekuestrasi karbon atau yang lazim dikenal sebagai
C-Stok. Berikut adalah beberapa parameter komparasi yang bisa dibandingkan:
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Tabel 4.16 Komparasi ekosistem mangrove di pantai timur dan pantai utara kota Surabaya
Parameter komparasi
Luasan hutan mangrove
(ha)
Jenis / spesies mangrove
habitus pohon yang
teridentifikasi (th 2018)

Prediksi tegakan pohon
per hektar (th 2018)
Biomassa Atas
Permukaan (BAP) tegakan
pohon (ton/ha)
Biomassa bawah
permukaan (BBP) tegakan
pohon (ton/ha)
Prediksi karbon Biomassa
Atas Permukaan (BAP)
tegakan pohon (ton-C/ha)
Prediksi karbon biomassa
bawah permukaan (BBP)
tegakan pohon (ton-C/ha)
Prediksi karbon
tersimpan dalam sedimen
/ substrat (ton-C/ha)
Jenis mangrove yang
menjerap karbon tertinggi
(BAP + BBP)
Jenis mangrove yang
menjerap
karbon
terendah
Prediksi total karbon yang
dijerap di ekosistem
mangrove (ton-C/ha)

Mangrove pantai timur kota
Surabaya (Anggraeni, dkk., 2017)
985,69
1. Avicennia alba
2. Avicennia marina
3. Bruguiera cylindrica
4. Bruguiera gymnorhiza
5. Rhizophora stylosa
6. Sonneratia alba
7. Xylocarpus moluccensis
*7 spesies, dan 2 diantaranya tidak
ditemukan di pantai utara Surabaya
20.732
709,13

Mangrove pantai utara kota
Surabaya (studi ini, 2018)
150,29 (15% dibandingkan pantai
timur)
1. Avicennia alba
2. Avicennia marina
3. Rhizophora stylosa
4. Sonneratia alba
5. Excoecaria agallocha
6. Xylocarpus moluccensis
*6 spesies, dan 1 diantaranya tidak
ditemukan di pantai timur Surabaya
9.116 (15% dibandingkan pantai
timur)
548,89 (44% dibandingkan pantai
timur)

26,18 (65% dibandingkan pantai
utara)

40,44

333,29

257,99 (77% dibandingkan pantai
timur)

18,70 (98% dibandingkan pantai
utara)

19,01

7694,40

5443,20 (71% dibandingkan pantai
timur)

Rhizophora stylosa (~97,32 tonC/ha)

Sonneratia alba (~135,77 ton-C/ha)

Bruguiera gymnorhiza (~24,58 tonC/ha)

Excoecaria agallocha (~0,14 tonC/ha)

8064,39

5720,19
(71% dibandingkan pantai timur)

Berdasarkan dari data-sheet diatas, luasan mangrove di pantai timur kota Surabaya relatif
lebih luas jika dibandingkan dengan pantai utara kota Surabaya yang diprediksi hanya 15%-nya saja.
Selain itu, jumlah jenis di pantai timur juga lebih banyak dibandingkan di pantai utara, meskipun
ada beberapa jenis yang tidak ditemui diantara kedua lokasi tersebut. Dengan prediksi jumlah
tegakan mangrove yang hanya 15% saja dibandingkan dengan pantai timur, biomassa atas
permukaan (BAP)-nya justru tercatat hampir 44% jika dibandingkan dengan pantai timur. Bahkan
biomassa bawah permukaannya justru lebih besar 2% jika dibandingkan dengan pantai timur.
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Kondisi ini dimungkinkan bahwa tumbuhan mangrove di ekosistem pantai utara tumbuh dengan
baik dan memiliki basal area yang relatif lebih luas seiring dengan usianya. Sehingga dimungkinkan
akar utama ataupun sekunder tumbuh lebih banyak. Dan yang patut disyukuri adalah dengan
prediksi luasan mangrove yang hanya 15% dari luasan mangrove di pantai timur Surabaya, pantai
utara mampu memberikan kontribusi prediksi jerapan karbon hampir 71% dari jumlah jerapan di
pantai timur Surabaya. Hal ini memberikan suatu simpulan sederhana, bahwa luasan mangrove
belum bisa menjadi patokan utama untuk memprediksi jumlah jerapan karbon. Masih banyak hal
lain yang memberikan pengaruh terhadap hal tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

5.1

KESIMPULAN
Hasil kajian estimasi karbon di ekosistem mangrove pantai utara kota Surabaya dapat

