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ABSTRAK

stok karbon di atas permukaan tanah pada komunitas tumbuhan terdiri tegakan pohon (pohon) dan understorey. pulokerto
ekosistem hutan rawa di Kota Palembang seluas ll2ha.di wilayah hulu yan! berfungsi siagai ruang terb.rka hijau kota yang
akan mengubah peruntukannya untuk ekowisata. Penelitian ini bertu;uan uituk ment"ar,stbrrrrasikan dan melakukan analisisprediksi stok karbon di kawasan itu sebagai pertimbangan kebijakan tata guna lahan. penentuan plot penelitian dilakukan
dengan purposive random sampling di mana pengamatan transek dari 6 buah ditempatkan di zona konservasi, ,onu ,nurut(dermaga calon) dan zonayang sesuai Minapolitan Master Plan Area. Setiap transek memiliki 6 ditentukan pada plot acak,mengukur5x40m2manaperhitunganbiomassapohondinon-destrukriicianukuranplot lxlm2untukperhitunganbiomassa
tumbuhan bawah destruktif. Penentuan cadangan karbon diperkirairarr sebagai 50%o daitotal biomassa (Brown, I 997). Hasilpenelitian menunjukkan bahwa di zona di mai',a herdiri spcsiis pohon dicatat-konseruasi Lagerstromeia sp. dengan nilai penting
( l7l'95) dan biomassa (l 1,94 ton / ha) memiliki cadangan karbon tertinggi (5,97 ton / haj. Hasil p.rhit,rngan stok karbon didaerah penelitian sebesar 7,69 ton / ha, dengan catatan bahwa kandungan tiiinggi ditemukan di zona konser vasi (z,32ton / ha),
sedangkan kadarterendah diperoleh padazona lahan sawah (0,75 ton / ha) yang aian dikernbangkan rnenjadi wilayah Minapolitan.
Biomassa total pohon dan tanaman berdiri di dalam ekosistem hutan rawa P*ulokerto sebesai t o: tor T r,u dengan prediksi stokkarbon total 51,5 ton / ha harus menjadi pertimbangan dalam penentuan perubahan kebijakan dengan menjaga kawasan
konservasi yang ditunjuk zona dan lainnya zona dalam upaya untuk mengembangkan mitigasi daripak perubahan iklirnperkotaan, terutama Kota Palembang.

Kata kunci: Tanaman biomassa, karbon saham, pulokerto ekosistem hutan rawa.

ABSTRACT

Carbon stock above ground level on plant community consists of stands of trees (tree) and understorey. pulokerto swarnp
tbrest ecosysteln in the city ofPalernbangareaof I l2 ha is in the upstream region that serves as an urban green open spacervhich will change its designation to ecotourism. This rescarch aims to transfonn and perfonn predictive analysis ofcarbonstock in the region as a land use policy considerations. Detennination of research itot, *u, done by purposive randonr
sarnpling where transect observation of6 pieces are placed in conservation zones, entrance zone (prospectivejetty) and zone
appropriate Minapolitan Master Plan Area. Each transect has 6 detennined at randorn plots, measuring 5x40rn2 where thecalculation of biomass of trees in non-destructive and the plot size of lxlrn2 for ttre cat"utation oiirun, biomass under
destructively. Determination of carbon reserves is predicted as 50%oof the total biomass (Brown, 1997): The results showed
thatinzonewherestandsoftreespeciesrecordedconservation Lagerstromeiasp.withimportantvalu"1tzl.es;andbiornass
( I I '94 tons/ha) had the highest carbon stock (5.97 tons / ha). The calculation result ofcarbon stock in the study area amounted
to 7'69 tonnes/ha, with a note ihat the highest content found in the conservatio n zone (2.32tons/ha), while the lowest content
was obtained at paddy field zone (0'75 tons/tra) which u'ill be developed into Minapolitan region. The total biornass of trees
and plants stand down in the swarnp forest ecosystern Pulokerto arnounted to 103 tons/ha witi a predicted total carbon stockof5 1.5 tonnes/ha should form the consideration in detennination ofpolicy changes by keeping the area d"ri;;;;;;.;;;;;;;;
zones and other zones in an effort to develop mitigation of urban impacti of clh-natechange, especially the city of palembang.

Keywords: Plant biomass, carbon stock, pulokerto swamp forest ecosysterr.

