
ABSTRAK

Perkembangan sektor industri yang relatif cepat di berbagai negara menyebabkan peningkatkan
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim global.
Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah pemeliharaan dan pengembangan ekosistem laut
dan pesisir sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Sebuah penelitian dilakukan terhadap cadangan
karbon pada komunitas lamun di Pulau Pari, Jakarta. Data diperoleh secara acak di sepanjang pesisir
pantai dengan menggunakan plot berukuran 0,25 m2 untuk struktur komunitas dan 0,0625 m2 untuk
menentukan biomassa. Sementara itu, kandungan karbon pada lamun dianalisis dengan menggunakan
metode Kurmies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesisir Pulau Pari dibentuk oleh komunitas
lamun Enhaluss-Thalassia. Rerata cadangan karbon pada komunitas lamun di Pulau Pari adalah 200,5
g C m-2 atau 2,005 Mg C ha-1 atau setara 2,005 ton C ha-1, sedangkan total cadangan karbonnya
adalah 67,21 Mg C (67,21 ton C). Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam
strategi mitigasi dan adaptasi lamun terhadap perubahan iklim.

.
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ABSTRACT

The rapid development of industrial sector in many countries has caused the increasing of greenhouse
gases emission in the atmosphere that contributes to global climate change. One of  aspect of climate
change mitigation is maintaining and improving the ability of ocean and coastal area ecosystems as
carbon sequester and carbon storage. A study was conducted on carbon stock of seagrass community
at Pari Island, Jakarta. Data were colected randomly along the coastal area using plots measuring of
0.0625 m2 for biomass and 0.25 m2 for community structure. Whilst carbon content of seagrasses was
analysed using Kurmies method. Results show that Pari Coastal Island was formed by Enhaluss-
Thalassia community. The average of carbon stock of seagrass community at Pari Island was 200.5 g
C m-2 or 2.005 Mg C ha-1 equivalence of 2.005 tons ha-1, mean while the total carbon stock was 67.21
Mg C (67.21 tons C). This information could be used as a basic information on the mitigation and
adaptation to climate change.

Keywords:  Seagrass, Carbon stock, Pari Island, Seribu Islands
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PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor industri dan ekonomi di berbagai
negara yang relatif cepat menyebabkan peningkatan
emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO2) dan
CH4 di atmosfer. Akibatnya peningkatan tersebut
berkontribusi dalam perubahan iklim dan berdampak pada
perubahan pola cuaca, produksi makanan, serta
kehidupan manusia (Nellemann et al., 2009). Fakta
mengenai emisi CO2 dapat dilihat pada hasil penelitian
Yusratika et al.  (Tanpa tahun) dalam bidang transportasi
di Jakarta pada tahun 2006, 2007, dan 2008.

Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan untuk
mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer adalah
memelihara dan mengembangkan kemampuan hutan dan
lautan untuk menyerap dan menyimpan karbon.
Pemanfaatan hutan dalam upaya mitigasi tersebut sudah
banyak diimplementasikan, sedangkan penerapan peran
lautan belum terlihat secara signifikan (Nellemann et al.,
2009).

Lautan memiliki peranan yang penting dalam siklus
karbon secara global. Sekitar 93% CO2 di bumi
disirkulasikan dan disimpan melalui lautan. Laut,
termasuk ekosistem pesisir pantai, dapat menyimpan
karbon dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka
waktu yang relatif lama. Ekosistem pesisir pantai seperti
ekosistem mangrove, rawa masin (salt marshes), dan
padang lamun memiliki luas area yang relatif kecil
dibandingkan luas lautan (<0,5%) dan ekosistem
terestrial lainnya. Namun, ekosistem tersebut memiliki
kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dengan
kapasitas penyimpanan mencapai lebih dari 50% total
penyimpanan karbon di dalam sedimen laut dan juga
memiliki produksi primer bersih (net primary production/
NPP) yang cukup signifikan dibandingkan ekosistem
lainnya (Larkum et al., 2006). Selain itu, biomassa
vegetasi pesisir yang bernilai sekitar 0,05% dibandingkan
biomassa tumbuhan di daratan mampu menyimpan
karbon dengan jumlah yang sebanding setiap tahunnya
(Nellemann et. al., 2009). Dengan demikian, lautan
memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam mengikat
dan menyimpan CO2 di atmosfer.

