Buletin Kebun Raya Vol.21 No. 1, Januari2018 [21-30]
e-ISSN: 2460-1519 | p-ISSN: 0125-961X

Jurnal2.krbogor.lipi.go.id

Scientific Article

POTENSI DAN KANDUNGAN KARBON HUTAN MANGROVE
DI KARANGSONG, INDRAMAYU, JAWA BARAT
Potency and Carbon Content of Mangrove Forest in Karangsong, Indramayu,
West Java
N.M. Heriyanto* dan Hendra Gunawan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610
*Email:nurmheriyanto88@yahoo.com
Diterima/Received: 5 Oktober 2017; Disetujui/Accepted: 7 Desember 2017

Abstract
The location of this study was originally abandoned ponds. The research aims to obtain information about
potential species and carbon content of mangrove forests in the Karangsong, Indramayu, West Java. The plots
were made in three places consisting of 12 samples of 10 x 10 m for tree inventory, saplings and seedlings with
20 m plot spacing. The results showed that in the mangrove forest of 15.9 ha, eight species were found. The
dominant species for tree and sapling stages are Avicennia marina Blume with IVI 279.74% and 156.03%,
respectively. The dominant species for seedling stage is Rhizophora stylosa Griff. with IVI 21.32%.
Regeneration in mangrove forests is quite good. The biomass and carbon content at study site were
dominated by R. mucronata Lam. with a biomass of 72.48 tons/ha (equivalent to 36.24 tons C/ha or 133 tons
of CO2/ha) and A. alba Blume of 20.60 tons/ha (10.30 tons C/ha equivalent to 37.80 CO 2/ha). Total biomass at
the study site was 103.42 tons/ha (equivalent to 51.71 tons C/ha or 189.78 tons CO 2/ha).
Keywords: biomass, carbon, Indramayu, Karangsong, mangrove forest