PM{DAHT]LUAI{

Pemanasan global merupakan proses
meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan,
yang terjadi akibat emisi gas rumah kaca (seperti: CO",
metana, NO,, CFC danlain-lain) sehingga energi matahari
terperangkap di atmosfer bumi. perubahan tata guna

"r Biology Depatrnent, Mathernatics and Natural Sciences
Sriwijaya University. Ernail: hilda.zulkifli @ yahoo.conr

Iahan dan peruntukkan lahan dianggap sebagai
penyebab utama pelepasan CO, ke atmosfer. Indonesia
dinyatakan sebagai negara terbesar ke-tiga penyrmbang
emisi di dunia akibat perubahan tataguna lahan dan
deforestasi, yang sebagian besar akibat lepasnya CO.
akibat deforestasi, dimana hanya dari deforestasi ini
diperkirakan oleh IPCC terlepas sekitar 2.563 MtCO,".
Sekitar 24 juta ton cadangan karbon tersimpan di vegetaii
dan tanah (World Bank, 2007). Lajukehancuran hutan di
Indonesia sangat cepat, dari 600.000 ha per tahun (tahun
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1980-an) menjadi sekitar 1,6 juta ha (akhir tahunl990)
mengakibatkan menurunnya tutupan hutan dari 1 29 juta

ha (tahun 1990) menjadi 82 juta ha (tahun 2000), sehingga

Indonesia mengalami penurunan daya serap karbon
dioksida setiap tahunnya (Moediarta dan Stalker, 2007).

Ekosistem Pulokerto merupakan ekosistem

hutan rawa dengan beberapa tingkatan taksonomi,
tumbuhan rendah maupun tumbuhan tinggi. Fungsi

terpenting kauasan adalah sebagai produsen oksigen

dan penangkap CO, yang sangat penting untuk mitigasi

perubahan iklim. Proses penyerapan CO, udara oleh

vegetasi terjadi pada waktu fotosintesis. Hutan maupun

vegetasi lainnya mengambil CO, dari atmosfer dan

mengubahnva menjadi karbohidrat untuk
pertumbuhannya. Jumlah karbon yang diserap dan

disimpan oleh tanaman diasumsikan sebanding dengan
jurnlah ka6on organik dalam tegakan (Basuki et al., 2004).

Mengingat perencanaan Perubahan
peruntukan telah ditetapkan dalam Master Plan Kawasan

@appeda, 2009), maka dalam rangka pemanfaatan fungsi

ekosistem sebagai penyerap karbon sangat diperlukan

upaya mengkuantifikasi berapa besar karbon yang dapat

diserap dan dicadangka{C-stoct) oleh kawasan

sehingga dapat dijadikan bqseline penentuan kondisi
awal cadangan karbon sebelum kegiatan peralihan
peruntukkan kawasan dimulai. Tujuan penelitian ini
adalah untuk memprediksi cadangan karbon tersimpan

dalam tumbuhan di kawasan hutan ras'a Pulokerto
sebagai upaya pengelolaan mitigasi dampak perubahan

iklim kawasan perkotaan, khususnya kota Palembang.

Di alam komponen karbon dapat dibedakan

menjadi 2 kelompok, yaitu:karbon tersimpan di atas

permukaan tanah dan karbon tersimpan di bawah tanah

(Hairiah dan Rahayu, 2007). Penurunan emisi karbon

dapat dilakukan dengan: (i) mempertahankan cadangan

karbon yakni mengelola hutan lindung, mengendalikan

deforestasi, menerapkan praktek silvikultur yang baik,

mencegah degradasi lahan gambut dan memperbaiki
pengelolaan cadangan bahan organik tanah, (ii)
meningkatkan cadangan karbon melalui penanaman

tanaman berkayu dan (iii) mengganti bahan bakar fosil
dengan bahan bakar yang dapat diperbaharui secara

langsung maupun tidak.langsung (angin, biomassa,

aliran air), radiasi matahari, atau aktivitas panas

bumilasco et al., (2004) .

Hutan maupun vegetasi lainnya mengambil CO,

dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbohidrat

untuk pertumbuhannya. Jumlah karbon yang diserap dan

disimpan oleh tanaman diasumsikan sebanding dengan
jumlah karbon organik dalam tegakan (Basuki et al. , 2004) .