disimpulkan sebagai berikut:
1. Tumbuhan mangrove dengan habitus tegakan pohon yang ditemukan di pantai utara kota
Surabaya terdiri atas enam jenis, yaitu Avicennia alba, Avicennia marina, Rhizophora
stylosa, Sonneratia alba, Excoecaria agallocha, dan Xylocarpus moluccensis.
2. Prediksi jumlah tegakan pohon mangrove di pantai utara kota Surabaya mencapai 9.116
per hektar dengan kontribusi masing-masing jenis secara berurutan dari yang paling tinggi
adalah Rhizophora stylosa dengan 4.334 pohon, Avicennia marina 1.900 pohon, Avicennia
alba 1.433 pohon, Sonneratia alba 866 pohon, Xylocarpus moluccensis 350 pohon, dan
Excoecaria agallocha dengan 233 pohon.
3. Biomassa atas permukaan (BAP) dari masing-masing jenis tegakan pohon mangrove
secara berurutan dari yang paling tinggi adalah Sonneratia alba, Avicennia marina,
Avicennia alba, Rhizophora stylosa, Xylocarpus moluccensis, dan Excoecaria agallocha
dengan total biomassa mencapai 288,87 ton/ha ; 95,56 ton/ha ; 88,93 ton/ha ; 47,11
ton/ha ; 28,13 ton/ha, dan 0,29 ton/ha.
4. Biomassa bawah permukaan (BBP) dari masing-masing jenis tegakan pohon mangrove
secara berurutan dari yang paling tinggi adalah Excoecaria agallocha dengan 21,9301
ton/ha, Sonneratia alba 15,7192 ton/ha, Avicennia alba 2,4249 ton/ha, Rhizophora
stylosa 0,2474 ton/ha, Xylocarpus moluccensis 0,0609 ton/ha, dan Avicennia marina
dengan 0,0548 ton/ha.
5. Prediksi karbon yang berhasil dijerap oleh biomassa atas permukaan (BAP) di ekosistem
mangrove pantai utara kota Surabaya secara berurutan dari yang paling tinggi adalah
Sonneratia alba, Avicennia marina, Avicennia alba, Rhizophora stylosa, Xylocarpus
moluccensis, dan Excoecaria agallocha dengan besaran 135,77 ; 44,92 ; 41,79 ; 22,15 ;
13,22 ; dan 0,14 ton-C/ha, sehingga total karbon yang berhasil dijerap oleh BAP adalah
257,99 ton-C/ha.
6. Prediksi karbon yang berhasil dijerap oleh biomassa bawah permukaan (BBP) pada
ekosistem mangrove di pantai utara kota Surabaya, tertinggi oleh Excoecaria agallocha
dengan besaran 10,31 ton-C/ha, disusul Sonneratia alba 7,39 ton-C/ha, Avicennia alba
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1,14 ton-C/ha, Rhizophora stylosa 0,12 ton-C/ha, dan Avicennia marina serta Xylocarpus
moluccensis masing-masing 0,03 ton-C/ha, sehingga total karbon yang berhasil dijerap
oleh BBP adalah 19,01 ton-C/ha.
7. Prediksi karbon pada sedimen atau substrat beberapa jenis mangrove yang ditemukan
berkisar pada 588,00 ton-C/ha hingga 1351,00 ton-C/ha dan totalnya mencapai 5.443,20
ton-C/ha.
8. Prediksi total karbon yang berhasil dijerap oleh ekosistem mangrove di pantai utara
kota Surabaya adalah 5720,19 ton-C/ha.
Jika dihubungkan dengan data hasil perhitungan jerapan karbon di pantai timur kota
Surabaya (Pamurbaya) pada tahun 2017, maka komparasi kondisi ekosistem mangrove kedua lokasi
tersebut dapat ditampilkan pada grafik berikut:

Komparasi kondisi ekosistem mangrove di
Pamurbaya dan Panturbaya
TOTAL KARBON

8064,39

karbon substrat/sedimen (ton/ha)

7694,4

karbon BBP pohon (ton/ha)

5443,2

18,7

karbon BAP pohon (ton/ha)
BBP pohon (ton/ha)

5720,19
19,01

333,29

257,99

26,18

BAP pohon (ton/ha)

40,44

709,13

prediksi juml tegakan pohon (ha)

548,89

20732

Luasan hutan mangrove (ha)

985,69

9116
150,29

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pamurbaya

Panturbaya

Sehingga, secara umum dapat dinyatakan bahwa TOTAL JERAPAN KARBON di Pamurbaya
lebih tinggi dibandingkan dengan Panturbaya, kecuali pada jerapan karbon BBP pohon yang relatif
hampir sama, dengan perbandingan 18,7 : 19,01 ton/ha.

5.2

SARAN dan REKOMENDASI
1. Hasil penelitian estimasi stok karbon pada tahun 2017 dan 2018 (studi ini) disarankan dan
direkomendasikan untuk dibuatkan suatu infogram atau infografis yang komunikatif dan
bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum, agar hasil penelitian dapat
terkomunikasikan secara mudah melalui gambar berikut dengan anjuran dan strategi
dasar dalam menunjukkan bahwa ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang
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sangat penting ditinjau dari fungsi ekologisnya. Infogram terkait dapat berisi beberapa
informasi sebagai berikut:
- Luasan hutan mangrove di pantai utara kota Surabaya,
- Kemampuan dari masing-masing jenis dan bagiannya dalam memberikan kontribusi
Biomassa Atas Permukaan (BAP)-nya,
- Kemampuan dari masing-masing jenis dan bagiannya dalam memberikan kontribusi
Biomassa Bawah Permukaan (BBP)-nya,
- Kemampuan dari masing-masing jenis dan bagiannya dalam memberikan kontribusi
jerapan karbon per satuan hektar,
- Dan informasi lainnya yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan jelas.
Catatan :


Supporting data – pihak Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya,



Infogram maker – Dinas Infokom kota Surabaya atau yang berkompeten.



Infogram / infografis adalah suatu cara untuk menginformasikan suatu data melalui
kombinasi media gambar dan tulisan yang saling bertautan dan sangat menarik
sehingga memudahkan audience atau pembaca memahami informasi dengan baik
dan sangat jelas.

2. Pada kegiatan perhitungan estimasi stok karbon di pantai timur kota Surabaya
sebelumnya (pada bab 5 tercetus untuk sekiranya bisa melakukan perhitungan teori
biomassa atas dan bawah dari tegakan habitus pancang/tihang dan semai, karena diduga
dapat memberikan tambahan prediksi jerapan karbon oleh ekosistem mangrove secara
lebih lengkap). Nyatanya, beberapa penelitian mengarahkan untuk mengabaikan
perhitungan jerapan karbon dari tegakan pancang/tihang bahkan semai karena dianggap
tidak signifikan memberikan kontribusi terhadap total jerapan karbon. Berikut adalah
beberapa penelitian yang terkait:
Informasi
# pengamatan produktivitas komunitas
mangroe dilakukan dengan pengambilan
sample serasah menggunakan litterfall trap
yang berukuran 50 x 50 x 20 cm3 dan beralas
kain nilon yang digantung di 9 pohon yang
berasal dari 3 jenis (Sonneratia alba,
Rhizophora apiculata, dan Bruguiera
gymnorhiza), sehingga masing-masing jenis