Abstrak
Lokasi penelitian ini adalah kawasan pertambakan yang terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
informasi tentang potensi jenis dan kandungan karbon pada hutan mangrove di Karangsong, Indramayu, Jawa
Barat. Plot dibuat di tiga tempat, masing-masing sebanyak 12 contoh ukuran 10 x 10 m untuk inventarisasi
pohon, belta/pancang, dan semai dengan jarak antar plot 20 m. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan
mangrove seluas 15,9 ha di dalam plot penelitian tercatat delapan jenis mangrove. Jenis yang mendominasi
untuk tingkat pohon dan belta yaitu Avicennia marina Blume dengan INP masing-masing sebesar 279,74% dan
156,03%; tingkat semai Rhizophora stylosa Griff. dengan INP 21,32%. Regenerasi hutan mangrove di lokasi
penelitian ini masih cukup baik. Biomassa dan kandungan karbon di lokasi penelitian didominasi oleh jenis
R. mucronata Lam. dengan biomassa sebesar 72,48 ton/ha (setara 36,24 ton C/ha atau 133 ton CO2/ha), dan
Avicennia alba Blume sebesar 20,60 ton/ha (10,30 ton C/ha setara 37,80 CO2/ha). Total biomassa di lokasi
penelitian sebesar 103,42 ton/ha (setara 51,71 ton C/ha atau 189,78 ton CO2/ha).
Kata kunci: biomassa, hutan mangrove, Indramayu, Karangsong, karbon
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PENDAHULUAN
Kawasan hutan mangrove berfungsi secara
fisik sebagai penahan abrasi pantai dan fungsi
biologis sebagai penyedia bahan makanan bagi
kehidupan manusia, terutama ikan, udang, kerang,
dan kepiting, serta sumber energi bagi kehidupan di
pantai seperti plankton, nekton, dan algae. Menurut
Khairuddin et al. (2015), terdapat 38 jenis tumbuhan
mangrove di kawasan hutan Indonesia, yaitu jenisjenis dari marga Rhizophora, Bruguiera, Avicennia,
Sonneratia, Xylocarpus, Barringtonia, Luminitzera,
dan Ceriops.
Secara
ekologis,
pemanfaatan
hutan
mangrove di daerah pantai yang tidak dikelola
dengan baik akan menurunkan fungsi ekosistem
yang akan berdampak negatif terhadap biota dan
ekosistem hutan lainnya. Hutan mangrove
merupakan sebuah ekosistem dengan faktor fisik
yang ekstrim, seperti habitat tergenang air dengan
salinitas tinggi dan kondisi tanah berlumpur.
Ekosistem mangrove mempunyai fungsi fisik
untuk menjaga kestabilan pantai, penyerap polutan,
tempat habitat burung (Heriyanto & Subiandono,
2012); fungsi biologis sebagai tempat pembenihan
ikan dan udang biota laut pemakan plankton; serta
fungsi ekonomi sebagai areal budidaya ikan tambak,
areal rekreasi dan sumber kayu sebagai fungsi
ekonomi (Patimahu, 2010; Subiandono et al., 2013).
Nontji (2007) menyatakan bahwa daerah mangrove
merupakan suatu tempat yang dinamis, tanah
lumpur dan daratan secara terus menerus dibentuk
oleh vegetasi mangrove, kemudian secara perlahanlahan berubah menjadi daerah semi teresterial (semi
daratan). Tanah (sedimen) yang terbentuk berfungsi
sebagai tempat hidup dan tempat mencari makan
bagi organisme darat di daerah tersebut.
Ekosistem mangrove memiliki peran sebagai
penyerap karbondioksida (CO2). Boer (2004)
memprediksi 240 sampai 300 giga ton karbon (Gt C)
telah dilepaskan ke atmosfer dalam kurun waktu 148
tahun (1850−1998). Apabila tidak ada upaya untuk
menekan emisi gas rumah kaca (GRK), maka
diperkirakan dalam kurun waktu 100 tahun ke depan
(tahun 2100), konsentrasi GRK, khususnya CO2, akan
mencapai dua kali lipat dari konsentrasi saat ini. Hal
ini diperkirakan akan menyebabkan peningkatan
suhu global sekitar 1−4,5oC dan tinggi muka air laut
naik setinggi 60 cm. Peningkatan GRK merupakan
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salah satu akibat pembakaran bahan bakar fosil
(minyak dan batubara), alih fungsi hutan, dan
pembakaran hutan (IPCC, 2006). Untuk mengatasi
masalah tersebut peran hutan sebagai penyerap CO2
harus ditingkatkan melalui sistem pengelolaan hutan
yang sinergis dengan fungsi sosial dan nilai ekonomi
hutan (Khairuddin et al., 2016).
Penyerapan CO2 berhubungan erat dengan
biomassa tegakan. Jumlah biomassa suatu kawasan
diperoleh dari pengukuran diameter, tinggi, berat
jenis, dan kerapatan setiap jenis pohon. Biomassa
dan penyerapan karbon pada hutan tropis
merupakan jasa hutan di luar potensi biofisik lainnya,
dimana potensi biomassa hutan yang besar adalah
menyerap dan penyimpan karbon guna pengurangan
kadar CO2 di udara (Hairiah & Subekti, 2007).
Manfaat langsung dari pengelolaan hutan berupa
hasil kayu secara optimal hanya 4,1%, sedangkan
fungsi optimal dalam penyerapan karbon, yaitu
mencapai 77,9% (Darusman, 2006).
Pantai Lestari di Karangsong, Indramayu,
terletak pada ketinggian 0–5 m dpl dan merupakan
bekas tambak ikan yang terlantar dan terabrasi oleh
gelombang air laut. Topografi datar dengan
kelerengan 0−3%. Jenis tanahnya adalah asosiasi glei
humus rendah dan aluvial kelabu dengan bahan
induk seluruhnya merupakan endapan pematang
pantai dengan fisiografi dataran dan ketebalan
mencapai 70 cm (Bappeda Kab. Indramayu, 2011).
Menurut klasifikasi Schmidt & Ferguson, iklim
di Indramayu termasuk tipe D atau iklim sedang.
Suhu udara harian 27–34oC, kelembaban udara 70−80%. Curah hujan rata-rata tahunan 1.428,45 mm
dengan jumlah hari hujan 75 hari, sedangkan curah
hujan rata-rata per bulannya adalah 200,08 mm, dan
rata-rata hari hujan per bulannya 3,25 hari. Curah
hujan minimum adalah 47 mm pada bulan
Desember, curah hujan maksimum adalah 6.024 mm
pada bulan Februari. Angin barat dan timur bertiup
bergantian setiap 5-6 bulan sekali. Angin barat
bertiup bulan Desember sampai April sedangkan
angin timur bertiup bulan Mei sampai November.
Kecepatan angin di wilayah pesisir Indramayu
umumnya (41,35%) bertiup dengan kisaran 3−5
m/det, sedangkan (0,62%) kecepatan angin sangat
lemah yaitu < 1m/det yang dapat diklasifikasikan
pada kondisi teduh (Bappeda Kab. Indramayu, 2011).
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
informasi tentang potensi dan kandungan karbon
hutan mangrove di Karangsong, Indramayu, Jawa
Barat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat
meningkatkan upaya konservasi hutan mangrove
melalui mekanisme pembangunan bersih dan
berkelanjutan.