Menurut Indriyanto (2006) dalaru Asrtl (2008), pada

setiap ekosistem jumlah karbon yang tersimpan berbeda-

beda, hal ini disebabkan perbedaan keanekaragaman dan

kompleksitas komponen yang menyusun ekosistem'

Kompleksitas ekosistem akan berpengaruh kepada cepat

atau lambatnya siklus karbon yang melalui setiap

rssN 0852-5426

komponennya. Pada ekosistem hutan hujan tropis
keanekaragaman biota (temasuk spesies tumbuhan)
sangat tinggi, sehingga pengembalian karbon organik
ke dalam tanah berjalan dengan cepat, dan karbon yang

tersimpan dalam biomassa tumbuhan lebih besar
dibandingkan dengan ekosistem lainnya (ekosistem

hutan iklim sedang, padang rumput iklim sedang, dan

ekosistem gurun). Struktur dan perkembangan vegetasi

sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sangat

cepat bereaksi terhadap perubahan kondisi
lingkungannya (Weaver & Clement, 1973 dalam
Suprapto,2009).

Estimasi biomassa di atas permukaan tanah

dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: (i)
pendekatan langsung dengan membuat persamaan

allometrik; dan (ii) pendekatan tidak langsung, dengan

menggunanai biomassa expansion factot: Meskipun
terdapat keuntungan dan kekurangan dari masing-
masingpendekatan, tetapi harus diperhatikan bahwa
pendekatan tidak langsung didasarkan padafaktor yang

dikembangkan pada tingkat tegakan dari hutan dengan

kanopi yang tertutup(rapat) dan tidak dapat digunakan

untuk membuat estimasi dari pohon secara
individu(IPCc, 2003). Kandungan karbon vegetasi hutan

sekunder dapat diestimasi menggunakan nilai biomassa
yang diperoieh dari persamaan allometric ataupun nilai
bionrassexpansion factor (BEF) dimana 50o/o dari
biomassa adalah karbon yang tersimpan (Adinugroho

et al.,2006).
Studi penyimpanan karbon pada hutan tanaman

telahdilakukan di Madiun (hutan tanaman jcnis jati),

Wonosobo (sengon) dan Lampung (perkebunan kopi).
Hutan tanaman jati pada kelas I-IV (5-40 tahun) tercatat

mampumenyerap karbon seb esar 24,48-64,39 tonC/ha dan

13,43-48,18 tonC/ha untuk kelas hutan jati yang

produksinya bukan kayu (Ojo, 3003). Hutan rakyat

sengon berdasarkan umur tegakan memiliki kemampuan

menyimpan karbon total rata-rata berkisar antara 10,69 -
166,24 tonC/ha dan kemampuan menyimpan karbon

meningkat sejalan dengan pertambahan umur tegakan.

Hutan tanaman sengon dengan luas bidang dasar pada

umur rata-rata tegakan (berapa tahun?) berkisar antara

15,59 - 33,41 mzlha memiliki potensi rata-rata karbon
berkisar antara 27 ,47- 87,92 tonlha. Ratio biomassa di
kebun kopi sistem naungan pada umur 2-30 tahun adalah

92 ton/ha dimara25Yo dari nilai tersebut adalah serasah,

pohon mati dan tunggak. Cadangan karbon dalam
biomassa bahan mati juga berguna untuk mengetahui

tingkat kesuburan tanah. Nilai potensi rata-rata karbon
pada serasah berkisar 3,15 - 6,24 tonClha. Nilai terkecil
pada tegakan dengan umur 3-4 tahun, dan tertinggi pada

umur tegakan 9-10 tahun. Komponen biomassa yang

memiliki kandungan karbon terbesar terdapat pada

serasahjika dibandingkan pada nekromasa dan tunggak
(van Noord.mjiltqt aI.2002 dan Triantomo,2005 dalam

Yudhistira, 2006).\
Iri

i
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Menurut Gibbs er aI,2008 dalam Asril,2009)
rata-rata karbon tersimpan pada biomassa hutan tropis

ekuator adalah sebesar 99 - 250 ton C/ha, sedangkan

rata-rata cadangan karbon (vegetasi dan serasah) dari

sampel hutan Indonesia adalah 306 ton Clha (376 darr

236 ton C/ha) unfuk dua sampel hutan hujan tropis
primer dan 93 ton C/ha (49 - 144 ton CAra) untuk hutan

bekas tebangan atau hutan sekunder (Palmet a|.,,1999).
Menurut Sutaryo (2009) dalam inventarisasi

karbon hutan, carbon pool yang diperhitungkan
terdapat 4 kantong karbon yaitu biomassa atas

