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I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber 

daya alam. Salah satu sumberdaya alam Indonesia adalah ekosistem mangrove. 

Ekosistem mangrove di Indonesia sangat luas yakni berkisar 2,5 juta – 4,25 juta ha, 

dan ini diakui oleh dunia bahwa Indonesia mempunyai luas ekosistem mangrove 

terluas di dunia (21% luas mangrove dunia) (Santoso, 2005). Bali merupakan 

daerah yang memiliki potensi terbesar ekosistem hutan mangrove. Ada tiga 

kawasan mangrove yang luas di Pulau Bali, yaitu pertama terletak di sepanjang 

Teluk Benoa yang sering disebut Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali (TAHURA 

Ngurah Rai) dengan luas 1373,5 ha termasuk Pulau Serangan, kedua Taman 

Nasional Bali Barat (Menjangan) dengan luas sebesar 602 ha, dan yang terakhir 

adalah di Nusa Lembongan seluas 202 ha (Widagti et al., 2011).  

TAHURA Ngurah Rai merupakan ekosistem alam yang didominasi oleh 

mangrove dengan luas lahan 1.373,50 Ha berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: 544/Kpts-II/1993 tanggal 25 September 1993. Sebaran vegetasi 

mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai terdiri atas vegetasi alami dan vegetasi 

rehabilitasi. Pada kawasan TAHURA Ngurah Rai luas lahan vegetasi rehabilitasi 

sekitar 402 ha yang dulunya merupakan kawasan bekas tambak (Kitamura, 1997). 

Penanaman tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki lahan tambak tetapi untuk 

membantu suksesi agar manfaat rehabilitasi bisa mendukung kembalinya ekosistem 

dan berfungsi dengan baik. Salah satu tujuan kegiatan rehabilitasi adalah untuk 

mengembalikan fungsi ekosistem mangrove sebagai penyimpan karbon. Kawasan 

mangrove TAHURA Ngurah Rai merupakan kawasan yang juga mendapat input 

masukan bahan – bahan organik maupun anorganik dari wilayah daratan. Sumber 

yang masuk dari daratan ke kawasan hutan mangrove melalui aliran sungai dan 

buangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. Hal ini 

mempengaruhi karakteristik tanah secara alami dan mempengaruhi perkembangan 

karena kondisi dapat berbeda-beda secara terus-menerus dalam waktu dan tempat 

yang berbeda (Sari, 2002).
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Hutan mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan lautan 

yang terjadi di sebagian besar sepanjang garis pantai tropis dan subtropis (Liu et 

al., 2014). Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi baik secara fisik, biologis, 

dan ekologis. Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon, 

dimana fungsi tersebut menjadikan hutan mangrove dapat menyimpan karbon 

dalam jumlah yang besar baik pada vegetasi (biomassa) maupun bahan organik lain 

yang terdapat di hutan mangrove (Cahyaningrum dkk 2014). Hutan mangrove 

menyimpan karbon di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah, 

dengan sebagian besar dialokasikan di bawah permukaan tanah (Alongi, 2012). 

Dari berbagai penelitian total stok karbon pada mangrove adalah sebesar 0,18-

673,01 ton C ha-1 dan karbon stok sedimen mangrove berkisar antara 0,06-6,77 % 

atau setara dengan 0,90-66,12 Mg ha-1 (Afiati dkk 2014). Pada kawasan rehabilitasi 

mangrove TAHURA Ngurah Rai total simpanan karbon di atas permukaan tanah, 

simpanan karbon di bawah permukaan tanah dan simpanan karbon di dalam tanah 

masing – masing sebesar 10.803.114,24 ton C, 7.095.243,46 ton C, dan 

57.458.918,73 ton C (Widayantari, 2013).  

