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II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekosistem Hutan Mangrove 

Mangrove terdiri dari berbagai bentuk pertumbuhan, dari pohon, semak, 

tanaman merambat, paku/palem, dan herba/rumput yang memiliki kemampuan 

umum untuk hidup di tanah yang tergenang air garam secara terus-menerus 

(Kitamura 1997). Hutan mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan 

dan lautan yang terjadi di sebagian besar sepanjang garis pantai tropis dan subtropis 

(Liu et al 2014).  Jenis mangrove yang ditemukan di Indonesia lebih banyak 

dibanding dengan Negara Asia lainnya, jumlah spesies yang ditemukan sebanyak 

48 jenis mangrove (Noor et al., 2006). 

Ekosistem Mangrove merupakan suatu ekosistem peralihan antara darat dan 

laut. Salah satu komponen utama penyusun ekosistem mangrove adalah vegetasi 

mangrove. Mangrove atau mangal merupakan sebutan umum yang digunakan 

untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh 

beberapa spesies pohon yang khas atau semak yang mempunyai kemampuan untuk 

tumbuh dalam perairan asin (Nybakken, 1992).  

Tumbuhan ini mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut 

sesuai dengan toleransinya terhadap salinitas, lama penggenangan, substrat dan 

morfologi pantai. Mangrove dapat di jumpai pada daerah sepanjang muara sungai 

atau daerah yang banyak dipengaruhi oleh aliran sungai (fluvio-marine) dan daerah 

yang umumnya didominasi oleh faktor laut (marino-fluvial). Seringkali mendengar 

dan menyebut mangrove sebagai: “bakau”. Istilah bakau adalah sebutan bagi jenis 

utama pohon mangrove (Rhizophora spp.) yang didominan hidupnya di habitat 

pantai. Menurut LPP Mangrove (2006) Indonesia mempunyai luas hutan mangrove 

terbesar di dunia yaitu 3,7 juta hektar (21,8 % dari luas hutan mangrove di dunia). 

Di Indonesia, hutan mangrove dapat ditemukan hampir di setiap provinsi (Gambar 

1). Ada 38 jenis mangrove yang tumbuh di Indonesia, di antaranya merupakan 

Rhizophora, Bruguiera, Avicennia, Sonneratia, Xylocarpus, Barringtonia, 

Luminitzera dan Ceriops (Supriharyono, 2007). 
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Gambar 1. Penyebaran Mangrove di Indonesia (Sumber: LPP Mangrove, 2006) 

 

Secara ekologi, pemanfaatan hutan mangrove di daerah pantai yang tidak 

dikelola dengan baik akan menurunkan fungsi hutan mangrove itu sendiri dan akan 

berdampak negative pada potensi biota dan fungsi ekosistem hutan lainnya sebagai 

habitat.  

Ada berbgai bentuk adaptasi dari vegetasi mangrove sebagai berikut 

(Agustina et al., 2007): 

1. Adaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah, vegetasi mangrove memiliki 

bentuk perakaran yang khas, yaitu: 

a. Bertipe cakar ayam yang mempunyai pneumatofora untuk mengambil 

oksigen dari udara, seperti pada Avicennia spp., Xylocarpus spp., dan 

Sonneratia spp.  

b. Bertipe penyangga/tongkat yang mempunyai lentisel, seperti pada 

Rhizophora spp.  

2. Adaptasi terhadap kadar garam yang tinggi: 

a. Memiliki sel – sel khusus dalam daun yang berfungsi menyimpan 

garam. 
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b. Berdaun tebal dan kuat yang banyak mengandung air untuk mengatur 

keseimbangan garam. 

c. Daunnya memiliki struktur stomata khusus untuk mengurangi 

penguapan. 

Adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil dan adanya pasang surut dengan 

mengembangkan struktur akar yang sangat ekstensif dan membentuk jaringan 

horizontal yang lebar. Selain untuk memperkokoh pohon, akar tersebut juga 

berfungsi untuk mengambil unsur hara dan menahan sedimen. Simpanan karbon 

pada hutan alam, hutan rawa, dan agroforestri, yaitu masing – masing sebesar 

37,2846 ton/ha; 39,2875 ton/ha; dan 36,8416 ton/ha. Simpanan dari ketiga hutan ini 

tidak jauh berbeda, sedangkan hutan mangrove memilik simpanan karbon terbesar, 

yaitu sebesar 51,5031 ton/ha (Sugirahayu, 2011).   