permukaan, biomassa barvah permukaan, bahan organik

mati dan karbon organik tanah, yaitu: (i) Biomassa atas

permukaanmerupakan semua material hidup di atas

permukaan. Termasuk bagian dari kantong karbon ini
adalah batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji dan daun

dari vegetasi baik dari strata pohon maupun dari strata

tumbuhan bawah di lantai hutan; (ii) Biomassa bawah

permukaanadalah semua biomassa dari akar tumbuhan
yarrg hidup. Pengertian akar ini berlaku hingga ukuran

diameter tertentu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan
sebab akar tumbuhan dengan diameter yang lebih kecil
dari ketentuan cenderung sulit untuk dibedakan dengan

bahan organik tanah dan serasah. (iii) Bahan organik

HILDAZULKIFLI, INDRA
SETIAWAN YUSTIAN AND DOF{NI

matimeliputi kalu mati dan serasah. Serasah dinyatakan
sebagai semua bahan organik mati dengan diameter yang

lebih kecil dari diameter yang telah ditetapkan dengan

berbagai tingkat dekomposisi yang terletak di permukaan

tanah. Kayu mati adalah semua bahan organik mati yang

tidak tercakup dalam serasah baik yang masih tegak
maupun yang roboh di tanah, akar mati, dan tunggul
dengan diameter lebih besar dari diameter yang telah
ditetapkan; dan (iv) Karbon organik tanahmencakup

karbon pada tanah mineral dan tanah organik termasuk
gambut.

METODEPENH,ITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober -
Desember 2010 bertempat di kawasan hutan rawa
Pulokerto Palembang seluas ll2 ha (Gambar l).
Identifikasi tanaman dan pengukuran berat kering
tanaman dilakukan di Laboratorium Ekologi Jurusan

Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya. Metoda yang

digunakan dalam pengambilan sample adalah metoda

destruktf (untuk tumbuhan semai/tumbuhan bawah) dan

metoda non-destruktif (untuk tegakan pohon) dengan

menggunakan persamaan allometrik.

l

I

i
:)

Gambar 1. Wilayah studi (Skala 1:1.000.000)
Sumber: Google Earth, 20 l0

l9
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Pengambilan sample dilakukan deng at metoda
purpossive random sampling dimana penetapan 6 buah
transek dilakukan secara terpilih pada3 zonaberdasarkan

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan dalam Master

Tabel 1. Koordinat lokasi hansek pada wilayah $udi
No transek Zura

rssN 0852-s426

Plan Kawasan (yaitu pada zona konservasi; minapolitan,
dan lokasi dermaga) (Gambar 2). Masing-masing
koordinat transek adalah sebagai berikut:

I(oordinat
I
2

Kcnservasi
Kcnservasi
Persawahan
Entance
Entance
Minapditan

S:0101'54.9"E:
S:0301'53.9"E:
S:0j01'52.4"E:
S:0f02'06.8"E:
S: 0j02'05.7" E:
s:0J01'50.2"E:

104"39'25-2"
104'39','26.4"
t04'39'26.9"
104"40'ffi.0"
104"40'07.0"
104"39'41.8"

J

4
5

6

Plot pengamatan seluas 5x40 m2 ditetapkan
untuk pengamatan pohon dan plot lxl m: untuk
pengamatan semai/tumbuhan bawah. Replikasi plot
pengamatan sebanyak 6 plot per transek dimana
penempatan plot pertama dilakukan secara random
(Hairiah & Rairayu 20071. Vegetasi tumbuhan bawah
(understorey) dalam plot 1nf , termasuk semai, liana, paku,

rumput. tema, dan epifit) dipanen dengan kriteria dbh<5
cm. Tanaman dipisahkan bagian daun dan batang
kemudian ditimbang berat basahnya. Sebagai cuplikan
diambil sebanyak 100-300 gram sampel untuk kemudian
dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengeringan

dengan menggiinakan oven dengan temperatur 800 C
selama 2x24 jamsampai diperoleh berat kering konstan.

Gambar 2 Lokasi penempatan transek contoh

Bagi tumbuhan tingkat pohon dengan diameter
> 5 cm dilakukan pengukuran dbh pada bagian luar kulit
tegakan (diameter outside bark). Parameter pengukuran

meliputi berat basah dan berat kering (kategori tumbuhan

bawah) dan dbh (kategori tegakan pohon). Kebutuhan
tanaman segar guna kebutuhan identifikasi jenis tanaman
dilakukan langsung di lapangan dengan membuat
herbarium.

