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RINGKASAN 

 

BERRY OKTAVIANTO. Pendugaan Biomassa dan Karbon Atas Tanah pada 

Tegakan Pinus di Lahan Paska Tambang Silika Holcim Educational Forest, 

dibimbing oleh BASUKI WASIS dan SRI WILARSO BUDI R. 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biomassa, stok karbon CO2-

ekuivalen dan net O2 relase (pelepasan oksigen) tanaman, yaitu jenis tanaman 

(kualitas klorofil dan luas daun), umur tanaman, suhu, sinar matahari dan kualitas 

lahan (ketersediaan air dan nutrisi). Alih fungsi lahan hutan menjadi 

pertambangan dapat menurunkan kualitas lahan dan dapat menurunkan 

kemampuan tanaman dalam menyerap dan menyimpan karbon. Untuk 

mengetahui pengaruh kegiatan reklamasi di lahan paska tambang, khususnya 

tambang silika, maka dilakukan pengukuran terhadap biomassa, stok karbon, 

CO2-ekuivalen dan pelepasan oksigen pada tanaman yang ditanam pada lahan 

paska kegiatan reklamasi. Data pengukuran yang diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan data tanaman dari jenis dan umur yang sama yang ditanam 

pada lahan dengan gangguan minimal (non-reklamasi). 

Jenis tanaman yang diukur adalah jenis Pinus merkusii. Pengukuran 

dilakukan di areal bekas tambang silika Holcim Educational Forest (HEF) dan di 

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Ada dua kelas umur tegakan yang 

menjadi fokus penelitian, yaitu tahun tanam 2005 sebagai tegakan tua dan 2012 

sebagai tegakan muda. Pendugaan biomassa dan karbon pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode non-destruktif, menggunakan model alometrik dari 

penelitian sebelumnya dengan jenis, tipe ekosistem dan kisaran diameter yang 

sama. Pengukuran parameter pohon dilakukan secara sensus dan dengan metode 

purposive sampling, yaitu dengan memilih tegakan yang paling mewakili secara 

umur dan jumlah pohon. Selain biomassa dan karbon, penelitian ini juga 

membandingkan kualitas lahan dengan uji fisik, kimia dan biologi tanah, serta 

dengan mengamati solum tanah kedua kondisi dan kelas umur. 

Hasil penelitian menunjukkan biomassa dan stok karbon tegakan pinus 

tahun tanam 2005 di HPGW lebih tinggi yaitu 141,79 ton/ha dan 66,64 ton/ha 

dibandingkan biomassa dan stok karbon tegakan pinus tahun tanam 2005 di HEF 

sebesar 57,45 ton per/ha dan 27 ton/ha. Hasil yang lebih tinggi juga ditemukan 

pada perhitungan pelepasan oksigen dan CO2-ekuivalen yaitu 177,7 ton/ha dan 

244,35 ton/ha berbanding 72 ton/ha dan 99,01 ton/ha. Sebaliknya biomassa dan 

stok karbon tegakan pinus tahun tanam 2012 di HEF lebih tinggi, sebesar 4,13 

ton/ha dan 1,94 ton/ha dibandingkan dengan tegakan pinus di HPGW, yaitu 0,7 

ton/ha dan 0,33 ton/ha. Pelepasan oksigen dan CO2-ekuivalen pada tegakan pinus 

tahun tanam 2012 di HEF juga lebih tinggi, berturut-turut 5,17 ton/ha dan 7,12 

ton/ha berbanding 0,88 ton/ha dan 1,21 ton/ha. Secara umum analisis kualitas 

tanah di kedua lokasi penelitian menunjukkan unsur hara makro yang relatif 

rendah, kecuali pada unsur P pada tegakan pinus 2005, Mg pada tegakan pinus 

2012 HPGW yang tinggi dan S tersedia yang sangat tinggi pada areal reklamasi 

HEF kedua kelas umur. Hampir semua unsur hara mikro kedua lokasi dan kelas 

umur ada pada kisaran sedang, kecuali pada unsur Al dan Mn yang sangat tinggi. 

 

Kata kunci: biomassa, Pinus merkusii, reklamasi, stok karbon.  



 

 

 

SUMMARY 

 

BERRY OKTAVIANTO. Above Ground Biomass and Carbon Estimation on 

Pine Stands in Holcim Educational Forest Post Silica Mining Area, supervised by 

BASUKI WASIS dan SRI WILARSO BUDI R. 

