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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim,
Dengan mengucap syukur ke Hadirat Allah SWT atas segenap rahmat dan
kasih sayang yang tak terputus serta kemudahan yang diberikan-Nya sehingga
pelaksanaan penyusunan buku “ESTIMASI STOK KARBON DI KAWASAN
MANGROVE PANTAI TIMUR KOTA SURABAYA” Sub Kegiatan Pemulihan Fungsi
Lingkungan Hidup, Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup dapat berjalan dengan lancar.
Buku ini menyajikan data dan pembahasan terkait stok karbon di hutan
mangrove Surabaya, utamanya di Pamurbaya (Pantai Timur Kota Surabaya).
Dimana prediksi luasan ekosistem hutan mangrove di pamurbaya mencapai 916.743
Ha dari total prediksi luasan ekosistem hutan mangrove di Kota Surabaya 1108.823
Ha atau sekitar 82.68 %. Kondisi ini menjadi dasar mengapa perlu dilakukan
perhitungan stock karbon di hutan mangrove Surabaya, untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi kota Surabaya dalam meminimasi terjadinya gas rumah kaca atau
perubahan iklim global dengan cara menjerap karbon yang terlepas ke udara.
Dari hasil laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota
Surabaya dalam menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir
dan pantai khususnya untuk kawasan mangrove juga bagi praktisi pengelolaan
lingkungan hidup serta masyarakat pemerhati lingkungan hidup. Masukan dan
kritikan dari pembaca sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam pekerjaan penyusunan laporan “Estimasi Stok Karbon Di
Kawasan Mangrove Pantai Timur Kota Surabaya Tahun 2017”.

Surabaya, Juli 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

Ir. Musdiq Ali Suhudi, MT
Pembina Tingkat. I
NIP 19671007 199403 1 006
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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.
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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, NO2) 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 (Csequestration). 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 laut dan berbagai gangguan yang kadang terjadi.
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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 pamurbaya mencapai 916.743 Ha dari total prediksi luasan ekosistem
hutan mangrove di Kota Surabaya 1108.823 Ha atau sekitar 82.68 %. Kondisi ini
menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perhitungan stock karbon di hutan mangrove
Surabaya, utamanya di Pamurbaya pada tahun 2017 ini, untuk mengetahui 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.
Kegiatan ini sejalan dengan tupoksi bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup pada sub Kegiatan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dimana tahapan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahapan-tahap seperti penghentian sumber
pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi,
dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga
kegiatan ini akan ‘match’ dengan PerWali Surabaya No.58/2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya pasal 10 ayat (2) berkaitan dengan tugas sub Seksi Penanggulangan
dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup dengan konsep rehabilitation act, yaitu
suatu upaya untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup,
termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan
memperbaiki ekosistem. Kegiatan penghitungan C-Stock adalah kegiatan yang secara
eksisting berkaitan erat dengan kemampuan suatu ekosistem dalam mencegah
peningkatan kadar karbondioksida di atmosfir dengan cara dijerap oleh kompartemen
tumbuhan (~biomassa). Ketiadaan kompartemen tumbuhan seperti mangrove akan
menyebabkan pemanasan global (global warming) semakin tinggi. Semakin besar
karbon yang dijerap oleh kompartemen tersebut maka semakin besar pula kontribusinya
terhadap penurunan global warming. Dengan begitu upaya pemulihan fungsi lingkungan
hidup yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui estimasi stok karbon oleh
ekosistem mangrove di Pamurbaya bisa dijalankan atas dasar data-data ilmiah, salah
satu diantaranya berkaitan erat dengan konsep replantasi ekosistem mangrove.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Estimasi Stok Karbon di Kawasan Mangrove Pamurbaya adalah untuk
mengetahui seberapa besar potensi Pamurbaya dalam melakukan stocking karbon
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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 Pamurbaya ini adalah
memberikan informasi mengenai kemampuan dari 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan
Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017;
b. Peraturan Daerah (PERDA Kota Surabaya) Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
c. PerWali (Peraturan Walikota Surabaya) Nomor 105 tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017.
1.4 Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan mengacu pada kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan
Lingkungan Hidup Kode Kegiatan 1.1.2.05.03.0007

Sub.Kegiatan Pemulihan Fungsi

Lingkungan Hidup Kode rekening 5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan.
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Ekosistem Mangrove
Pantai Timur Kota Surabaya

Gunung Anyar 1
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Gunung Anyar 2

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Mangrove
Mangrove merupakan imej karakteristik dari bentuk tumbuhan yang hidup di
pantai, estuari atau muara sungai dan delta di tempat yang terlindung pada daerah tropis
dan sub tropis (Odum, 1972). 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 sehingga terjadi
interaksi kompleks antara sifat fisika dan biologi. Mangrove tergantung pada air laut
(pasang) dan air tawar sebagai sumber makanannya serta endapan debu (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 dalam Motoku
et al., 2014).
Ekosistem mangrove merupakan ekosistem di wilayah pesisir yang mempunyai
peran penting mendukung produktivitas perikanan. Disamping itu juga merupakan
perlindung pantai secara alami mengurangi resiko dari bahaya tsunami dan juga
merupakan habitat dari beberapa jenis satwa liar (Othman, 1994). Sedangkan menurut
Santoso (2000), ekosistem mangrove adalah suatu sistem alami tempat berlangsungnya
kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan
lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir,
terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang
khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau (Santoso, 2000). Komunitas
mangrove tersusun atas tumbuhan, hewan dan mikroba, namun tanpa hadirnya
tumbuhan mangrove komunitas ini tidak dapat disebut ekosistem mangrove (Jayatissa et
al., 2002).
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Gambar 2.1 Salah satu gambaran ekosistem hutan mangrove di daerah Gunung Anyar
Surabaya (dok, pribadi)
Hutan mangrove alami membentuk zonasi tertentu. Jenis mangrove yang
berbeda berdasarkan zonasi disebabkan sifat fisiologis mangrove yang berbeda-beda
untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Keanekaragaman mangrove bukan hanya
karena kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya tetapi tidak terlepas juga
adanya campur tangan manusia untuk pemeliharaannya (Nybaken, 1992). Ekosistem
mangrove merupakan kawasan ekoton antara komunitas laut dengan pantai dan
daratan, sehingga memiliki ciri-ciri tersendiri (Dahuri et al., 1996). Tomlinson (1986)
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 peneumatofora, embrio vivipar, mekanisme filtrasi dan ekskresi garam,
serta secara taksonomi berbeda dengan tumbuhan darat. Mangrove minor dibedakan
oleh ketidakmampuannya membentuk tegakan murni, sedangkan tumbuhan asosiasi
adalah tumbuhan yang toleran terhadap salinitas dan dapat berinteraksi dengan
mangrove mayor.
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,
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hutan mangrove pertumbuhannya tidak optimal. Mangrove tidak atau sulit tumbuh di
wilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat, karena
kondisi ini tidak memungkinkan terjadi pengendapan lumpur, substrat yang diperlukan
untuk pertumbuhan mangrove (Dahuri et al.2001 dalam Harahap, 2010).
Bengen (2000) 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 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).
Menurut Bengen (2000), 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 bisa berasosiasi dengan 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 bisaanya di tumbuhi oleh Nypa fruticans, dan beberapa
jenis palem lainnya.
2.2 Kondisi Mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya)
Kawasan Pamurbaya terletak pada koordinat : (70 15’ 19,60” LS - 70 17’ 13,25”
LS dan 1120 48’ 35,69”BT - 1120 48’ 40,72”BT). Kawasan mangrove pantai timur
Surabaya (Pamurbaya) berdasarkan

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk pada Unit Pengembangan Wilayah III dan IV.
Unit pengembangan wilayah laut III adalah wilayah laut yang berada di perairan
bagian timur laut kota, yaitu sekitar kawasan Tambak Wedi dan Kenjeran di Kecamatan
Kenjeran dan Kecamatan Bulak. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah
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laut III meliputi wisata bahari/laut, pengembangan pariwisata alam dan buatan, area
penangkapan dan budidaya perikanan dan alur pelayaran kapal nelayan.
Unit pengembangan wilayah laut IV adalah wilayah laut di perairan bagian timur
kota, di sekitar pantai timur di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan
Rungkut dan Kecamatan Gunung Anyar. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan
wilayah laut IV meliputi fungsi lindung dan rehabilitasi lingkungan laut, pengembangan
pariwisata alam serta sebagai area penangkapan dan budidaya perikanan.
Adapun wilayah yang termasuk kawasan pantai timur Surabaya, mencakup:
1. Kecamatan Gunung Anyar (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)
2. Kecamatan Rungkut (Kelurahan Medokan Ayu, dan Wonorejo)
3. Kecamatan Sukolilo (Kelurahan Keputih)
4. Kecamatan Mulyorejo (Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kalisari dan Kejawan Putih
Tambak)
5. Kecamatan Bulak (Kenjeran, dan Sukolilo Baru)
6. Kecamatan Kenjeran (Kelurahan Bulak Banteng, Tambak Wedi, dan Kedung
Cowek)
Diprediksi luasan ekosistem hutan mangrove di pamurbaya mencapai 916,743
Ha dari total prediksi luasan ekosistem hutan mangrove di Kota Surabaya 1108,823 Ha
atau sekitar 82.68 %.
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
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 ini 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
kehutanan (LULUCF =

lahan dan

Land Use, Land Use Change and Forestry yang sekarang

disebut sebagai AFOLU = Agriculture, Forestry and Land Use).

Hasil studi oleh Stern

(2007) untuk tingkat dunia, menunjukkan sumber emisi terbesar berasal dari sektor
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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 18 %, pertanian 14 % dan limbah 3 %.

Gambar 2.2 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
terhadap GRK terutama disebabkan oleh gas karbon dioksida (CO2). GRK lain yang
mengandung unsur karbon adalah gas metan (CH4), Hidro Fluoro Carbon (HFC), dan
PFC. Konsentrasi gas-gas ini dalam skala global secara kumulatif dipengaruhi langsung
oleh aktivitas manusia secara umum, meskipun gas-gas tersebut juga terjadi secara
alamiah.
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Gambar 2.3 Siklus karbon (C-cycle), menunjukkan bahwa konsentrasi CO2 di udara bisa
diminimasi oleh peran utama tumbuhan dengan kemampuan fotosintesisnya
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 (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
tanahyang 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.
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Mangrove menyimpan karbon lebih 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 Indo-Pasifik
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).

Gambar 2.4 Tumbuhan dan kaitannya dengan emisi karbondioksida, termasuk peran
utama mangrove dalam carbon sequestration. (sumber http://www.wif.care/mangroverestoration/)
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 diduga 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).
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Gambar 2.5 Ilustrasi manfaat hutan mangrove yang sangat strategis dalam aspek
ekologis
2.5 Biomassa dan Stok Karbon
Biomassa merupakan jumlah total dari bahan organik hidup yang dinyatakan
dalam berat kering oven 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
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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 kadangkadang 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 keseimbangan karbon secara global (Ketterings et al. 2001). Karbon tiap tahun
biasanya dipindahkan dari atmosfer ke dalam ekosistem muda, 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

(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 (Rahayu et al. 2004).
Karbon memiliki peran yang penting dalam struktur, biokimia, dan nutrisi pada semua sel
makhluk hidup. Organisme autotrof termasuk tanaman adalah organisme yang dapat
menghasilkan senyawa organik sendiri dengan menggunakan karbondioksida yang
berasal dari udara dan air di sekitar. Melalui proses fotosintesis, CO2 diserap tanaman
dan diubah menjadi karbohidrat yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tanaman
dan akhirnya ditimbun dalam tubuh tanaman di dalam akar, batang, dan daun. Proses
penimbunan C dalam tubuh tanaman hidup yang dinamakan proses sekuestrasi.
Sedangkan pengukuran C yang masih tersimpan dalam bagian tumbuhan yang sudah
mati (nekromassa) dan seresah menggambarkan yang CO2 tidak dilepaskan di udara
(Hairiyah dan Rahayu, 2007).
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Umumnya karbon menyusun 45-50% dari biomassa tumbuhan sehingga karbon
dapat diduga dari setengah jumlah biomassa (Brown dan Gaton 1996 dalam Salim
2005). 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): Masa dari bagian vegetasi yang masih hidup yaitu
batang, ranting dan tajuk pohon (berikut akar atau estimasinya), tumbuhan
bawah atau gulma dan tanaman semusim.
b) Bagian mati (nekromasa): Masa 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 terlapuk.
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 (batang pohon mati), dan seresah.
Gambar 2.6 Ilustrasi carbon pools
pada pohon mangrove yang terdiri
atas aboveground, belowground,
litter dan soil
(sumber :
http://data.naturalcapitalproject.org
/nightly-build/invest-usersguide/html/_images/pools.png)
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BAB 3
METODE PENGUKURAN DAN PENGHITUNGAN KARBON HUTAN MANGROVE

3.1

Prinsip Dasar
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 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.

daun

ranting +
cabang

batang

akar

seresah

Gambar 3.1. Bagian dari tegakan pohon mangrove (kiri) dan oak (kanan) sebagai
perbandingan bagian yang terukur untuk C-Stock. Hampir seluruh bagian relatif sama
dan bisa terukur, kecuali seresah pada tegakan pohon mangrove yang tidak bisa
dimasukkan dalam bagian perhitungan C-Stock ; selain kelima faktor tersebut C-Stock
juga bisa dideteksi dari tanah tempat tumbuh tegakan.
3.2

Peralatan
Beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam penghitungan C-Stock diantaranya

tersaji sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Beberapa peralatan prinsip yang dibutuhkan dalam kegiatan penghitungan CStock di ekosistem mangrove Pamurbaya
NO
1

Alat

Fungsi
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.