BAHAN DAN METODE
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai
Agustus 2017 di kawasan hutan Pantai Lestari,
Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, pada koordinat
06°18'14,3"−06°18'15,41" LS dan 108°22'15,11"−
108°22'17,8" BT. Kawasan hutan seluas 22 ha ini
dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Pantai Lestari. Kawasan hutan ini termasuk ke dalam
wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)
Indramayu, PT. Perhutani unit III Jawa Barat (Gambar
1.).

Gambar 1. Lokasi penelitian di Pantai Lestari, Karangsong, Indramayu (Google Earth, 2017)

B. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi: meteran, alat ukur diameter
pohon/phiband, jangka sorong (caliper), alat ukur
tinggi pohon digital (vertex III haglof), gunting stek,
karung, tali plastik, spidol, alat tulis, kamera,
kalkulator, dan buku catatan.
C. Metode Penelitian
Inventarisasi dilakukan di hutan tanaman
mangrove pada tiga lokasi dengan jumlah masingmasing lokasi sebanyak 12 plot. Plot berukuran 10 m x
10 m dan jarak antar plot ± 20 m. Semua jenis pohon,
belta/pancang dan semai yang ada di dalam petak
dicacah, dicatat jenis, diukur tinggi dan diameternya.
Penentuan lokasi plot penelitian dilakukan secara
random sampling.
Pengumpulan data vegetasi mengacu pada
Kartawinata et al., (2004), Irwanto (2007), dan
Mansur & Kartawinata (2017). Kriteria dan data yang
direkam sebagai berikut:

pohon yang terdapat pada plot berukuran 10 x 10
m dicatat diameter dan tingginya.
b. Belta/pancang, yaitu tumbuhan mengayu yang
mempunyai tinggi > 1,5 m dan diameter setinggi
dada (1,3 m) kurang dari 10 cm. Risalahnya
diobservasi pada petak 5 x 5 m, yang dibuat di
dalam plot 10 x 10 m.
c. Semai, yaitu permudaan mulai dari kecambah
sampai tinggi  1,5 m. Data jenis pohon diamati
pada petak berukuran 2 x 2 m dalam petak 5 x 5
m. Data jenis dan jumlah individu dicatat.
Untuk mengetahui struktur dan komposisi
jenis tumbuhan, maka pada masing-masing plot
dilakukan analisis kerapatan, frekuensi, dan
dominansi untuk setiap jenis tumbuhan. Perhitungan
indeks nilai penting pohon dan belta dilakukan
dengan menjumlahkan kerapatan relatif, frekuensi
relatif, dan dominansi relatif, sedangkan untuk semai
dilakukan dengan menjumlahkan kerapatan relatif
dan frekuensi relatif (Istomo & Pradiastoro, 2010).