Referensi
Patty, W. 2010. Productivity analysis and litter
decomposition rate mangrove leaves in the
village Bahoi, North Minahasa Regency. Chem.
Prog. Vol. 3, No.2 (91-95)
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diambil 3 pohon sebagai acuan data, bukan
semaian.
# pohon sampel diambil sebanyak 30 pohon
contoh yang terbagi 40% pohon contoh
untuk umur 1-4 tahun (12 pohon) dan 60%
pohon contoh untuk umur 5, 6, 8, dan 9
tahun.
Hal
ini
dilakukan
dengan
pertimbangan bahwa dimensi pohon yang
lebih besar sangat mempengaruhi biomassa
suatu tegakan (Brown, 2002 dalam Qirom,
dkk., 2012)
# penentuan biomassa dapat disusun
minimal 30 pohon terpilih untuk tiap spesies,
namun untuk penelitian hanya pada satu
lokasi 12 pohon sudah dianggap memadai
(MacDicken, 1997 dalam Afiati, R.N, dkk.,
2013), dan bukan dengan menggunakan
habitus semai.

Qirom, M.A., M.Buce Saleh and B. Kuncahyo.
2012. Evaluasi penggunaan beberapa metode
penduga biomassa pada jenis Acacia mangium
Wild. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi
Alam Vol.9 No.3 : 251-263.

Afiati, R.N, Agustin Rustam, Terry L. Kepel, Nasir
Sudirman, Mariska Astrid, August Daulat, Devi
Dwiyanti Suryono, Yusmiana Puspitaningsih,
Peter Mangindaan, Andreas Hutahaean. 2013.
Karbon stok dan struktur komunitas mangrove
sebagai blue carbon di Tanjung Lesung, Banten.

Oleh karena itu, jika dilakukan monitoring jerapan karbon pada tahun-tahun
mendatang, agar memperoleh hasil yang lebih valid, maka disarankan dan
direkomendasikan untuk menggunakan sampel pohon tiap jenis lebih dari satu tegakan,
agar diperoleh rerata yang akan mewakili lokasi secara representatif.

3. Perihal Bulk Density (BD) yang digunakan dalam kegiatan ini mengacu pada studi pustaka
yaitu Ariani, dkk (2016). Sebenarnya apakah BD itu?, Bulk Density (BD) atau dalam bahasa
Indonesia diartikan sebagai berat suatu massa tanah per satuan volume tertentu. Hal ini
tentu saja mengarah pada kondisi tanah dilokasi penelitian. Volume tanah adalah volume
kepadatan tanah termasuk pori-pori tanah. Tanah yang padat akan mempunyai bulk
density yang lebih besar dibandingkan tanah yang sama tetapi tidak padat. Pada
umumnya tanah lapisan atas pada tanah mineral mempunyai nilai BD yang lebih rendah
dibandingkan tanah dibawahnya. Nilai BD akan menggambarkan adanya lapisan padat
tanah. Beberapa faktor yang memberikan pengaruh langsung keberadaan dan nial BD
adalah kandungan bahan organik, tekstur, dan juga struktur tanah. Semakin tinggi nilai BD
berarti makin sulit untuk meneruskan air atau ditembus oleh akar tanaman. Nilai BD
berkisar 1 – 0,7 gr/cm3, sedangkan tanah organik umumnya mempunyai nilai BD antara
0,1 – 0,9 gr/cm3. Pada kegiatan ini sebenarnya data BD bisa diperoleh sebagai data primer
dengan menggunakan rumus berikut:
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Bulk Density (BD) tanah (g/cm3) = Berat kering sampel (g)
Volume sampel (cm3)
Namun, pada kegiatan ini digunakan data sekunder yaitu BD = 0,14 ; sehingga
disarankan jika memungkinkan maka bulk density (BD) menggunakan data primer
(dihitung sendiri), dimana berat kering dan volume sampel dapat menggunakan data dari
masing-masing jenis pohon mangrove dan kemudian diaplikasikan untuk perhitungan
jerapan karbon pada sedimen atau substrat dari masing-masing lokasi sampling setiap
jenis (Kauffman and Donato, 2012).

4. Penentuan kedalaman substrat atau sedimen pada beberapa jenis tegakan mangrove
yang akan digunakan sebagai bagian dari perhitungan C-organik (dalam satuan %) pada
kegiatan ini diputuskan menggunakan kedalaman 10 cm saja. Hal ini didasarkan dari hasil
analisa laboratorium yang tersaji pada grafik berikut:

C-organik sedimen pada beberapa jenis pohon mangrove
di pantai utara kota Surabaya untuk beberapa kedalaman
(dalam %)
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Terlihat dengan jelas ada perbedaan kandungan C-organik antar kedalaman pada
beberapa jenis tegakan pohon mangrove serta pola yang jelas, bahwa jumlah C-organik
pada bagian permukaan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang lebih dalam yaitu
pada jenis Avicennia marina, Rhizophora stylosa, dan Sonneratia alba. Sedangkan ketiga
jenis lainnya menunjukkan pola fluktuatif (Avicennia alba dan Excoecaria agallocha) dan
pola kebalikan dari tiga jenis sebelumnya (Xylocarpus moluccensis). Pada awalnya konsep
kandungan C-organik pada substrat atau sedimen diduga lebih tinggi pada bagian
permukaan dibandingkan pada bagian bawah dari permukaan. Oleh karena itu diputuskan
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dalam kegiatan ini untuk mengambil tiga posisi kedalaman yang berbeda dengan harapan
asumsi tersebut sesuai. Namun, dengan konsep teoritis yang menyatakan bahwa serasah
tidak dihitung dalam mekanisme perhitungan C-stock atau jerapan karbon di ekosistem
mangrove, maka jelas terlihat bukti dari hal tersebut. Tiga dari enam jenis tegakan
memang menunjukkan konsep yang benar, yaitu bagian permukaan memang
memberikan data C-organik lebih tinggi dibandingkan bagian dibawah permukaan.
Namun, tiga sisanya justru menunjukkan pola fluktuatif atau bahkan berkebalikan. Hal ini
menunjukkan bahwa konsep bahwa serasah dibagian permukaan akan mengandung Corganik lebih tinggi dibandingkan bagian bawah permukaan dapat diabaikan dan hanya
akan berlaku untuk ekosistem hutan didaratan saja. Sementara di ekosistem mangrove
cenderung untuk diabaikan karena mengalami pengikisan oleh hanyutan air laut. Oleh
karena itu pula, disarankan dan direkomendasikan, cukup diambil satu sampel
kedalaman untuk parameter substrat atau sedimen pada ekosistem mangrove jika ingin
diketahui C-organik-nya karena cenderung memang lebih tinggi di bagian permukaan
tetapi tidak tepat jika menjadi lebih rendah dibagian bawahnya. Dan merunut dari hasil
kegiatan ini, maka kedalaman 10 cm sudah dianggap yang terbaik sebagai kedalaman
representatif.