2

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

3

Timbangan analitik
Berat daun, ranting dan juga dahan sampling
ditimbang menggunakan alat ini. Untuk ranting
dan dahan hanya digunakan bagian contoh
dengan ukuran tertentu untuk dikonversi dengan
kondisi di lapangan. Sementara daun ditimbang
sebagai utuh sebagai satu kesatuan biomassa.

4

Gergaji tangan
Gergaji tangan digunakan untuk memotong
dahan atau ranting serta sebagian kecil daun
untuk

di-collecting

dan

dikonversi

dengan

prediksi kondisi di lapangan.
5

Pemotong dahan
Mempunyai fungsi yang hampir sama, tetapi
biasanya digunakan untuk memotong ranting
dengan diameter yang relatif kecil, mengingat
penggunakan alat ini relatif mudah.
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6

Oven
Oven digunakan untuk memperoleh biomassa
kering dari daun, sampel ranting dan sampel
cabang. Hasilnya diperoleh biomassa kering
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
juga cabang serta perakaran pohon mangrove
untuk

dilakukan

konversi

jumlah

total

biomassanya.
8

Tali Ukur
Tali ukur jahit digunakan untuk mengukur
diameter dari batang, cabang, ranting dan akar.

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 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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Bentuk dan Ukuran Plot Contoh
Pada pengukuran C-Stock, tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan
pengukuran pada seluruh lokasi penelitian. Oleh karena itu dilakukan metode sampling
dengan mengambil lokasi yang representatif yang dianggap mewakili. 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). 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 . Untuk kegiatan ini dipastikan
menggunakan contoh bentuk plot persegi mengingat kondisi di lapangan masih
memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.
Gambar 3.2
Bentuk dan ukuran plot pengambilan
contoh, dimana bagian terkecil adalah
luasan 2 x 2 m = 4 m 2, diikuti 5 x 5 m = 25
m2, 10 x 10 m = 100 m2 dan 20 x 20 m =
400 m2.
Catatan: sub plot 4 m 2 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. (sumber : BSN, 2011)

Dan, teknis pengukuran parameter-parameter dalam analisis vegetasi mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
Fa

=

(frekuensi absolut)
Fr
(frekuensi relatif)
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Jumlah plot ditemukannya suatu jenis
Jumlah seluruh plot

=

Frekuensi suatu jenis

X 100%

Frekuensi seluruh jenis
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Ka

=

(kerapatan absolut)
Kr

Jumlah individu suatu jenis
Luas area yang disampling

=

(kerapatan relatif)
Da

X 100%

Kerapatan seluruh jenis
=

(dominasi absolute)
Dr

Kerapatan suatu jenis

Jumlah basal area suatu jenis
Luas area sampling

=

(dominasi relatif)

Dominasi suatu jenis

X 100%

Dominasi seluruh jenis

INP = Fr + Kr + Dr (nilai maksimalnya 300%)
Data dari INP, seperti Ka (kerapatan absolut) berguna untuk perhitungan jumlah karbon
yang berhasil dijerap.
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 sampel. Seluruh pohon dalam plot tetap dihitung
jumlahnya dengan menggunakan mekanisme Analisis Vegetasi dan mengacu pada
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 201/2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan
Mangrove, dengan tabel kriteria tersaji sebagai berikut :
Tabel 3.2 Kriteria baku kerusakan mangrove ditinjau dari dua parameter utama
yaitu penutupan (covering) dan kerapatan (density)
Kriteria
Baik
Rusak

Sangat padat

Penutupan (%)

Kerapatan
(pohon/Ha)

≥ 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 C-Stock, data kerapatan digunakan untuk menghitung prediksi C-Stock
secara keseluruhan sebagai representasi lokasi penelitian. Oleh karena itu, data AnVeg
yang juga dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan wilayah pesisir oleh Dinas Lingkungan
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Hidup bisa bermanfaat dan digunakan untuk kegiatan C-Stock. Selain itu, data primer dan
sekunder lain yang dibutuhkan untuk mengukur C-Stock adalah prediksi luasan ekosistem
hutan mangrove di lokasi penelitian (Pantai Timur Pamurbaya) dalam satuan hektar (Ha).
Dengan begitu, prediksi C-Stock di pamurbaya bisa diketahui.
3.4

Prosedur Pengukuran Biomassa
Seperti telah disampaikan di awal, konsep perhitungan C-Stock pada lokasi

pamurbaya adalah dengan menggunakan data primer, bukan data alometrik. Oleh karena
itu, dibutuhkan data primer berupa biomassa tegakan pohon sebagai data awal dalam
perhitungan C-Stock. Secara prinsipal, teknis prosedur pengukuran biomassa pada suatu
tegakan pohon diilustrasikan sebagai berikut:

ABOVEGROUND;
Sering disebut biomassa bagian
atas ; 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
(BB) ; 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 3.3 Ilustrasi bagian-bagian dari tegakan pohon yang dihitung biomassa ataupun
kandungan karbonnya. Kata tercetak tebal merupakan bagian-bagian yang akan
dieksplorasi nilainya.
Terkait dengan beberapa bagian dari gambar 3.3, maka penjelasan teknis perhitungan
biomassa yang 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. Bagianbagian inilah yang memberikan kontribusi besar pada perhitungan biomassa dan stok
karbon di hutan primer (daratan). Seluruh data dari ke-empat tersebut akan menjadi data
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aboveground dan kemudian dianalisis lanjut untuk diperoleh prediksi kandungan karbon
yang 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 menjerap 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,

d. Jika pohon tegak tapi
cacat; jika ketinggian
1,3 m dari permukaan
tanah berada pada
batang yang cacat
(gembung), 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,
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g. Pohon dengan
perakaran tunjang,
maka DBH diukur
pada ketinggian 1,3 m
dari batas atas akar
penunjang,

h. Pohon dengan perakaran banir, maka DBH diukur
pada ketinggian 20 cm dari batas banir.

Gambar 3.4 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 sub sampling cabang atau ranting (yang akan
dijelaskan kemudian). Untuk itulah, terkadang tinggi tegakan perlu dihitung juga.
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:

Gambar 3.5 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 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.
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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 11 – 20 cm) sekaligus menghitung diameternya,
sehingga diketahui luasan dan volume sampel tersebut,
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 sub sampel daun dengan prediksi ukuran yang relatif sama.
Jika tidak sama, maka kita bisa membaginya menjadi ukuran kecil dan ukuran besar.
a. Ambillah sehelai daun yang mempunyai ukuran rerata di tegakan pohon tersebut
sebagai sub sampel,
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 begitu jumlah satuan daun bisa diprediksi dari total panjang ranting /
cabang,
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Daun pada cabang di harvest satu atau dua helai untuk
kemudian 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.
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.

AKAR UTAMA
AKAR CABANG

Gambar 3.6 Ilustrasi perakaran pada beberapa tumbuhan mangrove dan definisi akar
utama serta akar cabang sebagai bagian dari perhitungan data dasar untuk belowground
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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 dan melakukan prediksi konversi dengan menghitung prediksi jumlah akar utama
dan akar cabang yang terlihat di permukaan.
a. Surveyor 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, 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 CStock.
LITTER
Litter dalam teknis pengukuran C-Stock diasumsikan sebagai seresah dan juga
pohon atau potongan kayu mati. Oleh karena seresah tidak dihitung dalam pengukuran
C-Stock karena sulit menyatakan bahwa seresah di suatu pohon merupakan jatuhan daun
dari 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:
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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.

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. 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),
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Keterangan :
VKM

= volume kayu mati (satuan meter kubik ~ m 3)

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)

d. Dihitung juga berat jenis kayu mati (jika diketahui) ; salah satu teknisnya adalah
dengan melakukan metode pengamatan empiris tingkat pelapukan kayu mati.
Namun, 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 ~ m 3)

BJkm

= berat jenis kayu mati (satuan kilogram per meter kubik ~ kg/m 3)

Acuan Teknis
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 ditemukan maka prosedur pengukuran 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
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kayu mati yang ditemukan >
50%

dari

biomassanya

berada

diatas

tanah,

maka

tersebut

permukaan
kayu

perlu

biomassanya.

mati

dihitung

Namun,

jika

kayu mati tersebut < 50%
biomassanya

di

atas

permukaan tanah, maka kayu
mati tersebut dapat diabaikan.
(sumber : modifikasi Walker et
al, 2012)
Dan, data-data diatas selanjutnya akan digunakan dalam teknis perhitungan karbon dari
biomassa yang diperoleh.
SOIL
Soil atau tanah atau sedimen 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 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 ; 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,
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,
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f.

Ditimbang contoh tanah dan dicatat beratnya,

g. Selanjutnya dilakukan analisis berat jenis tanah dan kandungan karbon organik
tanah.

3.5

Prosedur Pengukuran Karbon
Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan atau pengukuran kadar

karbon dari bagian-bagian ekosistem mangrove yang diketahui biomassanya. Meliputi tiga
bagian utama yaitu penghitungan karbon dari biomassa atas (aboveground), biomassa
bawah (belowground), bahan organic 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

Catatan :
-

Rumus tersebut bisa digunakan untuk menghitung masing-masing ataupun total
biomassa dari aboveground dan belowground, sehingga akan bisa diketahui
kontribusi dari masing-masing 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
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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/cm 2)

Kd

= kedalaman contoh tanah (sentimeter ~ cm)

ρ

= kerapatan lindak (bulk density) (g / cm 3)

% C organik = nilai persentase kandungan karbon, sebesar 0,47 atau
menggunakan nilai persen karbon yang diperoleh dari hasil pengukuran di
laboratorium
Catatan :
# oleh karena perhitungan persentase kandungan karbon tanah dilakukan di laboratorium,
maka data tersebut akan digunakan untuk dimasukkan dalam rumus diatas, untuk masingmasing 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/cm 2, 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 :
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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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Ekosistem Mangrove
Pantai Timur Kota Surabaya

Wonorejo 1
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Wonorejo 2

BAB 4
PENGHITUNGAN STOK KARBON DI EKOSISTEM MANGROVE PANTAI TIMUR
SURABAYA (PAMURBAYA)
Penghitungan stok / simpanan karbon (C-Stock) di ekosistem mangrove
Pamurbaya dilakukan pada sebelas transek / titik sampling dengan masing-masing titik
terdiri atas tiga plot. Ke-11 titik sampling tersebut adalah Tambak Wedi 1, Tambak Wedi
2, Kenjeran 1, Kenjeran 2, Keputih 1, Keputih 2, Wonorejo 1, Wonorejo 2, Wonorejo 3,
Gunung Anyar 1 dan Gunung Anyar 2.
Dasar pemilihan lokasi adalah mengikuti lokasi sampling kegiatan pengelolaan kawasan
pesisir yang telah rutin dilakukan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya sejak
tahun 2007, dimana lokasi sampling meliputi ekosistem mangrove di sepanjang pantai
Timur kota Surabaya yang kemudian disebut Pamurbaya dan sebagian dilakukan di
ekosistem mangrove sepanjang pantai Utara kota Surabaya (Panturbaya).
Sampling dilakukan sepanjang bulan April – Mei 2017 di sebelas lokasi tersebut
dan kemudian pengolahan data dilakukan di laboratorium. Data mentah diolah sedemikian
rupa mengacu Kerangka Acuan Kerja (KAK 2017) Penyusunan Laporan Estimasi Stok
Karbon di Kawasan Pantai Timur Surabaya, yang sudah disampaikan sekian waktu lalu
pada forum resmi teknis penghitungan C-Stock di Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya.
Berikut denah lokasi sampling ekosistem mangrove di pantai Timur Surabaya
(Pamurbaya), yang terbagi atas sebelas titik sampling:
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Gambar 4.1 Lokasi sampling pengambilan data C-Stock di Pamurbaya kota Surabaya pada periode tahun 2017 di sebelas titik sampling yang