Padang lamun, salah satu komunitas penyusun
ekosistem pesisir pantai, memiliki fungsi ekologis dan
bernilai ekonomi, juga merupakan habitat dengan
biodiversitas biota laut yang tinggi. Fungsi ekologis
ekosistem lamun antara lain sebagai tempat pembenihan
berbagai jenis ikan, tempat berbagai biota laut mencari
makan, menghubungkan habitat darat dan habitat laut
lainnya, dan menstabilkan sedimen untuk mencegah erosi
pesisir pantai, dll. (Green & Short, 2003; Kennedy &
Björk, 2009). Padang lamun juga memiliki fungsi utama

yang dapat dipertimbangkan yaitu sebagai penyimpan
karbon (Kennedy & Björk, 2009).

Waktu pergantian komponen lamun yang relatif lama,
terutama pada jenis lamun yang berukuran besar, dan
kemampuan lamun menyimpan kelebihan produksi
karbon di dalam sedimen, serta kemampuan akumulasi
jangka panjang yang relatif besar menjadikan peran
padang lamun dalam menyimpan cadangan karbon
(carbon stock) lebih signifikan dibandingkan pengukuran
berdasarkan luas tutupan dan produksi primer bersih saja.
Dengan demikian, padang lamun dapat berperan sebagai
reservoir karbon (carbon sink) (Kennedy & Björk, 2009;
Mateo et al., 1997).

Informasi mengenai kemampuan lamun sebagai
penyimpan cadangan karbon tersebut masih terbatas,
terutama di Indonesia, sehingga penelitian mengenai
pengukuran cadangan karbon pada lamun perlu
dilakukan. Selain itu, wilayah pesisir Indonesia dengan
luas area padang lamun sekitar 30.000 km2, terluas
kedua di dunia setelah Australia Timur (Green & Short,
2003), kemungkinan memiliki kapasitas yang cukup
besar dalam meyimpan CO2. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan mengestimasi nilai cadangan karbon yang
terkandung pada komunitas lamun di Pulau Pari, Taman
Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di rataan terumbu pantai Pulau
Pari (Gambar 1), Taman Nasional Kepulauan Seribu,
Jakarta. Pencuplikan sampel dilakukan pada Juni 2010.
Pendugaan cadangan karbon pada padang lamun
dilakukan dengan menggunakan metode random kuadrat.
Pencuplikan sampel dilakukan pada dua lokasi yaitu
Pantai Selatan (lokasi 1) dan Pantai Barat (lokasi 2) Pulau
Pari (Gambar 1). Pantai Selatan memiliki vegetasi
campuran, sedangkan Pantai Barat bervegetasi sejenis
(Enhalus acoroides). Parameter-parameter yang diukur
yaitu penutupan, biomassa, dan kandungan karbon pada
setiap jenis lamun.

a) Penutupan lamun

Pengukuran penutupan lamun dilakukan dengan
metode estimasi secara visual pada kuadrat
berukuran 0,25 m2 (Short et al., 2004). Perkiraan
penutupan dilakukan terhadap penutupan total dan
masing-masing jenis.

b) Perhitungan Biomassa

Perhitungan biomassa dilakukan pada setiap bagian
tumbuhan lamun yang berbeda yaitu bagian above-

66



ground (Abg) meliputi taruk (daun dan pelepah daun)
dan bunga, dan  bagian below-ground (Blg) meliputi
akar dan rhizome (Kaldy & Dunton, 2000). Sampel
biomassa dicuplik pada kuadrat berukuran 0,0625 m2

(Short & Coles, 2001). Selanjutnya sampel
dikeringkan pada temperatur 60°C sampai beratnya
konstan sehingga diperoleh bobot kering (BK) (Short
et. al., 2004).

a) Kandungan karbon

Kandungan karbon didefinisikan sebagai jumlah
karbon yang terdapat di dalam setiap jenis lamun.
Perhitungan kandungan karbon (%) pada setiap jenis
lamun (Abg dan Blg) dilakukan dengan metode
Kurmies terhadap biomassa kering lamun. Pengujian
dilakukan di Laboratorium Tanah, Balai Penelitian
Tanaman dan Sayuran, Kabupaten Bandung.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Pulau Pari.