5. Perihal sampah di ekosistem mangrove, merupakan masalah yang sifatnya terintegrasi
dalam pengelolaannya. Beberapa foto yang menunjukkan kondisi sampah di pantai utara
kota Surabaya tersaji berikut:
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Beragam jenis sampah, utamanya
plastik terkumpul di lokasi ini

Dari ketiga gambar yang mewakili beberapa lokasi sampling, terlihat bahwa sampah
merupakan salah satu polutan penting yang harus segera ditemukan solusinya oleh
pengambil kebijakan. Sampah di lokasi mangrove menjadi isu utama saat ini, bahkan menjadi
isu internasional. Relatif sulit untuk menemukan solusi cerdas dan terintegrasi terkait dengan
sampah di ekosistem mangrove. Hal ini berhubungan erat dengan perilaku masyarakat, baik
sekitar ataupun secara nasional. Beberapa kasus terkait dengan sampah dan mangrove
adalah tertutupnya bagian-bagian tertentu dari tumbuhan mangrove sehingga menghalangi
mekanisme alamiah dari mangrove

Sebuah headline dari http://nationalgeographic.grid.id/read/13893538/90-sampah-plastikdunia-berasal-dari-sungai-sungai-di-asia-dan-afrika memberikan informasi bahwa sumber utama
sampah plastik berawal dari kegiatan di daratan yang kemudian berkumpul di sungai, dan kemudian
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berakhir di saluran akhir pada ekosistem mangrove. Indonesia-pun mempunyai peran pada
kegiatan ini seperti yang disitasi dari sumber tersebut sebagai berikut:

Artinya, permasalahan sampah pada ekosistem perairan dialami oleh banyak negara
sehingga memerlukan suatu penanganan yang bersifat internal integratif ataupun eksternal
integratif. Terkait dengan hal ini, saran yang bisa disampaikan adalah melakukan kerjasama
dengan beberapa lembaga instansi pemerintah ataupun swasta untuk menemukan formula yang
tepat agar permasalahan sampah di ekosistem mangrove dapat diminimasi dan jika memungkinkan
teratasi secara integratif. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan Komunitas Nol
Sampah Surabaya, yang sudah lama concern dalam hal pengelolaan sampah di kota Surabaya.
Catatan :
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2018 juga bekerjasama dengan Departemen Biologi
dalam kerangka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk workshop, yang mengundang
peserta dari berbagai kalangan (mahasiswa, guru, pegawai dinas lingkungan hidup se-kab/kota di Jawa
Timur dan lain-lain) untuk bersama-sama memecahkan masalah sampah di kota Surabaya, utamanya di
pesisir seperti ekosistem mangrove. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan Komunitas Nol
Sampah akan menjadi pembicara atau narasumber eksternal, dan akan didampingi oleh para abdimas dari
Departemen Biologi Fakultas Ilmu Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Kegiatan ini
merupakan bagian dari peran serta masyarakat, dalam hal ini institusi pendidikan, yang peduli terhadap
lingkungan hidup di kota Surabaya, sehingga menjadikan acara ini bertajuk ‘BioCare 2018’).
Fokus dari kegiatan ini adalah untuk menjembatani permasalahan lingkungan di Surabaya, terkhusus
sampah plastik yang merupakan salah satu permasalahan internasional, dimana pada majalah National
Geographic bahasa Indonesia edisi Juni 2018 menampilkan pokok utama tema yaitu “Bumi atau Plastik”?,
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Yang menggambarkan betapa mengerikannya efek penggunaan plastik di muka bumi ini, yang sebenarnya
“usia kerja’ kantong plastik hanya 15 menit tetapi 40% diantaranya akan ditemukan di laut. Asia adalah
salah satu benua yang pertumbuhannya sangat tinggi dalam penggunaan plastik sehingga hanya pada
tahun 2015 saja sudah diproduksi 407 juta ton, dan 29% diantaranya dibuat di China (National Geographic,
Juni 2018).
Untuk itulah perlu ada mekanisme ‘pembatasan’ atau mekanisme-mekanisme lain yang bisa dilakukan
oleh konsumen dengan beragam profesi agar bisa diinformasikan pada komunitasnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu usaha dari sekian banyak permasalahan lingkungan
di kota Surabaya yang perlu dipecahkan bersama-sama, seperti halnya kepedulian
masyarakat kota Surabaya dalam memelihara lingkungannya masing-masing ataupun
bekerjasama dengan instansi pemerintah yang memungkinkan kota Surabaya memperoleh
penghargaan Lee Kuan Yeuw 2018.