4.1

Hasil analisis vegetasi ekosistem mangrove di Pamurbaya
Analisis vegetasi dilakukan untuk memperoleh data jenis, habitus, jumlah dan juga

kondisi ekosistem mangrove secara keseluruhan dengan mengacu pada Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup No 201/2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Mangrove. Hasil
analisis disajikan sebagai berikut:
Kawasan Mangrove Pantai Timur Kota Surabaya
1

Tambak Wedi 1
7011’51.70”S 112046’1.10”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Kategori pohon (tree)
1
Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

2

Bruguiera cylindrica

Tanjang putih

Rhizophoraceae

3

Bruguiera gymnorhiza

Tanjang merah

Rhizophoraceae

2,00

67

14,33

4

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

22,00

733

108,82

5

Sonneratia alba

Bogem

Sonneratiaceae

20,00

667

46,84

77

2567

300
122,41

Famili

Total

Ka

INP

28,00

933

109,21

5,00

167

20,80

Kategori pancang (sapling)
1
Avicennia marina
Api-api putih

Avicenniaceae

21,00

2800

2

Bruguiera gymnorhiza

Tanjang merah

Rhizophoraceae

1,00

133

20,11

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

3,00

400

27,01

4

Sonneratia alba

Bogem

Sonneratiaceae

4,00

533

30,46

29

3866

200

Total
Kategori semaian (seedling)
1
Avicennia marina
Api-api putih

Avicenniaceae

34,00

113333

106,67

2

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

5,00

16667

33,33

3

Sonneratia alba

Bogem

Sonneratiaceae

21,00

70000

60,00

60

200000

200

ni

Ka

INP

3,00

100

45,84

Total
2

ni

Tambak Wedi 2
7012’24.53”S 112046’30.08”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

Api-api

Avicenniaceae

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia alba

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

22,00

733

135,82

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

20,00

667

118,34

45

1500

300

9,00

1200

58,33

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

2

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

24,00

3200

116,67

3

Sonneratia alba

Bogem

Sonneratiaceae

3,00

400

25,00

36

4800

200

8,00

26667

54,39

Total
Kategori semaian (seedling)
1
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Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae
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2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

15,00

50000

72,81

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

15,00

50000

72,81

38

126667

200

ni

Ka

INP

50,00

1667

300,00

50

1667

300

22,00

2933

200,00

22,0

2933

200,0

17,00

56667

200,00

17

56667

200

ni

Ka

INP

18,00

600

300,00

18

600

300

76,00

10133

200,00

76

10133

200

18,00

60000

200,00

18

60000

200

ni

Ka

INP

Total
3

Kenjeran 1
7015’13.35”S 112049’10.91”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

Api-api putih

Avicenniaceae

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia marina

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

Total
Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

Total
4

Kenjeran 2
7015’29.50”S
112049’38.07”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

Api-api putih

Avicenniaceae

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia marina

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

Total
Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

Total
5

Keputih 1
7017’36.96”S 112050’46.48”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

6,00

200

43,11

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

61,00

2033

256,89

67

2233

300

24,00

3200

200,00

24

3200

200

25,00

83333

200,00

25

83333

200

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

Total
Kategori semaian (seedling)
1
Total

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

39 39
| P|aPage
ge

6

Keputih 2
7017’42.82”S 112050’47.84”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

ni

Ka

INP

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

15,00

500

125,22

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

31,00

1033

174,78

46

1533

300

1067

111,54

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

8,00

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

5,00

666

88,46

13

1733

200

Total
Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

55,00

183333

153,97

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

8,00

26667

46,03

63

210000

200

ni

Ka

INP

42,00

1400

261,25

4,00

133

38,75

46

1533

300

Total
7

Wonorejo 1
7018’29.55”S 112050’43.38”E
N
o
Spesies

`
Nama
Indonesia

Famili

Api-api putih

Avicenniaceae

Nyirih

Meliaceae

Kategori pohon (tree)
1
2

Avicennia marina
Xylocarpus
moluccensis

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

11,00

1467

50,14

2

Rhizophora stylosa
Xylocarpus
moluccensis

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

32,00

4267

105,60

Nyirih

Meliaceae

8,00

1066

44,26

51

6800

200

3
Total

Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

2

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

Total
8

Wonorejo 2
7018’42.06”S 112050’39.08”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

18,00

30000,
00
60000,
00

126,67

27

90000

200

ni

Ka

INP

9,00

73,33

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

8,00

267

39,99

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

76,00

2533

260,01

84

2800

300

12,00

1600

200,00

12

1600

200

Total
Kategori pancang (sapling)
1
Total
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Avicenniaceae

40 | P a g e

Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

Total
9

Wonorejo 3
7018’57.16”S 112050’34.65”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

16,00

53333

200,00

16

53333

200

ni

Ka

INP

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

9,00

300

79,26

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

17,00

567

105,91

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

9,00

300

76,96

4

Sonneratia alba

Bogem

Sonneratiaceae

1,00

33,33

37,88

36

1200

300

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

7,00

933

96,67

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

3,00

400

45,00

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

5,00

667

58,33

15

2000

200

Total
Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

2

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

Total
10

Gunung Anyar 1
7019’39.83”S 112049’58.42”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

7,00

23333

74,51

10,00

33334

125,49

17

56667

200

ni

Ka

INP

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

7,00

233

39,63

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

25,00

833

137,98

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

45,00

1500

122,39

77

2566

300

31,00

4133

200,00

31

4133

200

Total
Kategori pancang (sapling)
1

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

Total
Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

11,00

36667

58,33

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

17,00

56667

101,52

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

5,00

16666

40,15

33

110000

200

ni

Ka

INP

10,00

333

55,53

Total
11

Gunung Anyar 2
7019’56.89”S 112049’53.95”E
N
o
Spesies

Nama
Indonesia

Famili

Api-api

Avicenniaceae

Kategori pohon (tree)
1

Avicennia alba
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2

Api-api putih

Avicennia marina

Avicenniaceae

Total

66,00

2200

244,47

76

2533

300

Kategori pancang (sapling)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

6,00

800

27,41

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

45,00

6000

95,56

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

30,00

4000

77,04

81

10800

200

Total
Kategori semaian (seedling)
1

Avicennia alba

Api-api

Avicenniaceae

11,00

36667

46,40

2

Avicennia marina

Api-api putih

Avicenniaceae

14,00

46666

71,17

3

Rhizophora stylosa

Bakau/Tanjang

Rhizophoraceae

12,00

40000

82,43

37

123333

200

Total

Keterangan: [berdasarkan KepMenLH NO 201/2004) tentang Kriteria Baku Kerusakan Mangrove
Baik-Sangat Padat

≥ 1500 pohon/ha

Baik-Sedang

≥ 1500 - < 1000 pohon/ha

Rusak-Jarang

< 1000 pohon/ha

Dari data diatas kemudian dilakukan focusing hanya pada habitus pohon saja dengan
melihat nilai Ka (kerapatan absolut) pada masing-masing pohon, sehingga diperoleh data
detail terkait prediksi jumlah pohon setiap jenis dalam luasan per hektar. Data ini akan
berguna pada saat nilai biomassa dan C-Stock dari masing-masing jenis sudah diperoleh,
untuk melakukan prediksi kontribusi C-Stock dari setiap jenis ataupun secara keseluruhan
dalam lingkup ekosistem mangrove kota Surabaya.
Tabel 4.1 Spesies mangrove yang ditemukan di Pamurbaya (habitus pohon) dan
prediksi jumlah tegakan pohon per hektar (Ha) untuk masing-masing spesies di setiap
lokasi titik sampling
No

SPESIES

TW
1

TW
2
100

Ke
1

Ke
2

Kp
1
200

Kp
2
500

W
1

W
2
267

W
3
300

GA
1
233

GA
2
333

Total

733

1667

600

2033

1033

1400

2533

567

833

2200

14532

1933

1

Avicennia alba

2

Avicennia marina

933

3

Bruguiera cylindrica

167

167

4

Bruguiera gymnorrhiza

67

67

5

Rhizophora stylosa

733

6

Sonneratia alba

667

7

Xylocarpus moluccensis
Jumlah

667

300

700
133

133
2567

1500

1667

600

2233

1533

1533

2800

1200

2566

Keterangan :
TW1 = Tambak Wedi 1 ; TW2 = Tambak Wedi 2 ; Ke1 = Kenjeran 1 ; Ke2 = Kenjeran 2 ;
Kp1 = Keputih 1 ; Kp2 = Keputih 2 ; W1 = Wonorejo 1 ; W2 = Wonorejo 2 ; W3 = Wonorejo
3 ; GA1 = Gunung Anyar 1 ; GA2 = Gunung Anyar 2
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2533

20732

4.2

Biomassa tegakan pohon

4.2.1

Biomassa Atas Permukaan (Aboveground)
Penghitungan biomassa atas permukaan (Bap) meliputi batang utama, ranting,

cabang, dan daun. Sampling lapangan menunjukkan bahwa cabang tidak ditemukan
karena keseluruhan pohon sampel mengalami percabangan batang utama pada
ketinggian kurang dari 1,3 m (batas DBH). Pada konteks analisis vegetasi, kondisi ini
merujuk teknis perhitungan DBH dan dinyatakan bahwa ‘cabang’ tersebut masih termasuk
batang utama. Oleh karena itu imbasnya, definisi ranting yang merupakan percabangan
dari cabang menjadi dianggap sebagai ‘cabang’. Namun dalam teknis perhitungan
biomassa atas permukaan ini tetap dianggap sebagai ranting, dan percabangan pada
batang utama sebelum ketinggian 1,3 m dianggap sebagai bagian dari batang utama.