a. Pohon, yaitu tumbuhan mengayu dengan
diameter setinggi dada (1,3 m) 10 cm. Jenis
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Penghitungan kandungan karbon pada pohon
dilakukan tanpa melakukan destructive sampling
dengan menggunakan metode IPCC (2006).
Selanjutnya dibuat herbarium dari jenis tumbuhan
yang dijumpai untuk diidentifikasi. Identifikasi
dilakukan di Laboratorium Botani dan Ekologi, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hutan, Bogor.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis untuk
menentukan jenis-jenis tumbuhan yang dominan.
Jenis dominan merupakan jenis yang mempunyai nilai
penting tertinggi di dalam tipe vegetasi yang
bersangkutan (Onrizal & Kusmana, 2008; Helmi et al.,
2009). Parameter yang dihitung dalam penelitian ini
yaitu:
1. Potensi Jenis Tumbuhan. Potensi jenis tumbuhan
dalam plot penelitian dikategorikan ke dalam tiga
tingkat
pertumbuhan
yaitu:
pohon,
belta/pancang, dan semai yang masing-masing
dihitung dalam satuan per hektar (ha).
2. Potensi Tegakan. Potensi tegakan dihitung
meliputi volume tegakan dan jumlah individu per
ha yang diklasifikasikan menurut kelas diameter:
0<5 cm, ≥ 5<10 cm, dan ≥ 10 cm.
3. Biomassa tegakan. Pengukuran biomassa tegakan
dilakukan dengan pendekatan volume dan berat
jenis kayu sehingga metode destructive sampling
tidak dilakukan.
Untuk menghitung biomassa = volume pohon x berat
jenis pohon:
Y = 1/4. π.d2.t. f. bj
Dimana:
Y = biomassa (kg)
π = konstanta (3,141592654)
d = diameter pohon setinggi dada (1,3 m)
t = tinggi total pohon (m)
f = angka bentuk pohon (0,6)
bj = berat jenis pohon.
Keterangan: berat jenis A. marina dan A. alba (0,79),
Bruguiera gymnorhiza (0,91), Lumnitzera racemosa
(0,88), R. apiculata, R. mucronata, dan R. stylosa
(0,92), Sonneratia caseolaris (0,78) (Seng, 1990;
Prosea, 2003).
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4. Kandungan karbon. Kandungan karbon dalam
tumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus:
Kandungan karbon = Berat kering tumbuhan x
50% (IPCC, 2006).
5. Serapan karbondioksida. Serapan karbondioksida
(CO2) = 3,67 x kandungan karbon
Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan software Microsoft
Excel (2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Potensi Hutan Mangrove
Hasil identifikasi jenis dan suku tumbuhan di
hutan mangrove Karangsong untuk semua
tingkat/strata tegakan disajikan pada Tabel 1.
Di hutan mangrove Karangsong diketahui
jumlah jenis dan sukunya untuk tingkat pohon
sedikit, yakni masing-masing sebanyak delapan jenis
dan tujuh suku, dengan jumlah individu 1.548
pohon/ha dan jumlah totalnya (semua tingkat)
mencapai 13.112 individu per ha.
Pada umumnya, mangrove dapat tumbuh
pada kondisi tanah berlumpur dan tergenang air
asin. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan
Khairuddin et al. (2015) yang menyatakan bahwa
tumbuhan yang dapat tumbuh di lumpur dan
tergenang air asin, jumlah jenisnya sangat sedikit
dibandingkan dengan yang tumbuh di tanah kering.
Jenis tumbuhan penyusun hutan mangrove di
Karangsong tercatat 16 jenis yang terdapat di dalam
dan luar plot penelitian (15,9 ha), yaitu: Rhizophora
apiculata., R. mucronata, R. stylosa, Bruguiera
gymnorhyza, B. cylindrica, Avicennia marina, A. alba,
A. officinalis, Ceriops tagal, C. decandra, Excoecaria
agallocha, Xylocarpus granatum, X. moluccensis,
Heritiera littoralis, Lumnitzera racemosa, dan
Sonneratia caseolaris.
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Tabel 1. Jumlah jenis individu, dan suku tumbuhan mangrove dalam plot/ha di lokasi penelitian
Tingkat pertumbuhan
Jumlah jenis
Jumlah individu
Jumlah suku
Pohon
8
1.548
7
Belta
10
3.156
10
Semai
13
8.408
13
2. Struktur Tegakan dan Regenerasi Hutan
a. Struktur Tegakan Hutan
Struktur tegakan hutan merupakan sebaran
individu dalam lapisan tajuk dan dapat diartikan
sebagai sebaran pohon per satuan luas dalam
berbagai kelas diameternya (Bustomi et al., 2006).
Sebaran kelas individu dengan diameter <5 cm dan
≥5−<10 cm (tingkat belta) dan diameter 10 cm
(tingkat pohon) di lokasi penelitian disajikan pada
Gambar 2. Sebaran kelas individu di lokasi penelitian
menunjukkan jumlah individu yang semakin
berkurang dari kelas diameter kecil ke kelas diameter
besar.

Gambar 2. Sebaran kelas diameter individu di hutan
Mangrove

b. Regenerasi Hutan
Regenerasi merupakan fenomena alam, yakni
pohon yang muda akan menggantikan pohon dewasa
karena sesuatu sebab, misalnya ditebang, terbakar,
tumbang (bencana alam) atau mati secara fisiologis.