 1 2 

b) Perhitungan cadangan karbon

Cadangan karbon ditentukan dengan mengalikan
biomassa dengan nilai kandungan karbon pada setiap
jenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rataan terumbu pantai Pulau Pari memiliki lamun
dengan komunitas pembentuk Enhalus-Thalassia.
Penutupan rata-rata lamun pada Pantai Selatan dan

Pantai Barat masing-masing adalah 22,86% dan 23,17%.
Komposisi jenis lamun yang tercatat pada setiap lokasi
penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan pada hasil penelitian, nilai biomassa dan
cadangan karbon dapat dilihat dalam Tabel 3. Nilai
cadangan karbon rata-rata lamun adalah 200,5 g C m-2

atau 2,005 Mg C ha-1, dengan cadangan pada Abg dan
Blg masing-masing 79,2 g C m-2 dan 120,8 g C m-2. Nilai
cadangan karbon pada lamun di Pulau Pari tidak berbeda
jauh dibandingkan dengan nilai karbon padang lamun
menurut Kennedy & Björk (2009) yaitu 184 g C m-2  (Tabel
4).

Menurut  Duarte & Chiscano (1999) rerata biomassa
lamun adalah 461 g BK m-2 (Tabel 5), sedangkan nilai
biomassa rata-rata lamun di Pulau Pari adalah 486 g BK

m-2 relatif tidak jauh berbeda. Perbedaan nilai biomassa
dan cadangan karbon antara literatur dan hasil penelitian
ini dapat disebabkan oleh kadar nutrisi lingkungan habitat
lamun yang berbeda. Variabilitas kandungan nutrisi
dihasilkan dari perbedaan dalam satu jenis dan antar jenis
lamun (Duarte, 1990).

Nilai cadangan karbon ditentukan oleh biomassa dan
nilai kandungan karbon setiap jenisnya. Dari kedua
lokasi, nilai cadangan karbon terbesar terdapat pada
lokasi kedua yaitu Pantai Barat Pulau Pari dengan
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Lokasi Penelitian 

Pantai Barat 

Enhalus acoroides 

Jenis 
Lamun 

Thlassia hemprichii 
Enhalus  acoroides 
Cymodocea rotundata 
Halophila ovalis 
Halodule uninervis 
Cymodocea serrulata 

Pantai Selatan 

 

Gambar 2. Jenis lamun yang tercatat pada setiap lokasi penelitian di Pulau Pari.

Biomassa   
(g BK m-2) 

Cadangan Karbon  
(g C m-2) Lokasi 

Abg Blg Abg Blg 
Tipe vegetasi 

1 Pantai Selatan 182,7 
 

99,9 68,9 33,9 Campuran 

2 Pantai Utara 224,8 464,7 90,5 207,7 Sejenis 
Rerata 203,7 282,3 79,2 120,8  

 486 200,5  
 Keterangan:  C = carbon       BK = bobot kering

Tabel 3. Biomassa dan cadangan karbon pada komunitas lamun di Pulau Pari.

Tabel 4. Perbandingan cadangan karbon berdasarkan satuan luas pada ekosistem terestrial dan padang
lamun (Kennedy & Björk, 2009).

Standing stock 
(g C m-2) Ekosistem 

NPP 
(g C m-2 

th-1) Plant      Soil 
Hutan tropis  778 12.045 12,273 
Hutan Subtropis 625  5.673 9,615 
Hutan boreal 234  6.423 34,380 
Savana tropis dan 

padang rumput 
787  2.933 11,733 

Padang rumput 
subtropis dan 
padang semak 

424    720 23,600 

Padang pasir dan 
semi padang 
pasir 

  31    176 4,198 

Tundra 105    632 12,737 
Lahan pertanian 425    188 8,000 
Lahan basah     1.229  4.286 72,857 
Padang lamun 
(Posidonia 
oceanica) 

400-817 
(60-184a) 

   184 
(124b) 