‘cabang’ yang
dianggap sebagai
bagian dari batang
utama, dan diukur
diameternya untuk
ditambahkan sebagai
biomassa batang
utama

Ketinggian batang utama pada saat percabangan
< 1,3 m, sehingga ‘cabang, dibagian atas tersebut
dianggap sebagai bagian dari batang utama,
bukan cabang yang sebenarnya

Gambar 4.2 Teknis perhitungan diameter batang utama untuk memperoleh data
biomassa basah ; percabangan batang utama yang < 1,3 meter menjadi ‘cabang’
tersebut dianggap sebagai bagian dari batang utama

Batang Utama.
Hasil perhitungan data batang utama di lokasi ekosistem mangrove Pamurbaya
ditampilkan sebagai berikut:
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Tabel 4.2 Parameter rerata biomassa batang utama untuk keperluan penghitungan
cadangan karbon (C-Stock) pada beberapa tumbuhan mangrove di Pamurbaya kota
Surabaya
No

Spesies

Tinggi
sampel
(m)

Diameter
ukur
sampel
(m)

Vol
ukur
sampel
(m3)

Berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
batang

BJ**
(kg/m3)

Bap***
batang
(ton/ha)

8,3

0,0982

0,091

2,635

28,956

670

58,85

10,2

0,0987

0,092

4,621

50,228

650

100,13

1

Avicennia alba

2

Avicennia marina

3

Bruguiera cylindrica

9,3

0,0684

0,044

1,953

44,386

720

46,87

4

Bruguiera gymnorhiza

6,5

0,0495

0,023

0,923

40,130

760

23,38

5

Rhizophora stylosa

4,2

0,098

0,090

5,389

59,878

840

150,89

6

Sonneratia alba

7,4

0,0769

0,056

4,641

82,875

630

97,46

7

Xylocarpus moluccensis

6,3

0,0836

0,066

2,706

41,000

611

55,10

Keterangan :

*BEF = Biomass Expansion Factor ; menggunakan rumus BEF = berat kering / volume
batang
**BJ = Berat Jenis ; menggunakan data sekunder dengan lokasi patokan South East Asia
(Asia Tenggara)
***Bap = Biomassa atas permukaan (ton/ha)
Dari tabel 4.2 biomassa batang utama tertinggi adalah Rhizophora stylosa dan terendah
adalah Bruguiera gymnorhiza. Hal ini diduga karena ‘percabangan’ batang utama
Rhizophora umumnya dibawah 1,3 m, sehingga volume batang utama juga cenderung
tinggi. Namun, dengan berat kering sampel yang jauh lebih besar dibandingkan spesies
lain, maka BEF-nya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan spesies mangrove lain.
Parameter lain yang mendukung adalah Berat Jenisnya juga termasuk tertinggi, sehingga
nilai Bap cenderung lebih tinggi dibandingkan spesies mangrove lain.
Ranting.
Sedangkan hasil perhitungan biomassa ranting ditampilkan sebagai berikut:
Tabel 4.3 Parameter rerata biomassa ranting untuk keperluan penghitungan cadangan
karbon (C-Stock) pada beberapa tumbuhan mangrove di Pamurbaya kota Surabaya
Spesies

panjang
sampel
(m)

diameter
sampel
(m)

volume
sampel
(m3)

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
ranting
(kg)

BJ**
(kg/m3)

Bap***
ranting
(ton/ha)

1

Avicennia alba

0,12

0,034

0,011

0,038

0,419

670

6,94

2

Avicennia marina

0,13

0,032

0,010

0,059

0,642

650

5,77

3

Bruguiera cylindrica

0,11

0,021

0,004

0,023

0,524

720

1,88

4

Bruguiera gymnorhiza

0,20

0,018

0,003

0,028

1,230

760

3,14

No
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5

Rhizophora stylosa

0,13

0,063

0,037

0,167

1,844

840

50,18

6

Sonneratia alba

0,17

0,042

0,017

0,107

1,914

630

32,72

7

Xylocarpus
moluccensis

0,19

0,035

0,012

0,082

1,239

611

13,98

Keterangan :

*BEF = Biomass Expansion Factor ; menggunakan rumus BEF = berat kering / volume
batang
**BJ = Berat Jenis ; menggunakan data sekunder dengan lokasi patokan South East Asia
(Asia Tenggara)
***Bap = Biomassa atas permukaan (ton/ha)
Daun.
Dan hasil perhitungan biomassa daun (baik yang ukuran besar ataupun kecil) diperoleh
data sebagai berikut:
Tabel 4.4 Parameter rerata biomassa daun ukuran besar untuk keperluan penghitungan
cadangan karbon (C-Stock) pada beberapa tumbuhan mangrove di Pamurbaya kota
Surabaya
No

Spesies

1

Avicennia alba

2

Avicennia marina

3

Bruguiera cylindrica

4

Bruguiera gymnorhiza

5

Rhizophora stylosa

6

Sonneratia alba

7

Xylocarpus moluccensis

Keterangan :

volume
sampel
(m3)

berat
kering
sampel
(kg)

0,08

0,0003

0,02

0,0003

0,14

0,0004

0,12

0,0007

0,02

0,0013

0,11

0,0009

0,08

0,0003

BEF*
daun
besar
(kg)

BJ**
(kg/m3)

Bap***
daun
besar
(ton/ha)

0,419

670

3,16

0,642

650

0,96

0,524

720

9,49

1,230

760

22,40

1,844

840

3,03

1,914

630

10,41

1,239

611

1,95

*BEF = Biomass Expansion Factor ; menggunakan rumus BEF = berat kering / volume
batang
**BJ = Berat Jenis ; menggunakan data sekunder dengan lokasi patokan South East Asia
(Asia Tenggara)
***Bap = Biomassa atas permukaan (ton/ha)
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Tabel 4.5 Parameter rerata biomassa daun ukuran kecil untuk keperluan penghitungan
cadangan karbon (C-Stock) pada beberapa tumbuhan mangrove di Pamurbaya 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

0,08

0,000114

0,00125

670

3,01

2.

Avicennia marina

0,02

0,000066

0,00072

650

0,49

3.

Bruguiera cylindrica

0,01

0,000209

0,00475

720

0,55

4.

Bruguiera gymnorhiza

5.

Rhizophora stylosa

6.
7.

0,12

0,000233

0,01011

760

3,17

0,004

0,000593

0,00655

840

0,21

Sonneratia alba

0,02

0,000334

0,00599

630

2,71

Xylocarpus moluccensis

0,01

0,000198

0,00301

611

0,30

Keterangan :
*BEF = Biomass Expansion Factor ; menggunakan rumus BEF = berat kering / volume
batang
**BJ = Berat Jenis ; menggunakan data sekunder dengan lokasi patokan South East Asia
(Asia Tenggara)
***Bap = Biomassa atas permukaan (ton/ha)
Dari data tabel 4.2 hingga 4.5, maka nilai Bap (Biomassa atas permukaan) dari masingmasing parameter yang dihitung (batang, ranting, daun ukuran besar dan daun ukuran
kecil) dikeluarkan dan disusun seperti pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6 Total biomassa atas permukaan (Bap) pada seluruh jenis spesies penyusun
ekosistem hutan mangrove di Pamurbaya kota Surabaya
No

Spesies

ranting
(ton/ha)

daun besar
(ton/ha)

daun kecil
(ton/ha)

TOTAL
(ton/ha)

58,85

6,94

3,16

3,01

71,96

100,13

5,77

0,96

0,49

107,35

B.cylindrica

46,87

1,88

9,49

0,55

58,79

B.gymnorrhiza

23,38

3,14

22,4

3,17

52,09

150,89

50,18

3,03

0,21

204,31

97,46

32,72

10,41

2,71

143,30

55,1

13,98

1,95

0,3

1

A.alba

2

A.marina

3
4
5

R.stylosa

6

S.alba

7

batang
(ton/ha)

X.moluccensis
Jumlah

532,68

114,61

51,40

10,44

71,33
709,13

Terlihat dengan jelas pada tabel 4.6, bahwa organ batang memberikan kontribusi
biomassa tertinggi dengan nilai sekitar 532,68 ton / ha atau sekitar 75% dari total
Biomassa atas permukaan. Sementara ranting, daun besar dan daun kecil secara
berurutan memberikan kontribusi sekitar 16, 7, dan 2 %.
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Dan, jika digambarkan dalam grafik batang ditampilkan sebagai berikut, maka setiap jenis
dapat diketahui kontribusi biomassanya secara lebih detail.

Biomassa atas permukaan setiap jenis di
ekosistem mangrove Pamurbaya
250
200
150
100
50
0

Batang

Ranting

Daun Besar

Daun Kecil

Gambar 4.3 Diagram batang biomassa atas permukaan dari masing-masing jenis di
ekosistem mangrove Pamurbaya (dalam satuan ton/ha)
Pada gambar 4.3 terlihat bahwa biomassa terbesar dikontribusi oleh Rhizophora stylosa,
disusul Sonneratia alba, Xylocarpus moluccensis, Avicennia marina, Avicennia alba,
Bruguiera

cylindrica

dan

Bruguiera

gymnorhiza.

Sedangkan

organ

tumbuhan

penyumbang biomassa atas tertinggi adalah batang, disusul ranting, daun besar dan daun
kecil.
4.2.2

Biomassa Bawah Permukaan (Belowground)
Biomassa bawah permukaan yang terhitung meliputi akar utama dan akar cabang.

Akar utama.
Akar utama disebut juga dengan radix primaria, dan merupakan kelanjutan dari batang.
Sedangkan akar sekunder merupakan perakaran cabang dari akar utama.
Perhitungan biomassa akar utama disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.7 Parameter rerata biomassa akar utama untuk keperluan penghitungan
cadangan karbon (C-Stock) pada beberapa tumbuhan mangrove di Pamurbaya kota
Surabaya
BJ**
(kg/m3)

Bbp***
akar
utama
(ton/ha)

670

4,45

1,25427

650

12,98

0,73062

720

3,17

0,86217

760

0,21

0,06900

0,76269

840

2,75

0,02000

0,30379

611

0,10

Spesies

panjang
sampel
(m)

diameter
sampel
(m)

volume
sampel
(m3)

1

Avicennia alba

0,10

0,0509

0,024

2

Avicennia marina

0,13

0,065

0,040

0,11510

3

Bruguiera cylindrica

0,60

0,08

0,060

0,03220

4

0,28

0,016

0,002

0,01990

5

Bruguiera
gymnorhiza
Rhizophora stylosa

0,17

0,0477

0,021

6

Sonneratia alba

7

Xylocarpus
moluccensis

0,23

0,021

0,004

No

berat
kering
sampel
(kg)

BEF*
akar
utama
(kg)

0,06740

0,74197

Keterangan :

*BEF = Biomass Expansion Factor ; menggunakan rumus BEF = berat kering / volume
batang
**BJ = Berat Jenis ; menggunakan data sekunder dengan lokasi patokan South East Asia
(Asia Tenggara)
***Bbp = Biomassa bawah permukaan (ton/ha)
Akar sekunder.
Perhitungan biomassa akar sekunder disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.8 Parameter rerata biomassa akar sekunder untuk keperluan penghitungan
cadangan karbon (C-Stock) pada beberapa tumbuhan mangrove di Pamurbaya kota
Surabaya
No

Spesies

BEF*
ranting
(kg)

0,147

0,002400

0,01632

670

0,05

0,0008

0,225

0,005300

0,02351

650

0,12

diameter
sampel
(m)

volum
e
sampe
l (m3)

0,47

0,0008

0,433

BJ**
(kg/m
3)

Bbp***
akar
sekunder
(ton/ha)

berat
kering
sampel
(kg)

panjang
sampel
(m)

1

Avicennia alba

2

Avicennia marina

3

Bruguiera cylindrica

4

Bruguiera gymnorhiza

5

Rhizophora stylosa

6

Sonneratia alba

0,35

0,0027

0,254

0,106000

0,41718

630

2,23

7

Xylocarpus moluccensis

0,48

0,0021

0,133

0,005700

0,04288

611

0,12

Keterangan :
*BEF = Biomass Expansion Factor ; menggunakan rumus BEF = berat kering / volume
batang
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**BJ = Berat Jenis ; menggunakan data sekunder dengan lokasi patokan South East Asia
(Asia Tenggara)
***Bbp = Biomassa bawah permukaan (ton/ha)
Dari tabel 4.7 dan 4.8, nilai Bbp-nya dijumlahkan dan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.9 Total biomassa bawah permukaan (Bbp) pada seluruh jenis spesies
penyusun ekosistem hutan mangrove di Pamurbaya kota Surabaya
No
1
2
3
4
5
6
7

Spesies
A.alba
A.marina
B.cylindrica

akar utama
(ton/ha)

akar sekunder
(ton/ha)
4,45

0,05

12,98

0,12

3,17

NA

0,21
2,75

NA
NA

NA
0,1

2,23
0,12

B.gymnorrhiza
R.stylosa
S.alba
X.moluccensis
Jumlah

Keterangan :

23,66

2,52

TOTAL
(ton/ha)
4,50
13,10
3,17
0,21
2,75
2,23
0,22
26,18

NA = not available, artinya parameter termaksud tidak ditemukan pada setiap spesies
yang diamati
Menilik tabel 4.9, terlihat dengan jelas bahwa akar utama memberikan kontribusi
mencapai 90% untuk total biomassa bawah permukaan, dan sisanya adalah akar
sekunder. Spesies kontributor tertinggi adalah Avicennia marina, disusul dengan A.alba,
B.cylindrica, R.stylosa, S.alba, X.moluccensis dan terakhir adalah B.gymnorhiza.
4.2.3

Biomassa pohon mati dan kayu mati
Oleh karena tidak ditemukan adanya pohon mati dan kayu mati dalam plot

sampling, maka data ini diabaikan.
4.2.4

Biomassa sedimen / substrat tanah

Catatan :
Untuk parameter tanah / sedimen mangrove, data biomassa tidak diperlukan tetapi
langsung dilakukan pengukuran kadar karbon melalui analisa laboratorium pada
kedalaman tertentu. Pada data lapangan pengukuran dilakukan setiap kedalaman 10 cm
untuk seluruh jenis tumbuhan mangrove yang diperoleh.
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4.3