Regenerasi tiga dari delapan jenis tumbuhan di hutan
mangrove yang mempunyai regenerasi relatif
sempurna, ada di setiap tingkat pertumbuhan (Tabel
2.)
Dalam suksesi hutan selalu terjadi perubahan
dari waktu ke waktu. Perubahan struktur tegakan
tersebut kemungkinan karena adanya perbedaan
kemampuan pohon dalam memanfaatkan energi
matahari, unsur hara/mineral dan air, serta sifat
kompetisi. Oleh karena itu susunan pohon di dalam
tegakan hutan akan membentuk sebaran kelas
diameter yang bervariasi.
Jenis pohon hutan mangrove di Karangsong
dengan parameter diameter atau tinggi didominasi
oleh A. marina dan R. mucronata. Dengan demikian
kedua jenis tersebut paling baik dalam
memanfaatkan energi matahari, unsur hara/mineral
dan air serta sifat kompetisi.
Pada Tabel 2., jenis yang mendominasi
regenerasi secara lengkap di lokasi penelitian untuk
tingkat pohon dan belta yaitu A. marina dengan INP
masing-masing sebesar 279,74% dan 156,03%,
sedangkan untuk tingkat semai R. stylosa dengan INP
21,32%. Hal ini menunjukkan regenerasi di hutan
mangrove cukup baik. Hasil tersebut sejalan dengan
penelitian Bismark et al. (2008) dan Heriyanto &
Subiandono (2012) di Cagar Biosfer Taman Nasional
Pulau Siberut, Sumatera Barat, dan Taman Nasional
Alas Purwo, Jawa Timur.

Tabel 2. Regenerasi di hutan mangrove Karangsong, Indramayu
Jenis
Suku
INP (%)
A. marina
R. stylosa

Verbenaceae
Rhizophoraceae

Semai
18,99
21,32

R. mucronata

Rhizophoraceae

110,08

Belta
156,03
41,58

Pohon
279,74
20,26

84,05

-
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3. Biomassa dan Kandungan Karbon
Biomassa dapat dibedakan ke dalam dua
kategori, yaitu biomassa di atas tanah (batang,
cabang, ranting, daun, bunga, dan buah) dan
biomassa di dalam tanah (akar). Pada penelitian ini,
pengukuran biomassa mangrove dilakukan pada
bagian di atas tanah. Vieira et al. (2008) menyatakan
bahwa besarnya biomassa ditentukan oleh diameter,
tinggi tumbuhan, berat jenis kayu, dan kesuburan
tanah.
Kandungan
karbon
pada
tumbuhan
menggambarkan berapa besar tumbuhan tersebut
dapat mengikat CO2 dari udara. Sebagian karbon

akan menjadi energi untuk proses fisiologi dan
sebagian masuk dalam struktur tumbuhan dan
menjadi bagian dari tumbuhan, misalnya selulosa
yang tersimpan pada batang, akar, ranting, dan
daun. Menurut IPCC (2006), 45% sampai 50% bahan
kering tumbuhan terdiri dari kandungan karbon.
Dalam penelitian ini, pengukuran biomassa
dan kandungan karbon hutan mangrove tidak
dilakukan secara destructive sampling, melainkan
menggunakan pendekatan volume dengan berat
jenis pohon tersebut. Biomassa dan kandungan
karbon di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kerapatan dan biomassa kandungan karbon hutan mangrove di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat
No. Jenis
Kerapatan (N/ha)
Biomassa (kg/ha)
1.
Avicennia marina (Forssk.) Vierh.
96,91
1.912,28
2.
Avicennia alba Blume
1.990,12
20.600,03
3.
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam.
333,33
0,48
4.
Lumnitzera racemose Willd.
33,33
17,26
5.
Rhizophora apiculate Blume
637,76
1,13
6.
Rhizophora mucronata Lam.
7.898,66
72.480,12
7.
Rhizophora stylosa Griff.
1.227,06
4.661,41
8.
Sonneratia caseolaris (L.) A. Engl.
93,87
51,61
Jumlah
12.311,04
99.724,32
Tegakan hutan mangrove berdasarkan
perhitungan contoh plot ukur yang dibuat, jenis
R. mucronata mempunyai biomassa sebesar
72.480,12 kg/ha, diikuti oleh jenis A. alba sebesar
20.600,03 kg/ha. Total biomassa di lokasi penelitian
yaitu sebesar 99.724,32 kg/ha. Nilai rata-rata dari

kerapatan, kandungan karbon dan serapan CO2 oleh
masing-masing jenis disajikan pada Tabel 4.
Biomassa hutan mangrove Karangsong masih
dalam taraf pertumbuhan, yang paling tua ditanam
tahun 2005 jenis A. marina (12 tahun).