6. Setelah smart-city, maka target berikutnya adalah eco-city, yang salah satu parameternya
adalah kualitas lingkungan hidup di kota Surabaya yang sudah dianggap dalam kategori baik.
Eco-city berarti menganut paham ecological city yaitu kota yang berwawasan lingkungan dan
berbasis ekosistem. Status green-city bagi Surabaya sudah bisa diklaim meskipun belum
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sepenuhnya bisa berjalan dengan sempurna karena kesadaran manusianya masih relatif
rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, green-city memiliki konsep kota ramah lingkungan
dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien untuk sumberdaya air dan energi,
mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin terciptanya
kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasar
perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip pembangunan
berkelanjutan.

Sebuah berita di media online suarasurabaya.net menginformasikan mengenai kunangkunang dan kaitannya dengan kualitas lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove sebagai
berikut:
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Sumber : http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2018/205974-Pemkot-dan-LSM-KitakyushuBersedia-Menangkarkan-Kunang-Kunang-di-Surabaya
Terlihat bahwa ada suatu hal yang menarik jika membahas mengenai kunang-kunang, seperti
yang disampaikan oleh dua orang tamu dari Jepang, tepatnya dari Pemerintah Kota Kitakyushu
bidang Lingkungan Hidup dan dua orang dari Biotope Laboratory (LSM Kitakyushu) pada saat
berkunjung ke Wonorejo.
Dalam kesempatan tersebut, kedua tamu menyampaikan beberapa statemen sebagai
berikut:

Highlight diatas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bisa digunakan sebagai indikator
kualitas lingkungan perairan, yaitu kunang-kunang. Apakah kunang-kunang itu ?, kunang-kunang
adalah serangga kecil yang mampu menghasilkan cahaya dari dalam tubuhnya yang hampir 100%
mampu mengubah energi menjadi cahaya. Hal tersebut diduga dikaitkan dengan desain sempurna
pada sistem penghasil cahaya yang dimilikinya. Tubuhnya berisi zat kimia khusus yang disebut
Luciferin dan enzim yang dihasilkannya disebut Luciferase. Agar menghasilkan cahaya, dua zat kimia
tersebut harus bercampur dan percampuran tersebut akan menghasilkan energi dalam bentuk
cahaya.
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Cahaya adalah salah satu bagian penting dari mekanisme reproduksi kunang-kunang sebagai
sarana komunikasi antara jantan dan betina. Sinyal cahaya tersebut digunakan oleh sang jantan
dengan mekanisme nyala-padam untuk mengirim pesan pada sang betina. Dan pesan tersebut oleh
betina akan direspon dengan menggunakan kode yang sama sehingga kemudian keduanya
mendekat dan melakukan reproduksi. Dan uniknya, meskipun cahaya yang dihasilkan tingkat
‘lumen’nya 20 kali lebih besar dibanding bola lampu, suhu tubuh kunang-kunang tetap tidak
mengalami kenaikan, hal ini karena cahaya yang dihasilkan bersifat dingin. Cahaya ini dihasilkan
oleh lapisan kecil sel yang disebut dengan photocytes yang terdiri atas beberapa lapis sel reflektif
yang dapat mengeluarkan cahaya berwarna kuning-kehijauan. Dan secara khusus dalam sel reflektif
penghasil cahaya tersebut terdapat sebuah organel yang disebut peroxizome, dan bahan kimia yang
terletak didalam organel tersebutlah yang dapat menghasilkan cahaya. Magnesium dan ATP dalam
peroxizome akan memberikan reaksi dengan enzim luciferase dan protein luciferin. Kombinasi
inilah yang akan menciptakan molekul yang sangat tidak stabil sehingga harus melepaskan
energinya dalam bentuk foton cahaya. Selanjutnya ketika oksigen masuk kedalam campuran ini,
maka molekul akan kembali menjadi stabil sehingga cahaya akan padam. Kejadian ini terulang
berkali-kali sehingga kunang-kunang akan terlihat seolah menyala-matikan cahaya.
Klasifikasi ilmiah kunang-kunang tersajikan sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Coleoptera
Famili : Lampyridae
Genus : Photuris
Spesies : Photuris lucicrescens
Catatan : jenis kunang-kunang relatif banyak, namun yang pasti masih tergolong pada famili
Lampyridae.
Pertanyaannya adalah, bagaimana kunang-kunang bisa digunakan sebagai spesies biondikator
untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik?
Jika kita membicarakan mengenai kunang-kunang sebagai serangga, maka kita tidak akan
berlepas diri dari inang hidup atau tempat hidup atau habitat khasnya. Tanpa ada habitat, maka
sangat mungkin kunang-kunang ini akan ‘menghilang’ bahkan cenderung punah. Peggy Djulianti
(peneliti kupu-kupu dari Puslit-Bio LIPI) menyatakan bahwa kunci keberadaan satwa jenis seperti
kunang-kunang untuk eksis adalah tumbuhan inang, karena mereka memanfaatkan proses
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simbiosis mutualisme didalamnya. Mereka membutuhkan tempat untuk meletakkan telur agar
mampu eksis, dan jika tumbuhan inang untuk peletakan telur sudah tidak ada, maka satu mata
rantai siklusnya telah putus sehingga berimbas pada kepunahan. Menurutnya, tumbuhan inang
yang mempunyai hubungan erat dengan kunang-kunang adalah jenis padi-padian dan jagung
karena model perilakunya. Hanya saja si peneliti masih belum bisa menjelaskan dengan detail dan
pasti tumbuhan inang apa yang sesuai untuk kunang-kunang. Dan untuk menjawab pertanyaan ini
dibutuhkan data dan sumber referensi yang valid agar nuansa ilmiah tetap terjaga dan dapat
dipertanggung-jawabkan.