 

 

There are several factors affecting plant biomass, carbon stock, CO2-

equivalent, and net O2 release, such as plant species (chlorophyll quality and leaf 

area), plant age, temperature, sunlight and land quality (water and nutrient 

availability). To estimate how much reclamation activity in post mining area has 

succeed in restoring plant biomass, carbon stock, CO2-equivalent, and net O2 

release, especially post silica mining, a study to measure Pinus merkusii biomass, 

carbon stock, CO2-equivalent, and net O2 release planted in the area is 

undertaken. The study took place in Holcim Educational Forest (HEF) post silica 

mine reclamation area and Gunung Walat Education Forest (HPGW) as 

comparison site (non-reclamation). There are two age classes of Pinus merkusii 

being studied, those planted in 2005 and 2012.  

Study result shows that biomass and carbon stock of pine stand planted in 

2005 on HPGW non-reclamation area are higher than on HEF reclamation area of 

141.79 ton/ha and 66.64 ton/ha in comparison with 57.45 ton/ha and 27 ton/ha. 

The same result is also occur on net O2 release and CO2-equivalent measurement, 

respectively 177.71 ton/ha and 244.35 ton/ha, in comparison with 72 ton/ha, and 

99.01 ton/ha. However, pine stand planted in 2012 on HEF reclamation area have 

higher biomass and carbon stock of 4.13 ton/ha and 1.94 ton/ha compared to pine 

stand planted in HPGW non-reclamation area, respectively 0.7 ton/ha and 0.33 

ton/ha. CO2-equivalent and net O2-release of pine stand planted in 2012 on HEF 

reclamation area are also higher, of 5.18 ton/ha and 7.12 ton/ha, compared with 

2012 pine stand in HPGW non-reclamation area, of 0.88 ton/ha and 1.21 ton/ha. 

Overall soil quality analysis result, especially macro nutrient and micro nutrient, 

shows that on both site and both stand ages have relatively low macro nutrient 

content, except for high P-available on 2005 pine stand in HPGW non 

reclamation, high Mg content on 2012 pine stand in HPGW non reclamation area 

and very high S-available content in HEF reclamation area on both age classes. 

Almost all micro nutrient analysis shows that on both age classes and on both area 

have medium micro nutrient content, except for very high Al content and very 

high Mn content. 

 

Keyword: biomass, carbon  stock, Pinus merkusii, reclamation.  
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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kenaikan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi merupakan 

permasalahan dunia yang paling mengkhawatirkan saat ini. GRK terdiri dari gas-gas 

seperti Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrogen Oksida (N2O), 

Hidroflourokarbon (HCFC), Kloroflourokarbon (CFC) dan uap air (H2O). Sebagian 

besar GRK secara alami terbentuk melalui proses-proses alami seperti penguapan 

tubuh air di bumi (H2O), hasil respirasi hewan dan manusia (CO2), dan proses 

dekomposisi bahan organik (CH4) (EPA 2015).  

Kehadiran GRK sangat dibutuhkan untuk mempertahankan suhu bumi agar 

tetap hangat. Hal ini dimungkinkan karena GRK dapat memantulkan kembali energi 

panas dari sinar infra merah radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi 

ke atmosfer kembali ke bumi, sehingga sinar infra merah terperangkap di dalam 

atmosfer bumi. Namun peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya 

meningkatkan konsentrasi GRK hingga melebihi ambang batas.  

Menurut data yang dikeluarkan Observatorium Mauna Loa di Hawaii, 

konsentrasi CO2 yang merupakan konsentrasi GRK paling besar setelah H2O pada 

pada bulan Maret 2015 adalah sebesar 401,52 ppm (Tans 2015). Jumlah ini jauh di 

atas ambang batas konsentrasi CO2 yang ditetapkan para peneliti Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC 2006) yaitu sebesar 350 ppm agar dapat 

mempertahankan kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2
0
C pada abad ke 21. 

Akibat tingginya konsentrasi GRK kenaikan suhu bumi akan mencapai 1
0
C -6,4

0
C 

antara tahun 1990 sampai 2100 yang pada akhirnya akan berdampak pada 

pemanasan global. Dampak dari pemanasan global diantaranya perubahan iklim 

global, mencairnya es di kutub (sehingga permukaan laut meningkat) dan punahnya 

beberapa spesies. 