20
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l. Perhitungan berat kering tumbuhan bawah
(undersorey)dilakukan dengan menggunakan formula
(Hairiah & Rahayu 2007):

Berat Kering (W) : Sub Contoh Berat Kering x total Berat
Basah
Sub Contoh Berat Basah
Nilai biomassa tegakan pohon:

Volume cabang (cm3) :n x RP x T

Dimana: V : volume (cm3); R: jari-jari potongan cabang
: % diameter (cm); T: panjang kayu (cm)

Berat kering (g)
BJ (g/cm3) =

Yolume (cm3)

HILDAZULKIFLI, IM)RA
SETIAWAIY Y{'STIAN AND IX)NI{I

2. PersamaanAllometrik untuk mengestimasi biomassa
dari diameter dan berat jenis kayu dihitung dengan
persamaan:

W:0,11 xpxD2*

Keterangan:
W : Biomassa (kgltree)
p : Beratjeniskayu(gcmr)
D : Diametertegkanyangdiperolehdari

data(cm)
c : Kesalahan:0,62
(Ketterings et. al (2001) dalam

Selain itu berdasarkan iI[-a penelitian
terdahulu dapat digunakan unfuk mengestimasi beberapa
jenis pohon (Tabel 2).

Tabel 2. Estimasi Biomassa Pohon menggunakan Persamaan Allometrik

Jenis Pohon Estimasi Biomassa Pdron,
kg/pohon

Sumber

Pctronbercabang
Pdron tidak bercabang

Pisang

Bambu
Selgon
Pinus

BK:0.11pP2'oz
BK: rpH D2l40

BK:0.030D2r3
BK : 0.131 D228

BK:0.0272D2831
RK: 0.0417 D26576

Ketterings,200l
Ihiriah et al,1999
Arifin,200l
Pripdarsini, 2000

Sugihartq 2002

Waterloq 1995

Sumben (Hairiah & Rahap2007).

3. Kandungan cadangan karbon dalam bentuk biomassa
diestimasi dengan menggunakan persamaanAllometrik,
yaitu C:0,5 W (Brown, 1997).

4. Nilai penting suatu jenis berkisar antara 0 dan 300
%.Nilai penting ini memberikan suatu gambaran
mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis dalam
komunitas. Indeks Nilai Penting merupakan penjumlahan

dai niloi keropatan relatif jenis -i (Kri), Frekuensi
relatifjenis-i (Fri) dan Dominansi relatif jenis-i (Dri)
dengan persamaan sebagai berikut:
a, Kerapatan relatdjenis i (Krf, yaitu perbandingan

antara kerapatan jenis-i (r(i) dan kerapatan seluruh

ienis{r$

Frekuensi Relatif (Fri), yaitu perbandingan antara
Frektensi jenrs-i (.Fi) danfi'ekuensi untuk seluruh
jenis (F)

Fri=4xll}o/o
F

D ominansi Relstif @r),yaitu perbandingan antara
Dominansi jenis -i (Di) dan dominansi untuk seluruh
jenis@):

Nilai Penting jenis tumbuhan atau IP : KR + FR +
DR

IIASILDANPEMBAIIASAN

Komposisi, struktur dan kandungan cadangan karbon
tegakan pohon komunitas vegetasi di kawasan hutan
rawa Pulokerto. Komposisi tumbuhan kategori pohon
atau tegakan pohon di kawasan tercatat sangat minim.
Didalam sub plot pengamatan hanya dijumpai 6 jenis
tegakan pohontercakup ke dalam 6 familia dengan
masing-masing I jenis tumbuhan, yaitu:
Anacardiaceae(Gluta renghas); Lythraceae
(Lagerstroeruia sp.); Boraginaceae (Cordia sp.);
Tiliaceae; Verbenaceae (Vitex sp.) dan Malvaceae
(Hibiscus tiliaceus). Struktur komunitas tumbuhan
dalam kawasan studi dipresentasikan dengan Indeks
Nilai Penting yang menyatakan kepentingan suatu jenis
tumbuhan serta memperlihatkan peranannya dalam
komunitas. Dari hasil perhitungan (Tabel 3) diperoleh
bahwa jenis Lagerstroemra sp. memiliki Nilai Penting

c.