Lalu, apakah kunang-kunang mempunyai hubungan erat dengan ekosistem mangrove ?
Berikut beberapa berita populis di media massa yang mengaitkan antara kunang-kunang
dengan ekosistem mangrove:

Sumber
:
http://news.metrotvnews.com/peristiwa/3NOn5XmK-seribu-kunang-kunang-dipengudang
Wandi Yusuf • Kamis, 26 Apr 2018 08:41 WIB
Sumber :
Zurba, N. Hefni Effendi, Yonvitner. 2017.
Pengelolaan potensi ekosistem mangrove di
Kuala Langsa, Aceh. Jurnal Ilmu dan Teknologi
Kelautan Tropis, vol.9, No.1 ; 281-300.
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sumber
:
indonesia/

https://www.its.ac.id/news/2015/11/11/potensi-mangrove-untuk-pariwisata-di-

Dari beberapa informasi populis tersebut, maka bisa jadi ada korelasi yang kuat antara
ekosistem mangrove dengan kunang-kunang sebagai spesies bioindikator kualitas lingkungan,
utamanya jika dikaitkan dengan genus atau jenis tertentu yaitu Sonneratia. Maka, disarankan dan
direkomendasikan untuk melakukan re-inventarisasi jenis serangga di ekosistem mangrove untuk
memperoleh informasi yang valid terkait keberadaan kunang-kunang di ekosistem mangrove
Surabaya, baik di sisi Timur ataupun Utara.

Sebagai bentuk pemahaman dasar hubungan antara kunang-kunang dengan ekosistem
mangrove, berikut beberapa statement atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa
peneliti di Malaysia, yang secara notabene mempunyai iklim dan cuaca relatif sama dengan
Indonesia. Penelitian yang mereka lakukan telah berjalan sekitar 10 tahun yang lalu hingga
sekarang, dengan fokus keberadaan kunang-kunang di ekosistem mangrove dan kaitannya dengan
kegiatan pariwisata.
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Menilik dari judul jurnal tersebut, berarti firefly atau disebut juga dengan kunang-kunang
(dari jenis genus Pteroptyx) merupakan spesies yang sudah eksis di sungai Selangor yang juga
merupakan bagian dari pesisir di Malaysia. Oleh karena itu, keberadaan P.tener diduga erat
mempunyai hubungan dengan makhluk hidup atau lingkungan fisik-kimia di lokasi ini.

Dalam introduksinya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa P.tener sudah menjadi
bagian dari konsep ekoturisme di negara bagian Selangor. Dan yang menggembirakan, hal ini ada
hubungannya dengan salah satu jenis tumbuhan mangrove yaitu Sonneratia (dalam penelitian ini
adalah S.caseolaris, sedangkan di Surabaya teridentifikasi jenis S.alba ; dalam satu genus atau
keluarga tetapi beda spesies).
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Diinformasikan juga bahwa P.tener mempunyai hubungan erat dengan snail atau sejenis
siput Cyclotropis carinata, sebagai host larvanya. Dan jika dikonfirmasi ulang di situs iucnredlist
http://www.iucnredlist.org/details/189338/0 , disampaikan bahwa memang siput ini adalah
“native” atau asli dari Asia Tenggara, dan mempunyai hubungan erat dengan P.tener.

Menilik informasi diatas, maka status dari C.carinata masih dalam taraf ‘least concern’ atau
masih memerlukan perhatian yang relatif sedikit atau bahasa awam-nya adalah cenderung bukan
spesies langka karena masih ditemukan dalam jumlah relatif banyak. Oleh karena itu, dalam
kegiatan inventarisasi keanekaragaman hayati ekosistem mangrove maka genus atau jenis siput ini
bisa menjadi skala prioritas untuk memberikan penguatan keberadaan kunang-kunang sejenis
P.tener di Surabaya.
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Kegiatan monitoring dilakukan dan merupakan bagian kerjasama antara pemerintah
Malaysia melalui Forest Research Institute Malaysia (FRIM) dengan pemerintah Denmark sekaligus
pengembangan teknik monitoring dan program melalui suatu project yang dinamakan Integrated
River Basin Management (IRBM). Dan kegiatan monitoring ini dilakukan dalam rentang waktu 3
tahun.

Teknis monitoring dilakukan pada saat bulan baru, dengan antisipasi selisih sehari dan
sesudah penanggalan bulan baru. Teknis ini bisa jadi mempunyai hubungan dengan keberadaan
P.tener dalam konteks bioekologinya, sehingga akan menjadi sangat bagus apabila pemahaman
bioekologi kunang-kunang dipahami terlebih dahulu sehingga dalam kegiatan monitoring akan
diperoleh data secara keseluruhan (entired information).
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Berasumsi dari data diatas (bagian ‘peak’ yang diberi tanda lingkaran biru), secara umum
terlihat bahwa keberadaan P.tener ditemukan terbanyak pada pertengahan tahun selama
monitoring 2006 - 2009, tepatnya pada bulan-bulan antara Juni hingga Agustus. Sedangkan
eksistensi terendah ditemukan pada bulan Desember hingga Pebruari. Kondisi-kondisi tersebut bisa

113

jadi terkait dengan mekanisme bioekologinya, yang berarti ada kecenderungan keterkaitan bulanbulan tersebut dengan kelimpahannya.

Mempertegas dari asumsi sebelumnya, jurnal tersebut menyampaikan hal yang sama. Lalu,
bagaimana dengan asumsi yang bisa dijelaskan terkait dengan kecenderungan tersebut ?

Peneliti menyampaikan bahwa ada kecenderungan keberadaan P.tener di tujuh lokasi
penelitiannya dengan rainfall (curah hujan), water quality (kualitas air), dan salinity (salinitas ~
kadar garam)
[catatan : gambar 4 dan 5 dari jurnal tidak ditampilkan di sini]. Tetapi apakah benar ?