 Kenaikan konsentrasi GRK oleh manusia terutama disebabkan oleh 

penggunaan bahan bakar fosil, aktivitas industri dan laju deforestasi. Food and 

Agricultural Organization (FAO 2007) memperkirakan laju deforestasi di Indonesia 

antara tahun 2000-2005 mencapai angka 1.800.000 ha per tahun atau setara dengan 

300 ton emisi CO2 per Ha-nya. Laju deforestasi disebabkan oleh aktivitas 

pembalakan kayu, perladangan berpindah, pertanian, perkebunan dan pertambangan, 

sedangkan emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas manusia bersumber dari 

pembakaran bahan bakar fosil (NO2 dan CO2), pembakaran limbah padat dan kayu 

(CO2), industri pertambangan batu bara, gas alam, minyak bumi, dan peternakan 

(CH4), pertanian (NO2), industri alumunium, busa, dan pendingin (CFC dan HCFC). 

Industri semen merupakan salah satu aktivitas industri yang turut memberikan 

kontribusi terhadap laju deforestasi, dan peningkatan konsentrasi GRK. Selain 

menghasilkan emisi GRK dalam produksinya (dari pembakaran batubara atau solar 

untuk membakar campuran bahan baku), industri ini juga meningkatkan laju 

deforestasi dari aktivitas pertambangan batu kapur dan silika sebagai bahan baku 

utama pembuatan semen. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk mengurangi emisi 

GRK antara lain dengan melakukan reklamasi dan revegetasi pada lahan paska 

tambang batu kapur maupun silika. 
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Kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan paska aktivitas pertambangan 

diharapkan dapat mengurangi emisi gas buang secara langsung dari penyerapan CO2 

tanaman dan secara tidak langsung dengan mengurangi laju deforestasi melalui 

penanaman kembali lahan paska tambang dengan tanaman hutan. Dalam 

metabolismenya, tanaman berklorofil dengan bantuan energi sinar matahari dan 

asupan air (H2O), menyerap karbon dan melepas oksigen melalui proses fotosintesis. 

Karbon (CO2) yang diserap melalui fotosintesis akan diubah menjadi makanan 

(Karbohidrat) yang dipakai untuk energi respirasi dan pertumbuhan, sedangkan 

sisanya disimpan dalam bentuk biomassa tanaman.  

Biomassa dan kandungan karbon tanaman dipengaruhi beberapa faktor, 

terutama jenis tanaman dan kualitas lahan. Alih fungsi lahan hutan menjadi 

peruntukan yang bernilai ekonomi lebih tinggi tidak hanya menyebabkan 

berkurangnya tutupan lahan hutan, akan tetapi alih fungsi lahan hutan seperti 

pertanian ekstensif, perkebunan dan pertambangan juga dapat menurunkan kualitas 

lahan dan pada akhirnya akan menurunkan kemampuan tanaman dalam menyerap 

dan menyimpan karbon.  

Untuk mengetahui pengaruh kegiatan reklamasi, revegetasi dan ameliorasi 

tanah perlu dilakukan pengukuran terhadap biomassa dan kandungan karbon pada 

tanaman yang di tanam pada lahan paska kegiatan reklamasi, revegetasi dan 

ameliorasi tanah. Data yang diperoleh dari pengukuran tersebut kemudian akan 

dibandingkan dengan biomassa dan kandungan karbon tanaman dengan jenis dan 

umur yang sama yang ditanam pada lahan dengan gangguan minimal, seperti hutan 

tanaman dan hutan alam, sehingga didapatkan gambaran atau perbandingan 

biomassa dan kandungan karbon pada tanaman yang tumbuh di kedua kondisi yang 

berbeda tersebut. 

Biomassa total tanaman merupakan bobot hidup kering tanur seluruh bagian 

tanaman (batang, daun, cabang, ranting, buah dan akar) atau bobot total tanaman 

setelah dikurangi kadar airnya. Biomassa tanaman dan cadangan karbon dapat 

dihitung dengan citra satelit atau melalui pengukuran langsung di lapangan. 

Biomassa dan cadangan karbon berdasarkan pengukuran di lapangan terbagi atas 

biomassa di atas tanah (batang, cabang, ranting, daun dan buah), dan biomassa di 

bawah tanah (akar, sisa kayu mati, serasah dan tanah).  