Perhitungan stok karbon
Stok karbon atau C-Stock, teknis perhitungannya relatif sederhana. Jika biomassa

suatu sampel sudah diketahui maka tinggal dimasukkan dalam rumus berikut:
Cm

=

Bt

x

% C organik

Keterangan:
Cm

= kandungan karbon bahan organik mati (kilogram ~ kg)

Bt

= 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

Stok karbon Biomassa atas permukaan (Bap)
Secara lengkap, hasil perhitungan stok karbon (C-Stock) Biomassa atas permukaan (Bap)
disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.10 Stok karbon pada biomassa atas permukaan (Bap) pada keseluruhan plot
contoh di ekosistem mangrove Pamurbaya kota Surabaya
No

Spesies

1
2
3
4
5
6
7

Avicennia alba
Avicennia marina
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Xylocarpus moluccensis
Jumlah

Catatan :

rerata
diameter
(cm)

karbon
batang
(ton/ha)

karbon
ranting
(ton/ha)

karbon
daun*
(ton/ha)

total
karbon
(ton/ha)

30,76
25,78
9,1
7,1
20,7
33,73
24,3

27,66
47,06
22,03
10,99
70,92
45,81
25,90
250,36

3,26
2,71
0,88
1,48
23,58
15,38
6,57
53,87

2,90
0,68
4,72
12,02
1,52
6,17
1,06
29,06

33,82
50,45
27,63
24,48
96,03
67,35
33,53
333,29

*daun ukuran besar dan ukuran kecil dijumlahkan biomassanya, kemudian dilakukan
perhitungan sesuai rumus.
Sehingga disimpulkan, bahwa untuk lokasi Pamurbaya, secara total diprediksi kandungan
karbon Bagian atas permukaan (Bap) atau C-Stock – nya mencapai 333,29 ton/ha.
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Stok karbon Biomassa bawah permukaan (Bbp)
Dan, C-stock untuk Biomassa bawah permukaan disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.11 Stok karbon pada biomassa bawah permukaan (Bbp) pada keseluruhan plot
contoh di ekosistem mangrove Pamurbaya kota Surabaya
rerata
rerata
karbon
karbon
diameter
diameter
total
akar
akar
No
Spesies
akar
akar
karbon
utama
sekunder
utama
sekunder
(ton/ha)
(ton/ha)
(ton/ha)
(cm)
(cm)
Avicennia alba
1
5,3
2,09
0,80
0,02
2,92
Avicennia marina
2
6,7
6,10
0,80
0,06
6,96
Bruguiera
cylindrica
3
1,2
1,49
NA
NA
1,49
Bruguiera gymnorrhiza
4
1,2
0,10
NA
NA
0,10
Rhizophora stylosa
5
6,5
1,29
NA
NA
1,29
Sonneratia alba
6
NA
NA
2,70
1,05
3,75
Xylocarpus
moluccensis
7
4,7
0,05
2,10
0,06
2,20
Jumlah
11,12
1,18
18,70
Keterangan :
NA = not available, artinya parameter termaksud tidak ditemukan pada setiap spesies
yang diamati
Sehingga apabila dijumlahkan, total stok karbon dari biomassa atas permukaan tanah
pada plot contoh di ekosistem mangrove Pamurbaya kota Surabaya dapat disajikan
sebagai berikut:
Stok
Kantong Karbon (carbon pool)

Karbon
(ton/ha)

Kandungan karbon aboveground (batang, ranting, daun)
Kandungan karbon belowground (akar utama, akar sekunder)
Total kandungan karbon

333,29
18,70
352,00

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat disajikan dalam
tabel berikut:
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Tabel 4.12 Penelitian terkait stok karbon (C-Stock) pada bagian atas permukaan tanah
di hutan mangrove untuk masing-masing spesies/genus terpilih
No

Lokasi

1.

Tritih, Jawa Tengah
Rhizophora mucronata

2.

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
Bruguiera parviflora
Lumnitzera
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata

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
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
39,36
1,5
28
19,63

Hilmi (2003) dalam Ariani,
dkk (2016)

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

Afiati, dkk (2013)

Rachmawati, dkk (2014)

Ariani, dkk (2016)
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9.

15,97
13,99
12,12
5,17
258,72

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

36,74
57,41
29,12
24,58
97,32
71,10
35,73
352,00

Studi ini (2017)

Menilik dari data diatas, untuk jenis yang sama prediksi jumlah stok karbon bisa berbedabeda. Hal ini menunjukkan bahwa stok karbon dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya
jumlah yang bervariasi pada masing-masing lokasi yang berbeda. Kondisi tersebut dapat
disebabkan oleh faktor pembatas seperti suhu dan curah hujan (Ariani, dkk., 2016). Selain
itu diduga juga bahwa temperatur dan presipitasi menjadi faktor iklim yang sangat penting
yang menyebabkan perbedaan biomassa dan simpanan / stok karbon mangrove.
Stok karbon Sedimen / Substrat tanah
Sampling sedimen atau substrat tanah yang dilakukan adalah per kedalaman 10
cm (0-10 cm ; 10-20 cm ; 20-30 cm). Namun untuk perhitungan stok karbon tanah,
digunakan hanya satu kedalaman saja sebagai representasi karbon tanah di lokasi
sampling.
Dan untuk penghitungan karbon tanah, menggunakan rumus berikut:
Ct

=

Kd

x

ρ

x

% C organik

Keterangan :
Ct

= kandungan karbon tanah (gram per sentimeter kuadrat ~ g/cm 2)

Kd

= kedalaman contoh tanah (sentimeter ~ cm)

ρ

= kerapatan lindak (bulk density) (g / cm 3)

% 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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Hasil perhitungan karbon di tanah (Ct) disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.13 Stok karbon pada substrat / tanah pada keseluruhan plot contoh di ekosistem
mangrove Pamurbaya kota Surabaya

N
o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spesies
Avicennia alba
Avicennia marina
Bruguiera cylindrica
Bruguiera
gymnorhiza
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Xylocarpus
moluccensis

Kedalama
n contoh
(cm)
10
10

Bulk
density*
(gr/cm3)

10
10
10
10
10

Jumlah

Keterangan :

Karbon
Organik **
(%)

Total
Organik
karbon
tanah
(g/cm2)

Total
Organik
karbon
tanah
(ton/ha)

0,14
0,14

6,77
6,15

9,48
8,61

947,80
861,00

0,14

7,57

10,60

1059,80

0,14

7,59

10,63

1062,60

0,14

3,45

4,83

483,00

0,14

15,48

21,67

2167,20

0,14

7,95

11,13

1113,00

76,94

7694,40

*bulk density yang digunakan adalah data sekunder dari Ariani dkk (2016)
**data karbon organik diperoleh dari hasil analisis laboratorium Departemen Teknik
Lingkungan FTSP ITS
Dari tabel 4.13, terlihat bahwa kontributor karbon organik tertinggi adalah Sonneratia alba,
disusul Xylocarpus moluccensis, Bruguiera gymnorhiza, B.cylindrica, Avicennia alba,
A.marina dan terakhir Rhizophora stylosa. Namun, konteks kandungan karbon organik di
ekosistem mangrove relatif berbeda dibandingkan dengan ekosistem tumbuhan di darat.
Hal ini disebabkan pengaruh dari pasang surut memberikan kontribusi besar untuk
menghanyutkan bahan organik di permukaan tanah. Sehingga konteks nilai karbon
organik dengan mendasarkan pada jenis atau spesies menjadi kurang tepat karena
datanya relatif bias.
Jika digabungkan nilai karbon dari batang, ranting, daun dan juga sedimen / substrat,
maka total karbon yang diprediksikan mampu dijerap oleh ekosistem mangrove di
Pamurbaya ditampilkan sebagai berikut:
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Tabel 4.14 Prediksi stok karbon yang berhasil dijerap oleh ekosistem mangrove di
Pamurbaya untuk setiap jenis dalam satuan ton per hektar

Spesies

karbon
batang
(ton/ha)

karbon
ranting
(ton/ha)

karbon
daun
(ton/ha)

karbon
akar
(ton/ha)

karbon
tanah /
substrat
(ton/ha)

total
karbon
(ton/ha)

1
2

Avicennia alba
Avicennia marina

27,66
47,06

3,26
2,71

2,90
0,68

2,92
6,96

947,8
861

984,54
918,41

3
4

Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorhiza

22,03
10,99

0,88
1,48

4,72
12,02

1,49
0,10

1059,8
1062,6

1088,92
1087,18

5

Rhizophora stylosa

70,92

23,58

1,52

1,29

483

580,32

6

Sonneratia alba

45,81

15,38

6,17

3,75

2167,2

2238,30

7

Xylocarpus moluccensis

25,90

6,57

1,06

2,20

1113

1148,73

250,36

53,87

29,06

18,70

7694,40

8046,40

No

Jumlah

Dan, stok karbon keseluruhan atau total untuk lokasi Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya)
kota Surabaya berdasarkan carbon pool-nya dapat disajikan sebagai berikut:
Stok
Kantong Karbon (carbon pool)

Karbon
(ton/ha)

Kandungan karbon aboveground (batang, ranting, daun)
Kandungan karbon belowground (akar utama, akar sekunder)
Kandungan karbon pada substrat / tanah di area mangrove
Total kandungan karbon

333,29
18,70
7694,40
8064,39
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Ekosistem Mangrove
Pantai Timur Kota Surabaya

Wonorejo 3
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Keputih 1

BAB 5
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

5.1

Kesimpulan :
1. Jenis mangrove yang ditemukan di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) berjumlah
tujuh, yaitu: Avicennia alba, Avicennia marina, Bruguiera cylindrica, Bruguiera
gymnorhiza, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, dan Xylocarpus moluccensis,
2. Spesies mangrove yang memberikan kontribusi penjerap karbon tertinggi untuk
bagian atas permukaan (aboveground) adalah Rhizophora stylosa dengan total
karbon 96,03 ton/ha, disusul Sonneratia alba, Avicennia marina, Avicennia alba,
Xylocarpus moluccensis, Bruguiera cylindrica dan B.gymnorhiza dengan total
karbon 67,35 ; 50,45 ; 33,82 ; 33,53 ; 27,63 dan 24,48 ton/ha,
3. Sedangkan spesies mangrove yang memberikan kontribusi penjerap karbon
tertinggi untuk bagian bawah permukaan (belowground) adalah Avicennia marina
dengan total karbon 6,96 ton/ha, disusul Sonneratia alba, Avicennia alba,
Xylocarpus moluccensis, Bruguiera cylindrica, Rhizophora stylosa, dan Bruguiera
gymnorhiza dengan total karbon 3,75 ; 2,92 ; 2,20 ; 1,49 ; 1,29 dan 0,10 ton/ha,
4. Dan, stok karbon organik tertinggi untuk substrat / sedimen ditemukan di sekitar
spesies Sonneratia alba dengan total karbon 2167,20 ton/ha, disusul Xylocarpus
moluccensis, Bruguiera gymnorhiza, B.cylindrica, Avicennia alba, A.marina dan
terakhir Rhizophora stylosa dengan total karbon 1113,00 ; 1059,80 ; 1062,60 ;
947,80 ; 861,00 dan 483,00 ton/ha,
5. Kontributor C-Stock pada ekosistem mangrove tertinggi di Pantai Timur Surabaya
(Pamurbaya) adalah spesies Sonneratia alba dengan 2238,30 ton/ha, disusul
Xylocarpus moluccensis, Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorhiza, Avicennia
alba, Avicennia marina, dan Rhizophora stylosa dengan total karbon 1148,73 ;
1088,92 ; 1087,18 ; 984,54 ; 918,41 ; dan 580,32 ton/ha,
6. Stok atau simpanan karbon berdasarkan carbon pool secara berturut-turut bagian
aboveground, belowground dan substrat/tanah berturut-turut adalah 333,29 ;
18,70 ; dan 7694,40 ton / ha, sehingga total stok / simpanan karbon di Pantai Timur
Surabaya (Pamurbaya) adalah 8064,39 ton / ha.
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5.2

Saran dan Rekomendasi

Untuk TEKNIS KEGIATAN
Data Analisis Vegetasi yang digunakan untuk perhitungan stok karbon.
Data anveg yang digunakan untuk perhitungan stok karbon pada kegiatan ini
hanya habitus pohon saja, sehingga selain habitus pohon (pancang, dan juga semai)
diabaikan datanya. Data anveg secara lengkap menginformasikan jumlah pancang dan
semai dari setiap plot sampling, yang juga mempunyai biomassa. Setiap biomassa pasti
akan mempunyai kandungan / simpanan karbon.