Dalam diskusi atau pembahasannya, dinyatakan bahwa suhu dan kelembaban relatif
dianggap stabil dan tidak menunjukkan pengaruh dalam kaitannya dengan kelimpahan kunangkunang dewasa.
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Dugaan penulis, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan naiknya populasi P.tener dan
sebaliknya curah hujan yang rendah menurunkan populasinya. Hal tersebut diduga karena
pengaruh dari kondisi lembab akan memberikan efek positif dalam perkembangan larva dan juga
populasi siput host-nya. Hanya saja, siklus hidup P.tener yang mencapai 3 bulan seringkali
menyulitkan untuk memastikan hubungan curah hujan dengan kelimpahan P.tener dewasa karena
seringkali mengarah pada timelapse atau tumpang tindih kondisi iklim. [lanjut]

Terlihat polanya masih belum jelas dan stabil, oleh karena itu dugaan ini masih perlu untuk
dipastikan lebih lanjut.
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Data lainnya menginformasikan bahwa hilangnya habitat ekosistem mangrove pada saat
penelitian karena mengalami konversi untuk kegiatan agrikultur atau pertanian mempunyai
dampak terhadap keberadaan P.tener.

Kehilangan habitat dianggap sebagai salah satu faktor paling penting yang mengancam
populasi P.tener di Selangor, dan sayangnya sangat cepat terjadi, utamanya dalam kaitan konversi
tata guna lahan menjadi lahan agrikultur atau minyak sawit oleh kegiatan manusia.

Tetapi pemerintah Malaysia melalui distrik atau negara bagian Kuala Selangor sudah
melakukan langkah antisipasi pengukuhan bahwa sungai Selangor dan sekitarnya di Kuala Selangor
secara efektif per 2 Juli 2009 ditetapkan sebagai zona lindung dibawah Selangor Waters
Management Authority Enactment 1999. Dengan adanya legal law seperti itu, maka segala kegiatan
yang mengatasnamakan pribadi di zona tersebut tidak dibenarkan. Harapannya kondisi ekosistem
di lokasi tersebut akan mengalami rehabilitasi secara alami.
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Intinya dari jurnal tersebut ada hubungan antara keberadaan kunang-kunang dengan salah
satu tumbuhan di ekosistem mangrove yaitu dari genus Sonneratia. Terkait dengan konteks
biondikator dan lain sebagainya, mungkin kajian dari beberapa jurnal berikut bisa ditelaah lebih
lanjut.
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Secara detail, memang belum tersampaikan hubungan spesifik antara kunang-kunang
dengan ekosistem mangrove, utamanya Sonneratia. Namun, setidaknya ada kaitan antara
keduanya yang kedepannya mungkin bisa dicari korelasinya secara lebih detail.

Oleh karena itu dapat disimpulkan sepihak, sebagai bentuk sinergi positif antara kunangkunang dengan Sonneratia, maka rekomendasi re-vegetasi Sonneratia bisa dijadikan salah satu
isu kegiatan utama di ekosistem mangrove kota Surabaya, baik di sisi Timur ataupun di sisi Utara.
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Lampiran 01
Hasil analisa laboratorium untuk sedimen atau substrat di masing-masing jenis mangrove di
pantai utara kota Surabaya
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Lampiran 02
Lampiran 02.1
Ilustrasi Avicennia alba dan bagian-bagiannya dalam kaitan dengan prediksi C-Stock assessment di
pantai utara kota Surabaya 2018

Prediksi C-Stock:
# batang ~ 32,44 ton/ha
# ranting ~ 9,09 ton/ha
# daun uk besar ~ 0,22 ton/ha
# daun uk kecil ~ 0,04 ton/ha
# akar utama ~ 1,14 ton/ha
# akar sekunder ~ 0,0014 ton/ha
# sedimen / substrat ~ 805 ton/ha*)

*)tidak dapat diklaim murni dari berasal dari Avicennia alba
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Lampiran 02.2
Ilustrasi Avicennia marina dan bagian-bagiannya dalam kaitan dengan prediksi C-Stock
assessment di pantai utara kota Surabaya 2018

Prediksi C-Stock:
# daun uk besar ~ 0,09 ton/ha
# daun uk kecil ~ 0,01 ton/ha

Prediksi C-Stock:
# batang ~ 40,86 ton/ha
# ranting ~ 3,95 ton/ha
Prediksi C-Stock:
# akar utama ~ 0,02 ton/ha
# akar sekunder ~ 0,0009 ton/ha
ton/ha

Prediksi C-Stock:
# sedimen/substrat ~ 1351 ton/ha*)

*)tidak dapat diklaim murni dari berasal dari Avicennia marina
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Lampiran 02.3
Ilustrasi Rhizophora stylosa dan bagian-bagiannya dalam kaitan dengan prediksi C-Stock
assessment di pantai utara kota Surabaya 2018

Prediksi C-Stock:
# batang ~ 19,25 ton/ha
# ranting ~ 2,20 ton/ha

# daun uk besar ~ 0,67 ton/ha
# daun uk kecil ~ 0,02 ton/ha

Prediksi C-Stock:
# akar utama ~ 0,11 ton/ha
# akar sekunder ~ 0,0052 ton/ha
ton/ha

Prediksi C-Stock:
# sedimen/substrat ~
1099 ton/ha*)

*)tidak dapat diklaim murni dari berasal dari Rhizophora stylosa
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Lampiran 02.4
Ilustrasi Sonneratia alba dan bagian-bagiannya dalam kaitan dengan prediksi C-Stock assessment
di pantai utara kota Surabaya 2018

Prediksi C-Stock:
# batang ~ 125,22 ton/ha
# ranting ~ 10,34 ton/ha

# daun uk besar ~ 0,12 ton/ha
# daun uk kecil ~ 0,09 ton/ha

Prediksi C-Stock:
# akar utama ~ 7,38 ton/ha
# akar sekunder ~ 0,0034 ton/ha
ton/ha

Prediksi C-Stock:
# sedimen/substrat ~ 903 ton/ha*)