7.000c 
(40.000-

160.000d) 
 a. Pergent et al. (1994), b. Romero et al. (1992), c. Dihitung menggunakan konsentrasi karbon
0,7 % BK, porositas 80%, dan dry solid density 2,5 g cm-2, d. Mateo et al. (1997).
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Komunitas Biomassa  
(g BK m-2) 

NPP 
(g DW m-2 per hari) 

Referensi 

Hutan    
 Tropis 45000 5,2 Whittaker (1975) 
Subtropis 35000 3,4 Whittaker (1975) 
Boreal 20000 2,2 Whittaker (1975) 

Padang rumput    
Savana   4000 2,4 Whittaker (1975) 
Subtropis   1600 1,6 Whittaker (1975) 

Tundra dan alpine      600 0,4 Whittaker (1975) 
Rawa dan marshes 15000 5,5 Whittaker (1975) 
Lahan kultivasi   1000 1,8 Whittaker (1975) 
Fitoplankton             9,2    0,35 Cebriàn dan Duarte (1994) 
Microfitoplankton     0,13 Charpy-Roubaud & Sournia 

(1990) 
Terumbu karang    2000 0,8 B = Whittaker (1975) 

P = Crossland et al. (1991) 
Makroalga           40,7 1,0 B = Cebriàn & Duarte (1994) 

P = Charpy-Roubaud & Sournia 
(1990) 

Marsh plant      767 3,0 B = Cebriàn & Duarte (1994) 
P =  Woodwell et al. (1973) 

Mangrove  2,7 P = (Lugo et al. (1988) 
Lamun      461               2,7 Duare & Chiscano (1999) 

Tabel 5. Rata-rata biomasa dan produksi primer bersih pada komunitas tumbuhan yang    berbeda (Duarte
& Chiscano, 1999).

cadangan karbon sebesar 298,2 g C m-2. Pantai Barat
merupakan lamun bervegetasi sejenis, E. acorides, yang
memiliki rerata nilai biomassa relatif lebih besar
dibandingkan Pantai Selatan (Tabel 3). Selain biomassa,
nilai kandungan karbon E. acoroides, sekitar 40% BK,
juga relatif lebih besar dibandingkan jenis lain yang
tercatat dalam penelitian (Gambar 3), sehingga
memungkinkan vegetasi tersebut memiliki cadangan
karbon yang lebih besar. Nilai kandungan karbon pada
E. acoroides sesuai dengan hasil telaah Duarte (1990)
pada lamun yaitu berkisar antara 36-41% BK.

Gambar 3. Penelitian Perbandingan kandungan karbon pada setiap jenis lamun yang tercatat.

Perbedaan nilai cadangan karbon pada dua lokasi
penelitian juga didukung oleh komposisi jenis lamun yang
berbeda (Gambar 2). Menurut Kennedy & Björk (2009),
jenis lamun yang besar memiliki kapasitas yang lebih
besar untuk mengakumulasi karbon dikarenakan
pergantian akar dan rimpang yang relatif lambat sehingga
vegetasi sejenis E. acoroides di Pantai Barat cenderung
memiliki cadangan karbon lebih besar dibandingkan
vegetasi campuran di Pantai Selatan. Menurut Gattuso
(1998), kecepatan dan keberhasilan penyerapan karbon
berbeda-beda di antara dan di dalam jenis lamun,
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tergantung pada seluruh rangkaian proses alami termasuk
aktivitas herbivora, ekspor nutrisi dan dekomposisi.

Cadangan karbon pada setiap jenis ditentukan oleh
biomassa dan kandungan karbonnya. Kandungan karbon
yang terbesar terdapat pada jenis C. rotundata yaitu
sebesar 41,6% BK pada bagian Blg dan 40,3% BK pada
bagian Abg. Namun, menurut Duarte & Chiscano (1999)
jenis ini pada umumnya memiliki biomassa yang relatif
kecil jika dibandingkan E. acoroides (Tabel 6) sehingga
cadangan karbonnya relatif kecil. Nilai kandungan karbon
terkecil terdapat pada jenis H. ovalis, masing-masing
18,9% dan 25,2% BK pada Blg dan Abg. Sementara itu,
jenis lamun lainnya memiliki kandungan karbon berkisar
antara 30-40 % BK.