Data kerapatan
pohon SUDAH
digunakan untuk
perhitungan
biomassa dan
selanjutnya stok
karbon

Data kerapatan
Pancang dan Semai
masih BELUM
dihitung biomassa
dan stok karbonnya ;
sehingga perlu juga
dihitung agar data
yang diperoleh lebih
valid

Gambar 5.1 Kategori pancang (sapling) ataupun semai mempunyai biomassa sehingga
diduga juga mampu menyimpan atau mempunyai kandungan karbon
Oleh karena itu, disarankan dan direkomendasikan untuk kegiatan penghitungan stok
karbon mendatang, data biomassa pancang dan juga semai juga digunakan untuk
diprediksikan nilai stok karbonnya dan dinamakan sebagai tumbuhan bawah (pada kasus
ini ada kemungkinan spesies yang terhitung termasuk juga non mangrove) melalui
perhitungan tertentu,
Penggunaan mekanisme perhitungan biomassa secara non destruktif.
Didasari atas harapan untuk tidak melakukan perusakan ekosistem mangrove,
maka diputuskan untuk melakukan perhitungan biomassa dengan metode non destruktif
(tidak memanen seluruh biomassa tumbuhan yang berarti harus ditebang dan diambil
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hingga ke bagian akar-akarnya). Namun metode ini relatif lebih sulit diterapkan karena
data yang diperoleh, salah satunya akan terbatasi. Berikut adalah perbandingan
mekanisme perhitungan biomassa metode destruktif dengan non destruktif :
Metode Destruktif

Metode Non Destruktif

Keseluruhan biomassa, baik bagian atas Terdapat bagian dapat dipanen persis
permukaan (daun, ranting, cabang, batang seperti metode destruktif, yaitu sampel
utama, akar permukaan), bagian bawah tanah.
permukaan

(akar

necromass

(pohon

bawah
mati,

dipanen seluruhnya tanpa
tersisa

dengan

‘korban’nya.
substrat

satu

kayu

dipanen,

mati) dipanen secara totalitas, karena akan

ada yang

pohon

Sedangkan

juga

tanah), Tetapi sebagian besar besar tidak dapat
menyebabkan kematian tumbuhan terkait.

sebagai Oleh karena itu, dilakukan pengambilan

tanah

atau sampel contoh seperti ranting, cabang,

tetapi

tidak

menyebabkan kematian pada tumbuhan.

akar diatas permukaan dan daun sebagai
biomassa atas permukaan. Sedangkan

Namun, dengan metode ini, data menjadi batang tidak bisa disampling karena
sangat valid dan bisa menggambarkan merupakan
keseluruhan

biomassa

dengan

untuk setiap jenis tumbuhan.

penopang

utama

dari

detail tumbuhan. Nilainya diperoleh dari prediksi
konversi ranting atau cabang. Oleh karena

Hanya saja, tumbuhan yang digunakan itu, data menjadi relatif kurang valid jika
sebagai sampel dipastikan mati.

dibandingkan metode Destruktif.
Selain itu, akar dibawah permukaan juga
tidak

bisa

disampling

karena

akan

menyebabkan kematian tumbuhan.
Kedepan, disarankan untuk mempunyai panduan mengenai penggunaan metode
destruktif dalam penghitungan stok karbon pada ekosistem mangrove

secara legal,

mengingat dasar dari penggunaan metode non destruktif pada kegiatan penelitian ini
didasari atas ketidakinginan untuk melanggar hukum / illegal action. Meskipun begitu,
rekomendasi kegiatan seperti ini tetap diarahkan untuk menggunakan metode non
destruktif untuk meminimasi kerusakan yang diakibatkan ‘harvesting’ total. Tentu saja,
untuk meminimasi bias diharuskan mempunyai dasar yang kuat dalam memperoleh data
dengan metode non destruktif sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid.
Polemik keberadaan kayu mati atau pohon mati diluar plot sampling.
Yang dimaksud dengan polemik keberadaan kayu mati atau pohon mati diluar plot
sampling adalah, apakah dimasukkan dalam teknis perhitungan ataukah tidak. Pada
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kasus ini, seluruh plot yang diteliti menginformasikan bahwa tidak ada pohon mati ataupun
kayu mati yang terdeteksi. Oleh karena itu data dalam perhitungan stok karbon menjadi
berkurang salah satu parameternya. Dari informasi analisis di lapangan, ternyata pohon
mati atau kayu mati masih ditemukan tetapi tidak dalam plot yang diteliti. Oleh karena itu
dianggap diabaikan. Saran dan rekomendasi yang bisa dilakukan adalah, pada saat
melakukan representasi lokasi plot perlu untuk relatif ‘subyektif’ agar hasil yang diperoleh
dapat memberikan data yang cukup bagus.
Definisi batang, cabang, dan ranting serta batasannya.
Dalam penelitian ini data cabang dianggap tidak ada karena batang utama sudah
mulai bercabang < 1,3 meter (batas DBH). Beberapa literatur (unknown legalisation)
menyatakan bahwa definisi cabang dinyatakan sebagai bagian dari batang utama jika
mulai mengalami percabangan dengan ketinggian > 1,3 meter atau batas DBH. Hal ini
didasarkan atas teknis perhitungan DBH pada batang utama dengan batas 1,3 meter, dan
akan mengalami modifikasi baik dari sisi ketinggian ataupun penjumlahan ‘batang yang
mengalami percabangan’. Pada kasus ini terjadi ‘kesepakatan’ tim untuk mengabaikan
eksistensi cabang jika batang utama mengalami percabangan < 1,3 meter, dan hal ini
terjadi. Oleh karena itu, biomassa bagian atas permukaan menjadi minus adanya cabang
(hanya batang utama, ranting, dan daun). Meskipun begitu, biomassa suatu tumbuhan
mangrove tidak akan berkurang secara drastis, karena eksistensi cabang tadi dialihkan
menjadi eksistensi batang utama.
Saran dan rekomendasi, perlu ada literatur yang berketetapan kuat untuk menyatakan
bahwa definisi eksistensi cabang ditetapkan jika batang utama mulai bercabang pada
ketinggian > 1,3 m. Jika tidak ditemukan, maka eksistensi “cabang” dianggap tidak ada
dan dikategorikan sebagai bagian dari batang utama itu sendiri.
Teknik sampling yang digunakan untuk memperoleh data dasar.
Teknik sampling yang digunakan untuk memperoleh data dasar memang
menggunakan teknis analisis vegetasi, dimana peneliti membuat garis transek dan plotplot didalamnya, menyesuaikan masing-masing ukuran untuk ekosistem hutan mangrove.
Pada penelitian ini, sampling dilakukan pada sebelas lokasi atau titik penelitian yang
menjadi bagian dari monitoring kondisi ekosistem mangrove di kota Surabaya (Pantai
Timur Surabaya dan Pantai Utara Surabaya). Oleh karena itu, data dari setiap titik
penelitian dari satu transek dengan tiga plot menjadi sekitar 33 plot untuk lokasi di Pantai
Timur Surabaya (Pamurbaya), jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu dilakukan
kesepakatan untuk mengambil data dari seluruh plot dengan menggunakan konsep
‘keterwakilan spesies’. Artinya jika suatu spesies sudah ditemukan di suatu plot, maka di
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plot yang lain tidak perlu dilakukan pendataan. Dengan begitu, kesimpulan singkatnya,
dari 33 plot tersebut ditemukan tujuh spesies yang berbeda, dan data yang diambil adalah
masing-masing satu individu untuk spesies yang berbeda. Hal yang berbeda dilakukan
oleh peneliti lain yaitu dengan langsung menetapkan satu transek dan tiga-empat plot
yang akan dijadikan data dasar (bukan menggunakan asas keterwakilan), secara lebih
detail perbedaan teknis penelitian ini dan beberapa penelitian lain disajikan sebagai
berikut:
Teknis penelitian ini

Teknis penelitian lainnya

Penentuan transek dan jumlah mengikuti Penentuan transek sekaligus jumlah plot
kegiatan monitoring ekosistem mangrove merupakan bagian representatif dari lokasi
di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya)

penelitian, sehingga jumlah transek relatif

menggunakan metode analisis vegetasi ; sedikit bahkan hanya satu, dan jumlah plot
sehingga

diperoleh 11

titik sampling berkisar 3 – 4 plot saja, sehingga total plot

(transek) dengan masing-masing 3 plot, hanya 4 plot sampling.
berarti ada 33 plot sampling.
Info = jumlah plot sampling penelitian ini Info = jumlah plot sampling yang sedikit,
memang sangat besar dan bisa dianggap memungkinkan untuk melakukan eksplor
sangat

representatif

menggambarkan lebih

fokus

sehingga

meminimasi

ekosistem mangrove di Pantai Timur banyaknya pekerjaan dan data dasar yang
Surabaya (Pamurbaya), tetapi jumlah plot akan diambil ; efek negatifnya adalah jenis
yang

banyak

tersebut

juga

menjadi spesies

yang

dianggap

mewakili

‘bumerang’ untuk melakukan pengambilan representasi ekosistem mangrove di suatu
data dasar yang berlipat lebih banyak jika lokasi menjadi rendah.
dibandingkan teknis penelitian lainnya.
Teknis

pengambilan

sampel

tanah, Teknis

pengambilan

sampel

tanah

dilakukan pada lokasi sekitar individu dilakukan pada setiap plot dalam setiap
spesies

mangrove

yang

digunakan transek, dan berjumlah 5 titik untuk setiap

sebagai target, bukan plot

plotnya.

Decision = yang dilakukan saat ini, setiap
spesies dianggap terwakili oleh satu
individu, dengan tidak fokus pada satu
transek dengan 3-4 plot saja.
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Saran dan Rekomendasi :
Kedepan, lebih dimungkinkan untuk melakukan sampling dengan menggunakan satu
transek dengan 3-4 plot yang dianggap representatif. Sehingga data yang diperoleh
bisa lebih dari satu individu pohon saja untuk setiap spesies, sehingga bisa
menggambarkan diversifikasi data yang bagus. Kemudian teknis pengambilan sampel
tanah juga dilakukan tidak mengikuti jenis spesies, tetapi mengikuti setiap plot, dimana
pada setiap plot dilakukan sampling tanah sebanyak lima titik, dan dengan satu
kedalaman saja.
Parameter yang tidak diperoleh data primernya.
Pada kegiatan ini terdapat beberapa parameter dasar untuk perhitungan rumus
yang tidak diperoleh datanya dari hasil analisis laboratorium karena terlewat atau juga
menggunakan data sekunder. Berikut beberapa parameter yang teridentifikasi:
Parameter

Keterangan

Bulk density (satuan g /cm3) ~ notasi ρ.