Tabel 4. Potensi dan simpanan karbon hutan mangrove di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat
Tinggi
Diameter
Kandungan
Suapan
Kerapatan
total rataJenis
rata-rata
Karbon
Karbondioksida
(N/ha)
rata
(cm)
(kg C/ha)
(kg CO2/ha)
(m)
Avicennia marina (Forssk.)
Vierh.
96,91
8,65
7,08
956,14
3.509,03
Avicennia alba Blume
1990,12
7,76
4,62
10.300,02
37,80
Bruguiera gymnorrhiza (L.)
Lam.
333,33
0,26
0,50
0,2417
0,89
Lumnitzera racemose Willd.
33,33
2,95
1,44
8,63
31,68
Rhizophora apiculata Blume
637,76
0,28
0,51
0,56
2,07
Rhizophora mucronata Lam.
7898,66
6,78
4,60
36.240,06
133.001,03
Rhizophora stylosa Griff.
1227,06
4,175
5,03
2.330,75
8.553,69
Sonneratia caseolaris (L.) A.
Engl.
93,87
2,79
3,06
25,80
94,70
Jumlah
12.311,04
39.562,18
145.230,89,
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Total biomassa seluruh jenis yaitu sebesar
99,72 ton/ha (setara 49,86 ton C/ha atau 182,99 ton
CO2/ha). Jumlah tersebut lebih kecil jika
dibandingkan dengan penelitian Dharmawan &
Siregar (2008) pada tegakan yang berumur 25 tahun
di Ciasem, Jawa Barat, dengan menggunakan
destructive sampling method. Penelitian tersebut
menunjukkan total biomassa sebesar 364,9 ton/ha
dan kandungan karbon sebesar 182,5 ton C/ha
(setara dengan 669 ton CO2/ha).
Hutan mangrove memiliki potensi besar
dalam menyerap karbon. Hal ini didasarkan pada
nilai produksi bersih yang dapat dihasilkan oleh
hutan mangrove sebagai berikut: biomassa total
sebesar 62,9−398,8 ton/ha dan riap volume sebesar
9 m3/ha/tahun pada tegakan hutan mangrove
berumur 20 tahun (www.dephut.go.id, 2012).
Dengan demikian, biomassa mangrove di Karangsong, Indramayu, termasuk dalam katagori sedang.
Hasil fotosintesis pada pohon digunakan oleh
tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan ke arah
horisontal dan vertikal. Secara umum hutan dengan
net growth (terutama pohon-pohon yang sedang
berada dalam fase pertumbuhan) mampu menyerap
lebih banyak CO2, sedangkan hutan dewasa dengan
pertumbuhan yang kecil menahan dan menyimpan
persediaan karbon tetapi tidak dapat menyerap CO2
ekstra (Heriyanto & Subiandono, 2012).

KESIMPULAN DAN SARAN
Di hutan mangrove seluas 15,9 ha di
Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, tercatat delapan
jenis yaitu: Rhizophora mucronata, R. stylosa,
R. apiculata, Sonneratia caseolaris, Bruguiera
gymnorhiza,
Avicennia
alba,
A.
marina
dan Lumnitzera racemosa. Dari jenis-jenis tersebut,
A. marina merupakan jenis paling dominan baik pada
tingkat pohon maupun pancang, R. stylosa
mendominasi pada tingkat semai. Regenerasi di
hutan mangrove di lokasi penelitian cukup baik.
Biomassa dan kandungan karbon di lokasi
penelitian didominasi oleh Rhizophora mucronata
dan Avicennia alba. Total biomassa di lokasi
penelitian sebesar 99,72 ton/ha (setara 49,86 ton
C/ha atau 182,99 ton CO2/ha).
Keberadaan hutan mangrove di Karangsong,
Indramayu, perlu dipertahankan dan dilestarikan

mengingat dekat dengan kegiatan perekonomian
masyarakat, seperti pelabuhan, tempat pelelangan
ikan dan lain-lain. Jika diperlukan, luasan hutan
mangrove dapat diperluas sampai tambak
masyarakat dengan status tanah milik pemerintah.
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