Kri=Exll}oh
K

2t
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tertinggi (171,948o/o) menunjukkan bahwa jenis ini
mendominasi komunitas dengan total ditemukan 12

pohon dan jumlah nilai luas bidang dasarsebesar

2.415,398 cm atau rata-rata 201,28 cm. Pohon ini tercatat

lebih tinggi, lebih besardan lebih sering dijumpai
dibandingkan tegakan pohon lainnya dalam kauasan

so:di-B icm assa bb)-Lagerstroemia sp adalah sebesar

ISSN 0852-5426

11,938 ton/ha dan kandungn karbonnya diperkirakan

sebesar 5,969 ton Clha.Gluta renghas juga tercatat

memiliki Nilai Penting yang cukup tinggi {47,937%;o)

dengan biomassa total dari 2 individu sebesar 4,146 ton/

ha dan cadangan karbon sebesar 2,073 ton/ha (Tabel 3

danTabel4).

Tabel3. Rekapitulasi Nitai penting (NP) komunitas tumbuhan tingkat Pohon dalam Plot

Nilai
Penting

(NP)rloK f F T; D T
Penelitian di hutan rau'a Pulokerto, Palemban

No Jenis

2

t2
!

2

J

4
5

6

Giutq renglas
lngersfr'omeia
sp.
Codia sp.
Tilliaceae
!/itat sp.
Hibiscus
tiliaceus.

0,002 10,526 0,400

0,012 63,158
2 0,002 10,526
I 0,001 5,263
1 0,001 5,263

I

1,000
- 0,400

0200
0200

16,667

41,667
16,667
8,333
8,333

0,746 20,744

2At5 67,124
0,172 4,770
0,032 0,894
0,184 5,107

47.937

171.948

31.96 3

14.490
18.70 3

0.001 5.263 0200 8,333 0,049 20,744 14.958

Total 019 1 100 100.00 300.000

Biomassa terendah (0,031 ton/ha) diperoleh
pada famili Tilliaceae dengan cadangan karbon 0,016 ton/

ha. Species dari familia ini memang hanya tercatat I

individu dengan diameter batang yang kecil (Tabel 3).

Penelitian pada tegakan Pinlus (Pinus merkusii)

memperoleh data akumulasi biomassa di atas permukaan

tanah yang mencapai 182,85 ton/ha atau setara dengan

karbon biomassa sebesar 82,28 ton C/ha dan tegakan

Tabel 4. EstimasiCar} on Stock tersimpan pada setiap jenis tumbuhan dalam plot pengamataii di

hutan rawa Pulkokertq Pahmb

Eukaliptus (Eucalyptus sp) mencapai 171,68 toniha atau

setara dengan karbon biomassa sebesar 77,26 totClha,
sehingga sampai umur + 30 tahun tegakan Pinus (Pinus

merkusii) mampu memfiksasi sekitar 301 ,96 ton CO2lha

dari atmosfir dan tegakan Ekaliptus (Eucalyptus sp)

mampu memfiksasi sekitar 283,54 ton CO2lha dari
atrnoshr (Sembiring, 20 I 0).

No. Spesies
BiunasaKerapatan 

ft/looomr)

Biomasa
Total

C-Stock
(Ton/ha)

Kerapatan
C-Stock

or/ha Ton/h

I
2

3

4
5

6

Gluta renghas L.
Ingerstromeia sp.

Cordia sp.
Tilliaceae
Vitex sp.

Hibivus tiliaceus L.

0,002
0,012
0,002
0,001
0,001
0,001

0.415
1.r94
0.046
0.003
0.085
0.010

4.146
I 1.938

0.461
0.031
0.85 l
0.095

2.073
5.969
0.23r
0.016
0.42s
0.048

0.0041459
0.0716304
0.0004614
0.0000156
0.0004255
0.0000476

Hasil pengamatan pada plot agroekosistem
(sawah) pada kawasan yang direncanakan sebagai zona

minapolitan, menunjukkan tidak adanya tegakan pohon

sehingga nilai biomasssa tegakan pohon menjadi nihil.

Total biomassa tegakan pohon di kawasan hutan rawa

Pulokerto tercatat 87,615 ton/ha dengan cadangan

karbon sebesar 43,86 ton/ha (Tabel 5). Pada plot 5 (zona

konservasi) diperoleh biomassa tegakan pohon tertinggi
(41,029 ton/ha) dengan kandungan cadangan karbon

sebesar 20,51 ton/ha, terkait masih banyaknya
pepohonan dala kawasan tersebut (Gambar 3).