# pada analisis karbon tanah, selain data

Digunakan pada rumus perhitungan karbon persentase
tanah
=

Kd

x

ρ

x

% C organik

Keterangan :
Ct

ini

menjadi

urgensi

manakala

digunakan untuk menghitung kandungan

= kandungan karbon tanah (gram maka diputuskan untuk menggunakan
=

kedalaman

contoh

data sekunder dari bulk density dari
tanah literatur terkait dengan menggunakan nilai

(sentimeter ~ cm)
ρ

tanah,

karbon tanah (Ct). Oleh karena terlewat,

per sentimeter kuadrat ~ g/cm2)
Kd

organik

diperlukan juga data primer bulk density.
Data

Ct

karbon

kisaran tengah bulk density. Dan nilai ini

= kerapatan lindak (bulk density) digunakan secara generally untuk seluruh

(g / cm3)

data perhitungan karbon tanah, sehingga

% C organik = nilai persentase kandungan validasi data menjadi relatif lemah.
karbon, sebesar 0,47 atau menggunakan
nilai persen karbon yang diperoleh dari Seharusnya dalam satu plot, diambil 5
hasil pengukuran di laboratorium

sampel tanah untuk satu kedalaman yang
disepakati (semisal 10 cm) untuk setiap
plot dengan menggunakan konsep empat
ujung plot + satu titik di tengah plot ; dan
tentu saja setiap titik akan menghasilkan
data bulk density yang berbeda-beda,
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yang akan menentukan hasil akhir dari
nilai Ct.
Solusi praktis untuk kegiatan penelitian
ini, dengan menggunakan data sekunder
dari literatur dapat dipercaya.
Sementara

untuk

kedalaman

contoh

tanah dan % C-organik sudah diperoleh
data primernya.
Saran dan rekomendasi : untuk kegiatan
yang sama, diperlukan data primer bulk
density agar nilai kandungan karbon
tanah menjadi lebih valid.
Berat Jenis (BJ) (dalam satuan kg/m3)

Tidak ada masalah untuk data ini, karena

Digunakan untuk menghitung biomassa setiap spesies mempunyai data yang
(baik Bap ataupun Bbp) menggunakan data relatif lengkap.
sekunder, dan setiap lokasi mempunyai
nilai BJ yang relatif berbeda.
Sehingga disepakati untuk mengambil data
sekunder pada lokasi di South East Asia
(Asia Tenggara)
Diameter dan panjang batang utama Hal ini salah satu kelemahan dari metode
untuk diperoleh nilai biomassanya. Padae non

destruktif,

karena

data

bersifat

kegiatan ini tidak bisa dilakukan karena sekunder, bukan data primer, maka
bersifat non destruktif, sehingga untuk sedikit banyak akan mempengaruhi nilai
memperoleh diameter dan panjang batang biomassa. Terkait dengan hal ini maka
menggunakan konversi dari diameter dan subjek pembahasan kembali ke konsep
panjang ranting.

metode destruktif dan non destruktif.

Kesimpulan :
-

Next step, perlu dilakukan kegiatan penghitungan C-Stock di Pantai Utara
Surabaya (Panturbaya) untuk memperoleh estimasi penjerapan karbon di lokasi
tersebut,
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-

Kegiatan penghitungan C-Stock di Pantai Utara Surabaya (Panturbaya) sebaiknya
tetap menggunakan metode Non Destruktif dengan beberapa perbaikan sesuai
dengan hasil rekomendasi kegiatan di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) ;
menentukan lokasi yang representatif mewakili keseluruhan carbon pool yang ada
; menentukan transek dengan tiga plot sampling menggunakan ukuran 10 x 10 m
untuk habitus pohon dan didalamnya terdapat sub plot 5 x 5 m untuk sapling serta
1 x 1 m untuk habitus semai,

-

Pada setiap plot dilakukan analisis vegetasi, kemudian dihitung kualitas ekosistem
mangrove mengacu pada KepMenLH No 201/2004, dan selanjutnya dihitung
prediksi C-Stock,

-

Untuk prediksi C-Stock menggunakan data AnVeg, selanjutnya jumlah individu dari
setiap jenis untuk habitus pohon diidentifikasi data dasarnya (DBH, sub sampel
cabang, ranting, daun, akar dan juga tanah), dan langkah selanjutnya persis sama
dengan kegiatan prediksi C-Stock di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).

Untuk PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Mengacu pada hasil kegiatan ini (kesimpulan), terlihat bahwa seolah Sonneratia
alba merupakan spesies rujukan terbaik untuk C-Stock action, dan Rhizophora stylosa
sebagai rujukan paling buncit untuk kegiatan yang sama. Namun, ada beberapa hal yang
perlu untuk diluruskan sehingga action plan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal replantasi berdasar dan mempunyai rujukan ilmiah yang jelas.
Secara lebih detailnya bisa disampaikan sebagai berikut:
Aboveground C-Stock:
Rs  Sa  Am  Aa  Xm  Bc  Bg
Belowground C-Stock:
Am  Sa  Aa  Xm  Bc  Rs  Bg
Substrat/Sediment C-Stock:
Sa  Xm  Bg  Bc  Aa  Am  Rs
TOTAL C-STOCK:
Sa  Xm  Bc  Bg  Aa  Am  Rs
Keterangan :
# Sa = Sonneratia alba, Xm = Xylocarpus moluccensis, Bg = Bruguiera gymnorhiza, Bc =
Bruguiera cylindrica, Aa = Avicennia alba, Am = Avicennia marina, dan Rs = Rhizophora
stylosa.
# spesies pada sisi kiri mempunyai potensi C-Stock lebih dibandingkan spesies pada sisi
kanan, dan seterusnya.
Pada aboveground carbon pool terlihat bahwa Rhizophora stylosa mempunyai
potensi C-Stock tertinggi, disusul oleh Sonneratia alba, Avicennia marina, Avicennia alba,
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Xylocarpus moluccensis, Bruguiera cylindrica, dan terakhir Bruguiera gymnorhiza. Hal ini
menunjukkan bahwa R.stylosa merupakan pilihan utama terkait C-Stock untuk
aboveground carbon pool. Hal yang sama dirunut untuk Belowground, Substrat dan juga
Total C-Stock.
Jika melihat hasil diatas, seolah Total C-Stock memiliki kemiripan dengan Substrat
/ Sediment C-Stock. Hal ini menunjukkan bahwa total c-stock dikontribusi tertinggi oleh
substrat atau sediment c-stock, bukan aboveground ataupun belowground. Hanya saja,
jika kita mengacu pada hasil tersebut, maka ada ketentuan khusus untuk ekosistem
mangrove yang relatif berbeda dibandingkan ekosistem hutan di daratan, yaitu parameter
substrat atau sediment c-stock. Sediment c-stock pada ekosistem mangrove
cenderung tidak dihitung atau diabaikan karena nilai c-stock nya diragukan berasal
dari ekosistem mangrove tersebut (termasuk juga konsep spesific substrat jenis
tertentu). Hal ini berkaitan dengan parameter lingkungan di ekosistem mangrove yang
dipengaruhi oleh pasang surut, dimana substrat yang berada di sekitar jenis tertentu
(semisal Rhizophora stylosa) belum tentu murni berasal dari seresah jenis tertentu
tersebut. Bisa jadi gelombang pasang surut membawa material organik yang kemudian
tertahan oleh akar tunjang spesies tersebut. Kondisi inilah yang kemudian perlu diluruskan
lebih lanjut, bahwa rekomendasi potensi C-Stock belum bisa diarahkan dari nilai Total CStock, karena parameter substrat / sediment diabaikan pada ekosistem mangrove.
Lalu, bagaimana dengan rekomendasi untuk penjerap C-Stock terbaik ?
Rekomendasi penjerap C-Stock terbaik, dengan mengacu pada kegiatan ini, tetap
diarahkan pada hasil Aboveground C-Stock, dimana rekomendasi tertinggi adalah Rs 
Sa  Am  Aa  Xm  Bc  Bg. Hal ini didasarkan atas kemampuan dari genus /
spesies tersebut yang secara teknis dianggap mempunyai daya hidup lebih bagus
dibandingkan genus / spesies lain. Hasil dari kegiatan ini juga sesuai dengan literatur yang
menunjukkan bahwa rekomendasi tertinggi adalah pada genus Rhizophora, Sonneratia
ataupun Avicennia, bukan Bruguiera.
Tabel 5.1 Tingkat kesesuaian jenis mangrove dengan faktor-faktor lingkungannya terkait
upaya re-plantasi (penanaman) untuk rehabilitasi ekosistem mangrove
No

1
2
3
4

Jenis

Rhizophora
mucronata
R.apiculata
R.stylosa
Bruguiera
parviflora

Salinitas
(promil)
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30

Toleransi
terhadap
ombak
dan angin
Sesuai

Toleransi
terhadap
kandungan
pasir
Sedang

Toleransi
terhadap
lumpur

Frekuensi
penggenangan

Sesuai

20 hari / bulan

Sedang
Sedang
Tidak
sesuai

Sedang
Sesuai
Sedang

Sesuai
Sesuai
Sesuai

20 hari / bulan
20 hari / bulan
10 – 19 hari /
bulan
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5

B.gymnorhiza

10 - 30

6

B.sexangula

10 - 30

7
8
9

Sonneratia alba
S.caseolaris
Avicennia spp.

10 - 30
10 - 30
10 - 30

Sumber : Onrizal (1999)

Tidak
sesuai
Tidak
sesuai
Sedang
Sedang
Sedang

Tidak
sesuai
Sedang

Sedang

Sesuai
Sedang
Sedang

Sesuai
Sedang
Sesuai

Sesuai

10 – 19 hari /
bulan
10 – 19 hari /
bulan
20 hari / bulan
20 hari / bulan
20 hari / bulan

Mengacu pada tabel tersebut, maka sebenarnya rekomendasi pemilihan jenis
untuk re-plantasi adalah Rhizophora stylosa / Sonneratia alba ataupun Avicennia, dan
bukan genus Bruguiera. Argumentasi literatur ini sesuai dengan hasil yang diperoleh di
lapangan pada lokasi di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).
Oleh karena itu, kegiatan re-plantasi yang selama ini dilakukan dengan menggunakan
genus Rhizophora bisa tetap dilakukan dan tetap direkomendasikan, dengan tidak tertutup
kemungkinan untuk menggunakan genus lain seperti Sonneratia ataupun Avicennia,
tergantung dari ketersediaan bibit di lapangan.
Tidak ada batasan minimal nilai C-Stock untuk suatu lokasi, karena nilai C-Stock
adalah nilai prediksi yang bersifat semi kuantitatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor
pembatas lingkungan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, nilai CStock hanya berfungsi sebagai informasi prediksi kemampuan suatu ekosistem dalam
menjerap

karbon

dalam

kontribusinya

meminimasi

pencemaran

udara

oleh

karbondioksida sebagai polutan utama penyebab global warming.
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Lampiran 1
Flow chart kegiatan
NON DESTRUCTION METHOD

Penentuan lokasi
sampling
Membuat Transek
+ Plotting
Melakukan :
- AnVeg ; data habitus pohon,
pancang dan semai,
- Identifikasi jenis,
- Prediksi total crop per plot hingga
hektar

Biomassa atas
permukaan (Bap) :
- Batang
- Cabang
- Ranting
- Daun
 Diukur Ø ;
panjang
sampel,
 Kemudian, di
cari Berat
Basah –
ovenisasi –
diperoleh
Berat Kering,
 Selanjutnya di
peroleh data
Volume,
 Mencari
biomass dg
rumus
Bap = v x BJ x BEF,
 Selanjutnya di
peroleh data
C-stock ;
CBap = Bap x 0,47

Biomassa bawah
permukaan (Bbp) :
- Akar di atas
permukaan tanah
 Diukur Ø ;
panjang
sampel,
 Kemudian, di
cari Berat
Basah –
ovenisasi –
diperoleh
Berat Kering,
 Selanjutnya di
peroleh data
Volume,
 Mencari
biomass dg
rumus
BBp = v x BJ x BEF,
 Selanjutnya di
peroleh data
C-stock ;
CBbp = Bbp x 0,47

Biomassa
Necromass:
- Pohon mati
- Kayu mati
 Diukur Ø ;
panjang
sampel,
 Kemudian, di
cari Berat
Basah –
ovenisasi –
diperoleh
Berat Kering,
 Selanjutnya di
peroleh data
Volume,
 Mencari
biomass dg
rumus
Bn = v x BJ x BEF,
 Selanjutnya di
peroleh data
C-stock ;
Cn = Bn x 0,47

Karbon Organik
Tanah / Substrat ;
Tidak perlu mencari
biomassa ; hanya
mengambil 5 titik
yang berbeda untuk
setiap plot dalam
satu transek ;
kedalaman setiap
titik @ 10 cm ;
kemudian dilakukan
perhitungan karbon
organik tanah /
substrat di
laboratorium ;
Jika tidak
menggunakan
perhitungan karbon
primer, maka
biomassa tanah
diperlukan untuk
perhitungan :
Ct = Bt x 0,47

C-Stock = CBap + CBbp + Cn + Ct

Catatan :
- Pada kegiatan in Cn tidak diperoleh datanya,
- Karbon organik tanah / substrat menggunakan data hasil analisa laboratorium,
- Pengambilan sampel tanah tidak menggunakan konsep per plot tetapi menggunakan
konsep per jenis / spesies perwakilan
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Ekosistem Mangrove
Pantai Timur Kota Surabaya
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Keputih 2

Lampiran 2.
C-Stock masing-masing tumbuhan mangrove pada bagian-bagiannya.