Pada umumnya hutan mangrove pantai lebih tebal dibandingkan dengan hutan 

mangrove sungai, tetapi mangrove sungai lebih panjang masuk ke daratan 

mengikuti aliran sungai sampai batas salinitas tidak berpengaruh pada tumbuhan 

jenis mangrove (Bismark dkk, 2008). Dari hasil penelitian di kawasan Desa 

Cangring Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu jenis substrat sedimen 

mangrove yaitu pada kelas pasir berlempung, liat, dan kelas lempung liat berdebu 

(Darmadi dkk, 2012). 

 

2.2 Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove 

Sebagaimana tumbuhan lainnya, mangrove mengkonversi cahaya matahari 

dan unsur hara (nutrien) menjadi jarigan tumbuhan (bahan organik) melalui proses 

fotosintesis. Tumbuhan mangrove merupakan sumber makanan potensial, dalam 

berbagai bentuk bagi semua biota yang hidup di ekosistem mangrove. (Bengen, 

2004), komponen dasar dari rantai makanan di ekosistem mangrove berbeda dengan 

tumbuhan pada umumnya, bukan tumbuhan itu sendiri melainkan detritus yang 

berasal dari tumbuhan mangrove (daun, ranting, buah, batang dan sebagainya). 

Mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari 

gelombang, angin dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi pemukiman, 

bangunan dan pertanian dari angin kencang atau intrusi air laut. Mangrove juga 
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terbukti memainkan peran penting dalam melindungi pesisir dari gempuran badai. 

Menurut Kusmana 2002, fungsi mangrove dapat dikategorikan ke dalam tiga 

fungsi, yaitu fungsi fisik, fungsi biologis (ekologis) dan fungsi ekonomis seperti 

berikut: 

a. Fungsi fisik 

 Menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi/abrasi agar tetap 

stabil 

 Mempercepat perluasan lahan 

 Mengendalikan intrusi air laut 

 Melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang 

angin kencang 

 Mengolah limbah organik 

b. Fungsi biologis/ekologis 

 Tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah (spawnig 

ground) dan tempat berkembang biak (nursery ground) berbagai 

jenis ikan, udang, kerang, dan biota laut lainnya 

 Tempat bersarang berbagai satwa liar terutama burung 

 Sumber plasma nufah 

c. Fungsi ekonomis 

 Hasil hutan berupa kayu 

 Hasil hutan bukan kayu seperti madu, obat – obatan, minuman dan 

makanan, tannin dan lain – lain 

 Lahan untuk kegiatan produksi pangan dan tujuan lain (pemukiman, 

pertambangan, industry, infrastruktur, transfortasi, rekreasi dan lain 

– lain). 

Selain manfaat dan fungsi yang disebut diatas hutan mangrove juga memiliki 

fungsi sebagai penyimpan karbon. Mangrove merupakan salah satu parameter 

ekosistem Blue Carbon, karena mangrove berperan memanfaatkan CO2 untuk 

fotosintesis dan menyimpannya dalam stok biomass dan sedimen.  
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2.3 Siklus Karbon di Hutan Mangrove 

Karbon adalah elemen kunci dari kehidupan dan merupakan elemen terbayak 

ke empat di alam semesta setelah hydrogen (H), hellum (He) dan oksigen (O). 

Siklus karbon adalah pertukaran karbon antara biosfer, geosfer, hidrosfer dan 

atmosfer. Pertukaran karbon ini melalui empat reservoir karbon utama yaitu 

atmosfer, biosfer terrestrial, lautan dan sedimen. Pergerakan tahunan karbon dan 

pertukaran karbon antar reservoir, terjadi karena proses – proses kimia, fisika, 

geoligi, dan biologi yang bermacam – macam. Siklus karbon merupakan siklus 

biogeokimia yang mencakup proses dan reaksi kimia, fisika, geologi, dan biologi 

yang membentuk komposisi lingkungan alam (termasuk biosfer, hidrosfer, 

pedosfer, atmosfer, dan lithosfer), serta siklus zat dan energy yang membawa 

komponen kimiawi bumi dalam ruang dan waktu. 

Hutan dan laut adalah tempat alamiah di bumi ini yang berfungsi untuk 

menjadi tempat menyerap gas CO2. Gas karbon dioksida diserap oleh tumbuhan 

yang sedang tumbuh dan disimpan dalam batang kayunya. Di lautan, gas karbon 

dioksida yang digunakan oleh fitoplankton untuk proses fotosintesis, tenggelam ke 

dasar lautan bersama kotoran makhluk hidup pemakan fitoplanton dan predator – 

predator tingkat tinggi lainnya. 