22



PREDICTION OF CARBON STOCK IN PALEMBANG
PULOKERTO SWAMP FOREST: THE IMPACT OF
URBAN CLIMATE CHAI\GE MITIGATION

Tabel 5. Nilai Total catbon $ock tegakan Pohon di thp flot

HILDA ZULKIFLI, INI'RA
SETIAWAN YUSTIAN AND IX)NM

pengamatan di hutan rawa
Puld<erto Palemban

2

3

4
5

6

otal

19,813

0
9576

41,029

9,91

0
4,94

20,51
7

87,615

Tingginya Nilai Penting, biomassa dan
cadangan karbon tersimpan oleh species logcrstoemia
sp menunjukftan bahwa species ini merupakan species
yang dapat dijadikan andalan dalam upaya penanaman
untuk meningkatkan serapan karbon kota palembang.
Penelitian di Thailand (Kaervkrom et ot., 20ll) pada
ekosistem hutan basah campuran yang berbatasan

plot pengamatan

Komposisi, struktur dan kandungan cadangan karbon
hrm buhan baw ah (under storey,)komunitas vegetasi di
karvasan hutan rawa Pulokerto. Berdasarkan hasil
identifikasi didapatkan komposisi jenis tumbuhan bawah
(understorey) di kawasan hutan rawa pulokerto terdiri
dari l0 famili dengan total 15 jenis tumbuhan, baikberupa
rumput, rumput rawa; semak maupun paku-pakuan, yaitu:
Aracoceae (Alocasia sp); Fabaceae (Mimosa sp. dan
Neptunia oleraceae); Cyperaceae (Cyperus sp.; Scleria
sp.; Eleocharis dulcis dan Kylinga monocephala);
Melastomataceae (Melastoma sp.); Gramineae
(Imperata cylindrica dan paspalum commersonii) ;
Liliaceae (Smilax sp.); Nephrolepidaceae Q{ephrol epis
spJ; Schizaeceae (Lygodium sp.); poaceae (Oryza
sativa L); Polypodiaceae (Hymenolepis spicata dan

dengan hutan alam Khao Ko dan Taman Nasional phiu
Hin Longkla menunjukkan bahwa genera Lagerstromeia
dengan spesies Logerstromeiatom entosa dengan Nilai
Penting 6,61 termasuk native speslesdan merupakan
spesies alternatif restorasi ekologis hutan basah
sekunder campuran karena memiliki simpanan karbon
dalam biomassa yang cukup tinggi (2,64 ton/ha).

T

I

ffi Biorurrssrr

a C-tet'silupiillffi
4

Gambar 3. Biomassa (ton/ha) dan cadangan karbm (tonC/ha) pada
tegakan pohon di setiap plot pengamatan di hutan rarva pulokerto p,alembang

Ceratopteris thalictroides). Komposisi komunitas ini
mendeskripsikanbahwa kawasan didominasi oleh jenis
rumput dan paku-pakuan mengindikasibahwa kawasan
rawa Pulokerto memiliki kelembaban yang tinggi. Hal ini
diakibatkan kawasan merupakan hutan rawa yang relatif
seringtergenang karena dipengaruhi oleh pasang surut
air sungai Musi.

Hasil perhitungan cadangan karbonuntuk
tingkat understorcy (Tabel 6)dalam wilayah studi adalah
sebesar 7,692 tonClha.Kandungan tertinggi diperoleh
padazona konservasi (2,319 tonClha) yang merupakan
zona yang memang masih ditumbuhi oleh pohon_pohon,
sedangkan kandungan terendah diperoleh pada zona
persawahan/minapolitan (0,752 totC/ha) (Tabel 6 dan
Gambar4).
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Tabel 6. Kandungan cadangan karbon pada bagian darm dan batang tumbuhan bawah pada

an Di huhn rawa Pale
on/ha

,056 1528
2319
0;7s2
i,i33
0:76r

PIotT
2

3
4
5

4,638
1,504
2,266
1,521

Total
r.199

1s384 7f92

45
40
35G30{. zs

4?Ots 15
1ti

5
0

I
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-i.-ffiw---".. I$#** t ..,..-.m*--,-_-Ms-* ,.....w*..*..--1Wc:......