*)tidak dapat diklaim murni dari berasal dari Sonneratia alba
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Lampiran 02.5
Ilustrasi Excoecaria agallocha dan bagian-bagiannya dalam kaitan dengan prediksi C-Stock
assessment di pantai utara kota Surabaya 2018

Prediksi C-Stock:
# batang ~ 0,06 ton/ha
# ranting ~ 0,01 ton/ha
# daun uk besar ~ 0,05 ton/ha
# daun uk kecil ~ 0,02 ton/ha

Prediksi C-Stock:
# akar utama ~ 10,31 ton/ha
# akar sekunder ~ 0,0003 ton/ha
ton/ha

Prediksi C-Stock:
# sedimen/substrat ~ 588 ton/ha*)

*)tidak dapat diklaim murni dari berasal dari Excoecaria agallocha
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Lampiran 02.6
Ilustrasi Xylocarpus moluccensis dan bagian-bagiannya dalam kaitan dengan prediksi C-Stock
assessment di pantai utara kota Surabaya 2018

Prediksi C-Stock:
# daun uk besar ~ 0,11 ton/ha
# daun uk kecil ~ 0,02 ton/ha

Prediksi C-Stock:
# batang ~ 11,36 ton/ha
# ranting ~ 1,72 ton/ha

Prediksi C-Stock:
# sedimen/substrat ~ 697,20 ton/ha*)

Prediksi C-Stock:
# akar utama ~ 0,03 ton/ha
# akar sekunder ~ 0,0005 ton/ha
ton/ha

*)tidak dapat diklaim murni dari berasal dari Xylocarpus moluccensis
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Lampiran 03
Dokumentasi Kegiatan
03.1 Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Tim survey memasuki lokasi titik pengambilan sampel stok karbon dan sekaligus melakukan
observasi awal

Teknis pembuatan plot dalam transek (lihat garis putih – yang dilintangkan) ; digunakan tali atau
alat ukur meteran untuk membuat plot dengan ukuran 10 x 10 m dalam satu line atau transek;
pada satu transek terdiri atas tiga hingga empat plot tergantung ketebalan ekosistem mangrove di
lokasi penelitian; dalam plot 10 x 10 m terdapat sub plot 5 x 5 m untuk perhitungan habitus
pancang, dan sub plot 1 x 1 m untuk perhitungan habitus semai, Catatan: gambar diambil di lokasi
Romokalisari 1 ; vegetasi yang terlihat adalah Rhizophora stylosa
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Aa

Teknis pemotongan ranting untuk digunakan sebagai sub sampel utama untuk memperoleh
biomassa basah (BB)nya BK); panjang dan diameter ranting dihitung agar dapat dikonversi menjadi
prediksi biomassa batang utama, termasuk juga ranting; untuk setiap jenis dilakukan hal yang sama.
Catatan: gambar diambil di lokasi Romokalisari 1 ; ranting yang dipotong adalah sampel Rhizophora
stylosa dan Avicennia marina

a

Pengukuran diameter batang pohon (Avicennia marina) untuk digunakan sebagai pembanding
konversi dari sub sampel ranting agar diperoleh prediksi biomassa basah dan biomassa kering,
pengukuran diameter ini termasuk juga untuk melakukan penggolongan habitus (pohon /
pancang).
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Penghitungan jumlah akar utama dan akar sekunder pada tumbuhan Rhizophora stylosa

Pemotongan dan pengukuran sub sampel akar Rhizophora stylosa di lokasi Romokalisari 1
untuk diperoleh biomassa basah dan kering-nya; akar termasuk dalam Biomassa Bawah
Permukaan (Bbp)
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a

Sampling tanah menggunakan core sampler sehingga diperoleh sampel tanah pada tiap kedalaman;
untuk kegiatan ini, sampel yang diambil adalah pada kedalaman 0-10 cm, 10-20 cm, dan 20-30 cm,
tetapi hanya kedalaman 10 cm saja yang digunakan untuk teknis perhitungan karbon organik tanah
melalui hasil laboratorium

Collecting daun sebagai bagian untuk mengetahui biomassa basah daun, dilakukan sampling
beberapa daun, termasuk sortir ukuran sehingga terpilih ukuran besar dan kecil.
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Rintangan tim survey saat air laut mulai surut, memerlukan usaha ekstra untuk menuju ke titik
lokasi sampling
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03.2 Dokumentasi Kegiatan Laboratorium

Proses sortir daun besar dan kecil beberapa jenis mangrove yang ditemukan di Panturbaya

Daun yang berukuran
dipisahkan
dengan
berukuran kecil,

besar
yang

Dihitung jumlah daun untuk setiap
jenis, baik yang berukuran besar
dan kecil, untuk kemudian diambil
satu sampel yang akan digunakan
untuk
mengukur
biomassa
basahnya,
Selanjutnya biomassa basah
diperlakukan sedemikian rupa
untuk dipersiapkan dalam proses
pengovenan
agar
diperoleh
biomassa kering.
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Pengukuran luas daun untuk
mengetahui biomassa basah per
ukuran daun.

Teknis penimbangan biomassa basah
daun

Sebelum di oven daun di bungkus
dengan alumunium foil agar tidak
terjadi ‘overburning’, selain itu juga
untuk keamanan operator.
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Pengukuran volume sampel ranting
mangrove

Teknis penimbangan sampel akar
mangrove (Sonneratia alba)

Sampel daun, ranting dan akar dari
semua jenis mangrove yang dijumpai,
siap di oven untuk mendapatkan
biomassa keringnya

Teknis pengovenan sampel untuk
mendapat data biomassa kering
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Penimbangan awal sampel sedimen

Pengovenan untuk menghilangkan kadar air

Pembakaran dengan suhu tinggi untuk
menghilangkan unsur lain selain karbon

Penimbangan akhir untuk mengetahui kadar
C-organik