Secara alami, pelepasan karbon hutan ke atmosfir, atau disebut emisi, terjadi 

melalui berbagai mekanisme seperti respirasi makhluk hidup, dekomposisi bahan 

organik serta pembakaran biomasa. Selain melakukan proses fotosintesis untuk 

merubah karbon dioksida (CO2) menjadi oksigen (O2), tumbuhan juga melakukan 

proses respirasi yang melepaskan CO2. Namun proses ini cenderung tidak 

signifikan karena CO2 yang dilepas masih dapat diserap kembali pada saat proses 

fotosintesa. Pada saat tumbuhan atau satwa hutan mati, akan terjadi proses 

dekomposisi oleh bakteri dan mikroba yang juga melepaskan CO2 ke atmosfer. 

Karbon selalu dapat ditemukan dengan tiga cara (Stone et al., 2010). Karbon 

itu dapat: 

1. diserap dari udara sebagai bagian dari karbon dioksida oleh tumbuhan dan 

pohon, lalu digunakan sebagai energi dan makanan untuk pertumbuhan, 
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2. dilepaskan kembali ke udara sebagai bagian dari CO2 oleh tumbuhan, pohon, 

binatang dan manusia melalui pernapasan, 

3. disimpan di dalam batang pohon, badan binatang, tubuh manusia, serta batuan 

dan benda-benda mati lainnya. 

Hutan mempunyai peran penting dalam perubahan iklim melalui tiga cara, 

yaitu (1) sebagai carbon pool, (2) sebagai sumber emisi CO2 ketika terbakar, (3) 

sebagai carbon sink ketika tumbuh dan bertambah luas arealnya. Bila dikelola 

secara baik, hutan akan mampu mengatasi jumlah karbon yang berlebih di atmosfer 

dengan menyimpan karbon dalam bentuk biomassa, baik di atas maupun di bawah 

permukaan tanah. Bahan organik yang mengandung karbon mudah teroksidasi dan 

kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2. Karbon disimpan di hutan dalam bentuk: 

(1) biomassa dalam tanaman hidup yang terdiri dari kayu dan non-kayu, (2) massa 

mati (kayu mati dan serasah) dan (3) tanah dalam bahan organik dan humus. Humus 

berasal dari dekomposisi serasah. Karbon organik tanah juga merupakan pool yang 

sangat penting (Wahyuningrum 2008). Menurut Dury et al. (2002) dalam Balinda 

(2008) dalam tegakan hutan, karbon terdapat dalam (Gambar 2):  

1. Pepohonan dan akar: Biomassa hidup, baik yang terdapat di atas pemukaan 

dan di bawah permukaan tanah dari berbagai jenis pohon, termasuk batang, 

daun dan cabang serta akar.  

2. Vegetasi lain: Vegetasi bukan pohon (semak, belukar, herba dan 

rerumputan).  

3. Sampah hutan: Biomassa mati di atas lantai hutan, termasuk sisa 

pemanenan. 

4. Tanah: karbon tersimpan dalam bahan organik (humus) maupun dalam 

bentuk mineral karbonat. Karbon dalam tanah mungkin mengalami 

peningkatan atau penurunan tergantung pada kondisi tempat sebelumnya 

dan sekarang serta kondisi pengolahan tanah.  
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Gambar 2. Kolam karbon di ekosistem mangrove (Sumber: Costal Blue Carbo, 

2014) 

 

Karbon yang ditemukan pada ekosistem Blue Carbon dapat diklasifikasikan 

sebagai autochthonous atau allochthonous dan tergantung pada proyek, harus 

dinilai secara terpisah (Gambar 3) (Middelburg et al. 1997; Kennedy et al. 2010). 

 Autochthonous Carbon: Jenis karbon diproduksi dan disimpan di lokasi 

yang sama. Tanaman menghilangkan karbon dioksida (CO2) dari 

atmosfer/laut melalui fotosintesis (produksi primer) dan mengubahnya 

untuk digunakan oleh jaringan tanaman (seperti daun, batang, 

akar/rimpang) untuk meningkatkan biomassa tanaman. Sebagian besar 

biomassa tanaman dialokasikan ke akar di mana terurai sangat lambat dalam 

kondisi anaerob, sehingga menyimpan karbon dalam sedimen. 