Sebagai kolam terbesar dari karbon organik terestrial, tanah berinteraksi kuat 

dengan komposisi atmosfer, iklim, dan perubahan tutupan lahan (Jobbagy et al., 

2000). Peningkatan CO2 atmosfer yang berkontribusi terhadap pemanasan global 

sangat mungkin dapat dikurangi melalui proses pemindahan/sekuestrasi karbon ke 

dalam tanah (soil carbon sequestration) (Markewich & Buell, 2001). Sekuestrasi 

karbon organik tanah (soil organic carbon/SOC) dianggap sebagai strategi untuk 

mitigasi perubahan iklim dan berkaitan dengan penyimpanan karbon kedalam tanah 

(Chan et al., 2008). Semakin banyak karbon disimpan dalam tanah sebagai karbon 

organik tanah dapat mengurangi jumlah karbon yang ada di atmosfer sehingga 

dapat mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim (Chan, 2008).  

Perbedaan keragaman kandungan karbon organik tanah (soil organic 

carbon/SOC) pada kedalaman tanah terjadi karena setiap jenis vegetasi berbeda 

dalam distribusi akar vertikalnya dan meninggalkan jejak yang berbeda pada 

distribusi kedalaman SOC (Lal, 2005). Pada kedalaman 0,5 m sampai lebih dari 3 

m kaya dengan tanah organik, dimana kedalaman tersebut menyumbang  49-98 % 
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penyimpanan karbon (Daniel et al., 2011). Kawasan hutan mangrove reboisasi dan 

penghijauan memiliki kandungan karbon yang beragam. Dari hasil penelitian 

membuktikan bahwa hutan mangrove jenis Kandelia obovata dan Sonneratia 

apetala dengan perbedaan usia jenis mangrove konsentrasi %C meningkat secara 

signifikan selama 6 tahun dari 1,14 % menjadi 1,52 % (K. obovate) dan 1,23 % 

menjadi 1,68 % (S. apetala) (Lunstrum, 2014). Potensi hutan mangrove sebagai 

penyerap dan penyimpan karbon dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan, 

potensi simpanan karbon dapat bertambah dikarenakan pertumbuhan dan 

perkembangan vegetasi, sedangkan potensi simpanan karbon dapat berkurang 

akibat perubahan tata guna lahan.  

Studi simpanan karbon total di kawasan rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai 

pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan metode sistematic sampling 

untuk mengetahui besarnya simpanan karbon yang terdapat di atas dan di bawah 

permukaan tanah (Widayantari, 2013). Dari penelitian tersebut belum diketahui 

distribusi simpanan karbon organik secara vertikal. Karena penyimpanan karbon 

organik mempengaruhi distribusi bahan organik yang ada di setiap lapisan tanah 

(Lunstrum, 2014). Salah satu aspek dari karbon organik tanah yang belum pernah 

dilakukan di kawasan TAHURA Nurah Rai Bali adalah distribusi vertikal karbon 

organik di dalam tanah.  Maka, perlu dilakukan penelitian dasar mengenai simpanan 

karbon organik di bawah permukaan tanah pada kawasan rehabilitasi hutan 

mangrove TAHURA Ngurah Rai, Bali. 

    

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana simpanan karbon organik di bawah permukaan tanah di hutan 

mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali? 

2. Bagaimana variasi secara vertikal simpanan karbon organik yang tersimpan 

dalam tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui simpanan karbon organik di bawah permukaan tanah di hutan 

mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali. 

2. Mengetahui variasi secara vertikal simpanan karbon organik yang tersimpan 

dalam tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui simpanan karbon organik yang terkandung di bawah 

permukaan tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali. 

2. Dapat mengetahui variasi secara vertikal simpanan karbon organik yang 

terkandung dalam tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, 

Bali.  

 

1.5 Batasan Penelitian  

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga peneliti dapat 

terarah dengan baik sesuai tujuan penelitian serta dengan adanya keterbatasan 

waktu pengerjaan maka perlu adanya batasan penelitian. Batasan penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada kawasan rehabilitasi hutan 

mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali.  

2. Penelitian yang dilakukan hanya mengukur kandungan karbon organik yang ada 

di dalam tanah hutan mangrove rehabilitas. 

3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi jenis vegetasi mangrove yang terdapat 

pada kawasan rehabilitasi.