Hasil penelitian mengenai kandungan karbon memiliki
nilai yang relatif sama dengan hasil telaah Duarte (1990).
Menurutnya, kandungan karbon rata-rata pada daun lamun
adalah sebesar 33,6±0,31% BK. Nilai tersebut
disimpulkan dari 21 jenis lamun dengan kisaran nilai
kandungan karbon yang berbeda-beda setiap jenisnya.

Setiap jenis lamun memiliki kandungan karbon dan
biomassa yang berbeda-beda. Halophila sp. memiliki
kandungan karbon yang kecil diduga karena jenis ini
merupakan jenis lamun perintis (pioneering species),
dengan ekspansi vegetatif dan produksi taruk baru yang
relatif cepat, namun penyimpanan karbon yang relatif
sedikit. Sedangkan, jenis lamun klimaks (climax species)
memiliki penyebaran yang lambat, namun menyimpan
karbon yang relatif besar, pada umumnya jenis lamun
yang berukuran besar seperti Thallasia spp. dan
Posidonia oceanica  (Björk et al., 2008). Hal ini juga
mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
Pantai Selatan dengan komposisi jenis lamun yang
beragam memiliki nilai cadangan karbon yang lebih kecil
dibandingkan Pantai Barat Pulau Pari yang terdiri dari
vegetasi sejenis E. acoroides yang berukuran besar.
Menurut data Citra Aster tahun 2005, luas padang lamun
di Pulau Pari adalah 32,706 ha (Supriyadi, komunikasi
langsung). Total cadangan karbon dapat ditentukan dari
nilai cadangan karbon rata-rata yang diperoleh dan luas

Biomassa (g BK m-2) Jenis Lamun Abg Blg 
Cymodocea rotundata 33,2 62,5 
Cymodocea serrulata 69,7 37,9 
Halodule uninervis      27 60,8 
Halophila ovalis 54,8 21,1 
Thalassia hemprichii 86,9    209,9 
Enhalus acoroides      72    392,4 

 

Tabel 6. Rata-rata biomassa maksimum, pada Abg dan Blg, pada jenis lamun yang berbeda (Duarte &
Chiscano, 1999)

lamun pada rataan terumbu Pulau Pari yang sudah
diketahui. Total cadangan karbon pada ekosistem lamun
di Puau Pari adalah 67,21 Mg C. Jumlah CO2 yang
diserap juga dapat dihitung melalui konversi nilai
cadangan karbon dengan menggunakan persamaan
berikut:

C = 44/12 CO2  (Nellemann, 2009)

Nilai CO2 yang diserap oleh lamun di rataan terumbu
Pulau Pari adalah sekitar 18,31 Mg CO2-.

Estimasi cadangan karbon juga dilakukan di Perairan
Barat, Pulau Belitung dengan rata-rata cadangan karbon
pada lamun sebesar 0,54 Mg Ha-1 (Rahmawati, 2010).
Tiga lokasi pencuplikan sampel memiliki komunitas
pembentuk Enhalus-Thalassia dengan vegetasi lamun
campuran. Pulau Pari, apabila dibandingkan dengan
komunitas lamun di Perairan Barat Pulau Belitung,
memiliki cadangan karbon (Ha-1) yang lebih besar.
Perbedaan ini bergantung terhadap jenis lamun dan
kondisi lingkungan (interaksi dalam ekosistem lamun)
seperti pendapat Gattuso (1998).

Data yang diperoleh dari penelitian dapat dijadikan
sebagai basis data untuk mengetahui potensi padang
lamun sebagai penyimpan CO2 di Indonesia dan sebagai
salah satu upaya mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim. Selain itu, kondisi dan kontribusi padang
lamun dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
upaya konservasi terhadap keberlanjutan ekosistem
lamun di Pulau Pari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Padang lamun di rataan terumbu pantai Pulau Pari,
Taman Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta diduga
mengandung cadangan karbon sebesar 67,21 Mg C atau
2,005 Mg C ha-1. Adapun penelitian lanjutan dapat
dilakukan dalam hal pengukuran karbon yang dilepaskan
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dari komunitas tersebut dan kemampuan penyerapan
karbon dalam satuan waktu oleh setiap jenis lamun di
Pulau Pari.
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