 Allochthonous Carbon: Jenis karbon diproduksi di satu lokasi dan disimpan 

di tempat lain. Ekosistem karbon biru sangat hidrodinamis aktif, mereka 

terus terkena oleh gelombang, pasang surut dan arus pantai yang membawa 

transport sedimen dan menghubungkan karbon organik yang berdekatan 

(offshore atau terestrial). 
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Gambar 3. Mekanisme Karbon bergerak keluar dan masuk dari lahan pasang surut 

(Sumber: Costal Blue Carbo, 2014) 

 

2.4 Karbon Organik  

Sumber karbon utama adalah CO2 atmosfer yang ditambah oleh tanaman dan 

organisme fotoautotrof lainnya. CO2 atmosfer ditambah menjadi bentuk karbon 

organik penyusun jaringan tanaman melalui reaksi CO2 + H2O → CH2O + O2. 

Jaringan kemudian dikonsumsi oleh herbivora. Sisa tanaman merupakan sumber 

karbon langsung untuk tanah, sedangkan tubuh hewan herbivora dan limbahnya 

merupakan sumber karbon yang tidak langsung. Selain sisa tanaman dan hewan, 

beberapa organisme tanah seperti sianobakteri dan beberapa bakteri fotoautotrof 

dan khemoautotrof juga memberikan sumbangan karbon ke dalam tanah karena 

kemampuan menambat CO2 (Handayanto dan Hairiah, 2009).  

Karbon dapat masuk ke tanah dalam bentuk hidrokarbon aromatik polisiklik 

dari pebakaran bahan bakar fosil dan dalam bentuk produk industry seperti 

pestisida. Pada ekosistem yang produktif, pergantian (turnover) karbon pada 

umumnya berjalan cepat. Semakin tidak produktif suatu ekosistem semakin rendah 

kecepatan turnover karbon dalam tanah (Handayanto dan Hairiah, 2009). 
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Karbon (C) adalah unsur penting pembangun bahan organik, karena sebagian 

besar (58%) bahan kering tanaman terdiri dari bahan organik. Unsur C, ini diserap 

tanaman dalam bentuk gas CO2 dari atmosfir yang selanjutnya digunakan dalam 

proses penting yang disebut fotosintesis dan menyimpan hasilnya sebagai materi 

organik dalam bentuk biomasa tanaman. Separuh dari 13 jumlah karbon yang 

diserap tanaman dari udara bebas tersebut masuk ke dalam tanah melalui sisa 

tanaman (serasah), akar tanaman yang mati, dan organisme tanah lainnya dan 

mengalami dekomposisi sehingga terakumulasi dalam lapisan tanah (Colins et al. 

1992; Hikmat, 2005; Ruddiman, 2007). 

Separuh karbon organik dalam tanah berbentuk aromatik, 20% berasosiasi 

dengan nitrogen, dan sekitar 30% berada dalam bentuk karbon karbohidrat, asam 

lemak, dan karbon alkane. Walaupun karbon organi ada dalam berbagai bentuk, 

secara sederhana karbon organik tanah dapat dikelompokan menjadi 3 pool, yakni: 

(1) karbon tidak larut (insoluble), (2) karbon larut (soluble), dan (3) karbon 

biomassa (Handayanto dan Hairiah, 2009). 

Karbon organik tidak larut menyusun sekitar 90% total karbon organik tanah, 

meliputi komponen utama dinding sel tanaman (selulosa dan lignin) dan komponen 

utama dinding sel jamur dan eksoskeleton fauna tanah (khitin). Karbon organik 

tanah tidak larut juga termasuk bahan terlapuk dalam bentuk humus tanah. 

Karbon organik larut sebagian besar dihasilkan oleh akar tanaman dalam 

bentuk eksudat akar, oleh organisme lain yang menghasilkan eksudat, dan oleh 

dekompsisi enzimatik pada karbon tidak larut dan karbon biomassa. Di dalam 

tanah, karbon organik larut merupakan susbstrat antara berbagai mikroba tanah. 

Jumlah karbon organik yang larut ini biasan kurang dari 1% total karbon organik 

tanah, hal ini karena cepat diasimilasi oleh mikroba tanah.  

Karbon biomassa terdiri atas mikroorganisme dan fauna tanah. Turnover 

karbon biomassa di dalam tanah terutama dilakukan oleh mikroorganisme 

perombak (decomposer), dan juga fauna tanah. Semua bahan organik melalui pool 

mikroba dulu sebelum diredistribusikan ke pool lainnya. Jumlah pool karbon 

biomassa dalam tanah hanya berkisar 1-2% total karbon organik tanah.  
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Karbon organik tanah adalah karbon yang terkait dengan bahan organik tanah. 