123456
plotpengamatan

Gambar 4. Biomassa (ton/ha)dan cadangan karbon (tonC/ha) pada

tumbuhan bawah di setiap plot pengamatan di hutan rawa Pulokerto Palembang

Biomassa dan kandungan cadangan karbon di kawasan

hutan rarva Pulokerto. Dengan memperhatikan biomassa

dan kandungan cadangan karbon komunitas tumbuhan
baik tegakan pohon maupun urnbuhan bawah maka dapat

dipreCiksi bahwa total biomassa ekosistem hutan rawa

Pulokerto (termasuk zona minapolitar/persawahan atau

agroekosistem didalamnya) adalah sebesar 103 ton/ha

dengan prediksi total cadangan karbon sebesar 51,50

tonC/ha (Tabel 7). Penelitian lain mencatat bahwa

biomassa serasahpada kawasan ini adalah sebesar 14,51

ton/ha atau setara dengan cadangan karbon tersimpan

di dalamnya sebesar 7,50 ton/ha. (Zulkifli et a1.,2010).
Pada plot 3 (zota persawahan), cadangan karbon-
tersimpan terc atat},752 tor/ha, mencakup tanaman padi
(Oryza sativa dan Kyllinga monocephala) terkait
biomassa yang sangat rendah. Dengan demikian total

cadangan karbon kawasan hutan rawa Pulokerto seluas

1 12 ha mencakup semua bagiau atas permukaan tanah di
dapat diprediksi sebesar 6.608 ton/ha. Hasil ini
memangsangat rendah dibandingkan dengan data pada

hutan seperti yang dinyatakan oleh Rahayu et a1.,2005

bahwa pada berbagai sistem penggunaan lahan di hutan

Nunukan cadangan karbon berkisar antara4,2-230 mgl
ha dan pada hutan primer di Kecamatan Sebuku dan

Sembakung sebesar 230 mglha. Hutan di Indonesia
diperkirakan memiliki cadangan karbon berkisar antara

l5l-300 mg/ha (Mudiyarsot et al., 1995), sedangkan

rekomendasi IPCC nilai cadangan karbon hutan trofik
Asia berkisar antara 40-250 mg/ha untuk vegetasi (Lasco,

2004).Khusus untuk padi penelitian menunjukkan bahwa

cadangan karbon diprediksi memang sangat rendah (4,8

mg/ha) sebagai akibat dari akan terjadinya pelepasan

kembali cadangan karbon dari biomassa padi melalui
pemanenan padi, penfangan gulma, pengolahan tanah

maupun pengairan (Rahayuet a1.,2005). Penelitian lain
juga mencatat bahwa kandungan karbon pada
persawahan konvensional adalah 2,22oh dengan karbon
tersimpan di tanah 17 ,6yo, sedangkan pada persawahan

padi organik dengan menggunakan pupuk
b ochashidiperoleh peningkatan baik kandungan karbon
maupun karbon-tersimpan di tanah, berturut-turut:
2,89o/o dan 25olo (Komatsuzaki dan Syuaib, 20 I 0).
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Tabel T. Estimasi biomasa dan ca karbon a ekosistem hutan rawa pulokerto
Bimrasa(tonfta)

Plot Total biomassa
(Ior/ha)

Total Carbon-
tersimpanPohm Tumbuhan bawah

onC/ha)
I
2
3

4
5
6

9.849
19.813

0
9.676
4t.029
7.248

3.056
4.638
1.504
2.266
1.521
2.398

12.905
24.451
1.504
tt.942
42.550
9.646

6.453
12.226
0.752
5.971

21.275
4.823

Total 87.615 15.384 t02.999 5r.500
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Gambar 5. Perbandingan biomassa ttonhalaran iaoangan r<arbon (tonc/lla)
pada masing-masing prd pengamatan di hutan rawa pulokerto pahmbang

SIMPUI"AN

l. Total biomassa di atas permukaan tanah
(tegakan pohon dan tumbuhan bawah) pada
ekosistem hutan rawa Pulokerto tercatat l02,ggg
ton/ha dengan kandungan cadangan karbon
sebesar 51,50 tonClha.

2. Zona konservasi memiliki biomassa dan
cadangan karbon tertinggi, sebaliknya zona
persawahan memiliki biomassa dan kandungan
cadangan karbon terendah.

3. Ekosistem hutan rawa pulokerto kota
Palembang memiliki potensi sebagai kawasan
penyimpan karbon dan harus dilakukan
perencanaan implementasi bilamana alih fungsi
akan dilaksanakan sesuai Master plan Kawasan.
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