Total Karbon yang dijerap
adalah 984,54 ton / ha
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Total Karbon yang dijerap adalah
918,41 ton / ha
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Total Karbon
yang dijerap adalah
1088,92 ton / ha
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Total karbon
seluruhnya 1087,18
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Total karbon
terjerap adalah
580,32 ton / ha
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Total karbon terjerap
2238,30 ton / ha
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Total karbon terjerap
1148,73 ton / ha
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Ekosistem Mangrove
Pantai Timur Kota Surabaya

Page | 80

Kenjeran 2

Lampiran 3
Dokumentasi Kegiatan di Lapangan

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,

Teknis penghitungan diameter basal area atau dikenal dengan Diameter Breast High
(DBH), yang selanjutnya akan digunakan sebagai material sampel pembanding dengan
sub sampel ranting yang dipotong untuk perlakuan penghitungan biomassa basah dan
kering.
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Sub sampel ranting yang digunakan untuk mengetahui biomassa basah dan kering ;
dihitung panjang dan diameternya sebagai ukuran patokan untuk penghitungan bagian
batang.

Penghitungan jumlah akar utama dan akar sekunder pada tumbuhan Rhizophora
stylosa, dilakukan oleh dua orang agar relatif cepat karena ‘berburu’ waktu dengan
pasang surut, dilakukan juga sub sampling akar utama dan akar sekunder untuk dihitung
biomassa basah.
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Penghitungan diameter akar menggunakan tali ukur jahit karena lebih fleksibel dan
meminimasi korosifitas alat-alat dari besi. Setiap akar dihitung diameternya dan
digunakan rerata diameter sebagai patokan penghitungan.

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.
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Pemotongan sub sampel akar Rhizopora stylosa di lokasi Tambak Wedi 2 untuk
diperoleh biomassa basah dan kering-nya; akar termasuk dalam Biomassa Bawah
Permukaan (Bbp).

Pemotongan sub sampel akar utama untuk digunakan sebagai bagian dari perhitungan
biomassa bawah permukaan, dilakukan dengan memotong sebagian kecil akar agar
tumbuhan tetap hidup.
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Lampiran 4
Dokumentasi Kegiatan dan Hasil di Laboratorium
Teknis pemilahan daun ukuran Besar dan Kecil untuk beberapa jenis mangrove yang
ditemukan di Pamurbaya

daun yang berukuran besar
dipisahkan dengan yang berukuran
kecil,
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 pengoven-an agar diperoleh biomassa
kering.
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Teknis penimbangan daun
menggunakan timbangan
analitik untuk diperoleh data
biomassa basah setiap daun,
baik yang berukuran besar
ataupun yang berukuran kecil,
untuk seluruh daun yang di
‘harvest’ di lapangan.
Setelah ditimbang, daun
dipersiapkan untuk dioven agar
diperoleh data biomassa
keringnya.

Setelah ditimbang biomassa
basah, maka daun diperlakukan
sedemikian rupa dengan
dibungkus menggunakan kertas
aluminium foil untuk kemudian
di oven agar diperoleh data
berat keringnya,
Suhu oven diatur sedemikian
rupa agar stabil pada suhu
sekitar 80°C.
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Hal yang sama juga diberlakukan pada sampel potongan ranting ataupun akar untuk
digunakan sebagai data dasar perhitungan biomassa basah atas permukaan.

Langkah
selanjutnya adalah
peng-ovenan
menggunakan
oven listrik dengan
merk Memmert
UN55 yang
mampu menjaga
kestabilan suhu
dalam oven pada
80°C, agar terjadi
dehidrasi
sehingga
diperoleh berat
kering, baik untuk
ranting ataupun
untuk daun.
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Hasil analisa laboratorium untuk kandungan karbon organik sedimen / substrat.
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Lampiran 5. Jenis mangrove dan karakteristiknya di Pamurbaya
Avicennia alba (Api-api) – Avicenniaceae
Habitus

: Tumbuhan habitus pohon, dengan ketinggian pohon mencapai 25 meter.
Memiliki akar nafas tipis berbentuk jari atau asparagus.

Daun

: Permukaan halus, bagian daun atas berwarna hijau mengkilat sedangkan
bagian bawahnya hijau pucat. Letak daun sederhana dan berlawanan. Bentuk
lanset kadang elips dengan ujung meruncing.

Bunga

: Seperti trisula dengan gerombolan bunga warna kuning hampir sepanjang
ruas tandan.

Buah

: Bentuk buah seperti cabai/mente dengan warna hijau kekuningan.

Distribusi

: Seluruh wilayah pesisir Kota Surabaya

Kelimpahan : Banyak
Ekologi

: Merupakan jenis pionir pada habitat mangrove, juga pada bagian yang lebih
asin pada tepian sungai yang dipengaruhi pasang surut. Akarnya dapat
membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan
daratan.

Manfaat

: Kayu bakar dan bangunan bermutu rendah, dan buahnya dapat dimakan.
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Avicennia marina (Api-api) – Avicenniaceae

Habitus

: Tumbuhan habitus pohon, dengan ketinggian pohon mencapai 30 meter.
Memiliki sistem perakaran horizontal yang rumit dan berbentuk pensil atau
seperti asparagus. Akar nafas tegak dengan sejumlah lentisel.

Daun

: Bagian atas permukaan ditutupi bintik-bintik kelenjar berbentuk cekung.
Bagian bawah daun putih, abu-abu muda. Letak daun sederhana dan
berlawanan. Bentuk elips bulat memanjang atau bulat telur terbalik dengan
ujung meruncing hingga membundar.

Bunga

: Seperti trisula dengan bunga bergerombol muncul di ujung tandan, baunya
menyengat dengan nectar yang banyak.

Buah

: Buah agak membulat, berwarna hijau agak abu-abu. Permukaan buah
berambut halus dan ujung buah agak tajam seperti paruh.

Distribusi

: Seluruh wilayah pesisir Kota Surabaya

Kelimpahan : Banyak
Ekologi

: Merupakan jenis pionir, memiliki kemampuan menempati dan tumbuh pada
daerah pasang-surut bahkan pada tempat dengan kadar garam tinggi.

Manfaat

: Daun digunakan untuk kulit yang terbakar, buah dapat dimakan, kayu
menghasilkan bahan kertas berkualitas tinggi. Daun juga sebagai makanan
ternak.

Page | 90

90 | P a g e

Bruguiera cylindrica (Tanjang putih) – Rhizophoraceae

Habitus

: Tumbuhan habitus pohon, dengan ketinggian pohon mencapai 23 meter. Kulit
kayu abu-abu, relatif halus dan memiliki sejumlah lentisel kecil.

Daun

: Permukaan atas daun hijau cerah bagian bawahnya hijau agak kekuningan.
Unit dan letak: sederhana & berlawanan. Bentuk elips dengan ujung agak
meruncing.

Bunga

: Bunga mengelompok, muncul di ujung tandan (panjang tandan: 1-2 cm). Sisi
luar bunga bagian bawah biasanya memiliki rambut putih.

Buah

: Hipokotil (seringkali disalah artikan sebagai “buah”) berbentuk silindris
memanjang, sering juga berbentuk kurva. Warna hijau didekat pangkal buah
dan hijau keunguan di bagian ujung.

Distribusi

: Romokalisari, Gunung Anyar, Tambak Wedi, Wonorejo

Kelimpahan : Sedang
Ekologi

: Tumbuhan mengelompok dalam jumlah besar, biasanya pada tanah liat di
belakang zona Avicennia atau dibagian tengah vegetasi mangrove kearah laut.

Manfaat

: Kayu bakar.
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Bruguiera gymnorrhiza (Tanjang merah) – Rhizophoraceae

Habitus

: Tumbuhan dengan habitus pohon, biasanya memiliki ketinggian higga 30
meter.

Daun

: Permukaan atas daun hijau, bagian bawah hijau kekuningan. Letak daun
sederhana dan berlawanan, bentuk elips sampai elips lanset dengan ujung
meruncing.

Bunga

: Bunga bergelantungan, formasi soliter dengan kelopak bunga berwarna
merah muda hingga merah.

Buah

: Buah melingkar spiral, bundar melintang, hipokotil lurus tumpul dan berwarna
hijau tua keunguan.

Distribusi

: Seluruh wilayah pesisir di Kota Surabaya

Kelimpahan : Banyak
Ekologi

: Tumbuh pada area dengan salinitas rendah dan relatif kering, serta tanah
dengan aerasi baik. Toleran terhadap daerah ternaungi maupun yang
mendapat sinar matahari langsung.

Manfaat

: Bagian dalam hipokotil dapat dimakan. Kayunya dapat digunakan untuk kayu
bakar dan arang.
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Rhizopora sylosa (Bakau/Tanjang) – Rhizophoraceae

Habitus

: Pohon dengan satu atau banyak batang dengan ketinggian maencapai 10
meter. Akar tunjang dengan tinggi hngga 3 meter dan akar udaranya tumbuh
dari percabangan bagian bawah.

Daun

: Daun berbintik teratur di lapisan bawa,gagang daun berwarna hijau. Letak
daun sederana berlawanan, berentuk elips melebar dengan ujung meruncing.

Bunga

: Bunga terletak di ketiak daun, daun mahkota berjumlah 4 dan berwarna putih,
sedangkan kelopak bunga berjumlah 4 bewarna kuning hijau.

Buah

: Buah berbentuk buah pir berwarna coklat. Hipokotil silndris berbintil agak
halus.

Distribusi

: Seluruh wilayah pesisir kota Surabaya.

Kelimpahan : Banyak
Eologi

: Tumbuh pada habiat yang beragam pada daerah pasang surut. Menyukai
pematang di sepanjang sungai, tetapi juga sebagai tumbuhan pionir pada
tumbuhan pesisir.

Manfaat

: Sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan arang.
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Sonneratia alba (Bogem) – Sonneratiaceae

Habitus

: Pohon dengan ketinggian hingga 15 meter. Memiliki akar nafas yang muncul
ke permukaan, berbentuk kerucut dengan tinggi mencapai 25 cm.

Daun

: Daun berkulit, letaknya sederhana berlawanan, bentuk bulat telur terbalik
dengan ujung membundar.

Bunga

: Bunga berbentuk seperti lonceng, bagian luar berwarna hijau dan bagian
dalam kemerahan, letaknya di ujung atau pada cabang kecil.

Buah

: Seperti bola, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya terbungkus kelopak
bunga.

Distribusi

: Romokalisari, Gunung Anyar, Mulyorejo, Tambak Wedi, Wonorejo.

Kelimpahan : Banyak
Ekologi

: Jenis pionir, tidak toleran terhadap air tawar dalam periode yang lama.
Menyukai tanah yang bercampur lumpur dan pasir, kadang-kadang pada
batuan dan karang.

Manfaat
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: Buahnya dapat dimakan.
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Xylocarpus moluccensis (Nyirih) – Meliaceae

Habitus

: Pohon berukuran kecil atau sedang dengan ketinggian mencapai 20 meter.

Daun

: Lebih tipis dari Xylocarpus granatum, susunan daun berpasangan. Jenis daun
majemuk yang letaknya berlawanan. Bentuk daun elips-bulat telur dengan
ujung meruncing.

Bunga

: Tandan bunga muncul pada ketiak daun, dan bergerombol. Daun mahkota
berjumlah 4 buah dengan warna putih kekuningan, lonjong dan ujungnya
bundar. Kelopak bunga juga berjumlah 4 buah dan berwarna hijau kekuningan.

Buah

: Warna hijau, berbentuk bulat seperti jambu Bangkok.

Distribusi

: Romokalisari, Gunung Anyar, Tambak Langon, Tambak Wedi, dan Wonorejo.

Kelimpahan : Banyak
Ekologi

: Tumbuh di sepanjang pinggiran sungai pasang-surut, tepian tambak dan
lingkungan payau yang tidak terlalu asin. Sering tumbuh mengelompok dalam
jumlah besar.

Manfaat

: Kayunya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan perahu, kulit kayu untuk
pewarna.
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Ekosistem Mangrove
Pantai Timur Kota Surabaya
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