Bahan organik tanah adalah fraksi organik dari tanah yang terdiri dari tumbuhan 

dan hewan bahan membusuk serta organisme mikroba, tetapi tidak termasuk bahan 

tanaman segar dan peningkatan pembusukan, seperti jerami dan sampah di 

permukaan tanah. karbon tanah juga dapat hadir dalam bentuk anorganik, misalnya 

kapur atau karbonat di beberapa tanah di daerah kering (Chan, 2008). Pada 

ekosistem lain bahan yang dihasilkan akan membusuk dan melepaskan karbon 

kembali ke atmosfer sebagai CO2, sedangkan pada ekosistem mangrove 

mengandung banyak bahan organik yang tidak membusuk (Purnobasuki, 2012). 

Karbon di dalam tanah bersumber dari mikroba dan fauna tanah, selain itu 

sisa tanaman (daun, ranting, cabang, batang, dan akar) merupakan penyusun utama 

karbon yang masuk kedalam tanah (Handayanto dan Hairiah, 2009). Kandungan 

karbon yang tinggi menunjukkan jumlah kandungan bahan organik dalam tanah 

tinggi, sebaliknya kandungan karbon yang rendah menunjukkan kandungan bahan 

organik di dalam tanah rendah. Bahan organik yang terdapat dalam ekosistem 

mangrove dapat berupa bahan organik yang terlarut dalam air (teruspensi) dan 

bahan organik yang tertinggal dalam sedimen. Sebagian bahan organik lainnya akan 

digunakan langsung oleh tingkatan tropik yang lebih tinggi dan akhirnya dilepaskan 

ke dalam kolom air melalui autolysis dari sel-sel mati (Kushartono, 2009).  Dalam 

lahan pertanian fungsi bahan organik tanah adalah: (a) sebagai penyedia unsur hara 

(melalui dekomposisi dan mineralisasi), (b) pemacu aktivitas mikroorganisme dan 

fauna tanah, sehingga memperbaiki agregasi tanah dan mengurangi resiko erosi, (c) 

pengikat unsur-unsur beracun pada tanah asam (Handayanto dan Hairiah, 2009). 

 

2.5 Karakteristik Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan kawasan yang telah dikukuhkan 

atau ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA), berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 544/Kpts- II/1993 tanggal 25 September 

1993 dengan luas 1.373,50 Ha. TAHURA Ngurah Rai merupakan kawasan 

mangrove terluas di Bali. Hutan mangrove tumbuh melingkari sisi Teluk Benoa 
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mulai dari Tukad Loloan sampai Tanjung Benoa dan sebagian terdapat di Pulau 

Serangan. 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali adalah kawasan hutan yang di dominasi 

oleh ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yang tumbuh di kawasan Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai merupakan vegetasi mangrove alami dan vegetasi 

mangrove rehabilitasi dimana vegetasi mangrove rehabilitasi merupakan kawasan 

yang dulunya bekas tambak. Jenis mangrove yang mendominasi pada kawasan 

TAHURA Ngurah Rai yaitu: Rhizhophora stylosa, Rhizophora mucronata, 

Rhizophora apiculata, Bruguiera gymnorhiza, Ceriops tagal, Avicennia marina, 

Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris,  dan Xylocarpus granatum. Secara umum 

di TAHURA Ngurah Rai dijumpai jenis seperti: Sonneratia alba, Rhizophora 

apiculata, Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhyiza, Rhizophora stylosa, 

Avicennia marina, Xylocarpus granatum, Excoecaria agalocha, Avicennia lanata, 

Ceriops tagal, Aegiceras corniculatum, Avicennia officinalis, Bruguiera 

cylindrical, Sonneratia caseolaris, Lumnitzera racemosa, dan Ceriops decandra 

(BPDAS Unda Anyar, 2008). Sedangkan pada kawasan vegetasi mangrove 

rehabilitasi jenis yang dominan ditemukan adalah  Rhizophora mucronat. Menurut 

Kitamura (1997), jenis-jenis vegetasi penyusun hutan mangrove TAHURA Ngurah 

Rai terdiri dari jenis-jenis mangrove mayor antara lain Rhizophora, Sonneratia, dan 

Avicennia; jenis mangrove minor antara lain Xylocarpus dan Aegiceras; serta 

asosiasi mangrove.  

 

 

 

 

 

 

 