Pengukuran biomassa langsung di lapangan ada dua pendekatan, yaitu metode 

destruktif dan metode non destruktif. Pengukuran biomassa dengan metode 

destruktif lebih lazim dilakukan, yaitu dengan memanen pohon dan membagi pohon 

ke bagian-bagian (batang, cabang, ranting daun dan buah) untuk kemudian 

ditimbang berat hidup dan berat kering tanur per bagian pohon, namun metode ini 

cenderung merusak tegakan. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah metode non destruktif, yaitu dengan pengukuran diameter dan 

tinggi pohon untuk mendapatkan volume pohon lalu kemudian mengkonversinya 

dengan rumus yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Cadangan karbon pohon 

juga dapat diketahui dengan mengkonversi perhitungan volume menjadi biomassa 

menggunakan rumus C = 0,5 x biomassa (Brown & Lugo 1984).  
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Perumusan Masalah 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi biomassa dan stok karbon tanaman 

Pinus yang juga mempengaruhi pelepasan oksigen dan CO2-ekuivalen, yaitu jenis 

tanaman (kualitas klorofil dan luas daun), umur tanaman, suhu, sinar matahari dan 

kualitas lahan (ketersediaan air dan nutrisi). Oleh karena itu, penelitian ini 

dilaksanakan dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

1. Apakah biomassa dan stok karbon tanaman Pinus yang tumbuh di areal 

reklamasi sebaik biomassa dan stok karbon areal non-reklamasi (dengan jenis 

dan umur yang sama),  

2. Apakah pelepasan oksigen dan CO2-ekuivalen tanaman Pinus yang tumbuh di 

areal reklamasi sebaik tanaman Pinus yang tumbuh di areal non-reklamasi 

(dengan jenis dan umur yang sama), 

3. Apa saja yang mempengaruhi kualitas tanah reklamasi dan tanah non-reklamasi 

dengan cara membandingkan hasil analisis tanah (fisika, kimia, dan biologi) di 

kedua tempat. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Membandingkan biomassa dan stok karbon Pinus merkusii yang tumbuh di areal 

reklamasi dengan yang tumbuh di areal non-reklamasi,  

2 Membandingkan pelepasan oksigen dan CO2-ekuivalen Pinus merkusii yang 

tumbuh di areal reklamasi dengan yang tumbuh di areal non-reklamasi, 

3 Menganalisis perbedaan kualitas tanah (kimia, fisika dan biologi) pada tanah 

tegakan pinus di lahan reklamasi dan non-reklamasi. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan informasi mengenai biomassa, stok karbon, pelepasan oksigen dan 

CO2-equivalen tegakan Pinus, baik yang ditanam di areal reklamasi HEF, 

maupun di areal non-reklamasi HPGW. 

2. Memberikan informasi mengenai keadaan tanah, baik sifat fisik, kimia dan 

biologi pada tegakan Pinus di areal reklamasi HEF maupun di areal non-

reklamasi HPGW. 

3. Memberikan masukan untuk perbaikan kualitas lahan, sebagai pertimbangan 

perlakuan dalam meningkatkan produksi biomassa, stok karbon, pelepasan 

oksigen dan CO2-ekuivalen tanaman Pinus yang di tanam di areal reklamasi 

HEF dan areal non-reklamasi HPGW. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajian kondisi umum lingkungan fisik ekosistem hutan tanaman di areal lahan 

reklamasi HEF, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. 
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2. Kajian biomassa, stok karbon, pelepasan O2 dan CO2-ekuivalen tegakan Pinus di 

areal lahan reklamasi HEF, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. 

3. Analisis keterkaitan antara kualitas lahan dengan biomassa, stok karbon dan 

produksi oksigen tanaman Pinus merkusii di lahan reklamasi HEF, Desa 

Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. 

 

Kerangka Pemikiran 

Biomassa, stok karbon, dan produksi oksigen tanaman dipengaruhi beberapa 

faktor antara lain, jenis tanaman (kualitas klorofil dan luas daun), umur tanaman, 

suhu, cahaya matahari dan kualitas lahan (ketersediaan air dan nutrisi). Alih fungsi 

lahan hutan menjadi pertambangan dapat menyebabkan kualitas lahan dan akhirnya 

menurunkan produktifitas biomassa, stok karbon, dan produksi oksigen tanaman. 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas lahan terhadap kualitas biomassa, stok karbon, 

dan produksi oksigen tanaman, khususnya Pinus merkusii, maka pengukuran 

terhadap parameter tersebut dilakukan. Sebagai perbandingan, pengukuran biomassa, 

stok karbon,pelepasan oksigen dan CO2-ekuivalen tanaman Pinus merkusii juga 

dilakukan di areal non-reklamasi, sebagai acuan kondisi lahan yang minim gangguan. 

Penelitian juga dilakukan di dua umur tegakan, yaitu Pinus dengan tahun tanam 2005 

dan 2012. Hal ini untuk mengetahui pengaruh umur tegakan dengan kualitas 

biomassa, stok karbon dan produksi oksigen. Kerangka pikir penelitian ini disajikan 

pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1  Kerangka pemikiran penelitian.  


