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Sambutan Pengantar 

Kita berkejaran dengan waktu untuk memulihkan lahan gambut terdegradasi di Indonesia. Tanpa 

langkah yang tepat, maka proses degradasi akan lebih cepat daripada proses pemulihannya, 

sehingga mempercepat laju kehilangan gambut. Memulihkan gambut tak semudah membalik 

telapak tangan. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari karakteristik biofisik 

gambut, karakteristik sosio-antropologi masyarakat yang tinggal di atas lahan gambut, hingga 

karakteristik pemerintahan yang mengatur tata kelola lahan. Banyak pekerjaan rumah untuk 

melakukan pemulihan yang menyeluruh, yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan pada 

lahan ini, terutama pada skala lanskap.  

Sangat tepat kiranya untuk menganalogikan proses riset dan pengembangan yang dilakukan oleh 

Badan Restorasi Gambut sebagai suatu penjelajahan. Ada keingingtahuan terhadap hal-hal yang 

baru dan proses mengeksplorasinya. Ada proses membuka tabir, menyibak apa yang ada di baliknya. 

Ada upaya untuk menghubungkan berbagai karakteristik dari lahan gambut, sehingga bisa kita tahu 

bagaimana cara mengakselerasi pemulihannya.  

Riset adalah upaya penjelajahan terhadap best practices pengelolaan dan perlindungan lahan 

gambut. Puluhan mitra riset BRG telah melakukan lebih dari 120 paket riset di tujuh provinsi prioritas 

restorasi gambut, semata-mata untuk mencari kunci jawaban dari percepatan upaya restorasi. 

Meski kemudian disadari bahwa tak ada satu solusi paling jitu untuk semua tempat. Setiap lokasi 

memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga pendekatan restorasi yang satu boleh jadi tak 

berlaku di tempat yang lain.  

Dalam setiap penjelajahan, yang dihasilkan tak hanya sekedar informasi, tapi kita juga menemukan 

kawan-kawan seperjalanan. Begitu pula perjalanan riset BRG RI, yang juga merupakan upaya 

mencari kawan-kawan dengan latar belakang yang beragam. Ada ahli hidrologi, ada ahli sosio-

antropologi, ada ekonom, ahli ekologi, biologi, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Tak hanya itu, 

proses penelitian ini juga mempertemukan BRG dengan begitu banyak mitra, baik dari universitas, 

insitusi penelitian, maupun lembaga non-pemerintah. Jejaring yang telah terbentuk ini merupakan 

suatu modal yang sangat berharga untuk pelaksanaan restorasi ke depannya.  

Begitu luas lahan gambut yang harus direstorasi. Sekitar 12 juta hektar secara nasional, atau 2.6 juta 

hektar prioritas BRG. Untuk itu mutlak diperlukan pengembangan teknologi, sehingga pemantauan 

gambut bisa dilakukan dengan presisi, tapi dengan biaya yang minimal. BRG telah mengembangkan 

sistem pemantauan tinggi muka air yang juga dikombinasikan dengan data-data dari citra satelit, 

sehingga kita bisa menduga kondisi hidrologi kawasan gambut, tanpa perlu mengukurnya satu 

persatu. 
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Lima tahun adalah waktu yang singkat untuk proses riset. Ada banyak celah-celah besar yang telah 

teridentifikasi, dan harus segera dicari solusinya, jika kita ingin lebih memahami lahan gambut, agar 

bisa merestorasinya dengan tepat dan cepat. Seluruh hasil riset yang telah dilakukan oleh BRG 

kemudian dihimpun dan dikemas ke dalam suatu sistem tata kelola pengetahuan (Knowledge 

Management System). Tujuannya adalah agar informasi-informasi ini bisa diakses oleh publik dan 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang banyak. Karena hasil riset tidak ada artinya tanpa 

implementasi. 

Pada akhirnya, jelajah kerja riset dan pengembangan restorasi gambut adalah suatu perjalanan yang 

tak berujung. Seolah peta, maka peta ilmu pengetahuan adalah peta tanpa batas, yang menghampar 

sejauh mata memandang. Semakin digali, maka semakin kita paham, bahwa begitu banyak yang 

tidak kita pahami. Maka dari itu, kita tidak boleh terlalu larut dalam euforia rasa ingin tahu. Proses 

ini harus kita batasi dengan asas kebermanfaatan, dengan tujuan memberikan manfaat seluas-

luasnya bagi orang banyak, bagi peradaban baru masyarakat gambut tropis Indonesia. 

Restorasi gambut adalah suatu keharusan sehingga harus diakselerasi bagaimanapun caranya, 

berapapun harganya. Riset adalah katalisnya.  

Pulihkan gambut, pulihkan kemanusiaan! #IndonesiaMaju. 

 

Dr. Haris Gunawan 

Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG RI 
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Kata Pengantar 

Riset restorasi gambut tropis berkembang secara progresif. Buku ini mengulas secara sederhana capaian 

selama 5 tahun Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG RI). Diharapkan buku ini dapat 
menyajikan rekaman 5 tahun bersama Kedeputian Penelitian dan Pengembangan dan mitra-mitra kerja 
tersebut dengan bahasa yang ringan untuk menjangkau pembaca yang lebih luas dan berbagai kalangan. 

Banyak pencapaian dari kegiatan riset aksi yang dijelaskan secara ringkas dan informatif dalam buku ini. 

Riset aksi didasarkan pada pendekatan utama restorasi oleh BRG RI yaitu Rewetting, Revegetasi dan 
Revitalisasi atau biasa disebut 3R, dan penelitian Beyond 3R (Penurunan emisi, ekowisata dan 

biodiversity). Selama 5 tahun, BRG RI telah bekerjasama 30 mitra riset (13 lembaga penelitian dan 17 
universitas) dalam 120 paket riset. Pada periode 2017 – 2020, dilaksanakan riset aksi dengan 21 topik (61 
paket penelitian dan pilot project pada 2017, 42 paket dalam 2018, 11 paket tahun 2019 kemudian 10 
pada 2020). Selain itu, terdapat 8 mitra kolaborasi luar negeri.  

Penelitian-penelitian tersebut sangat bermanfaat untuk menyusun buku ini. Berbagai inovasi 
pengembangan penelitian plot skala tapak juga dijabarkan secar umum di tujuh provinsi target restorasi, 
mulai dari plot Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan 

Selatan (untuk ini lebih detil tentu dapat dipelajari pada buku terbitan lainnya). Berbagai daerah tersebut 
memiliki pendekatan yang berbeda dalam tujuan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Contoh-
contoh tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran positif kepada pembaca untuk memahami 

bagaimana restorasi dapat dilakukan dalam plot-plot tertentu. Di sisi lain model pengelolaan gambut satu 
plot tentu berbeda dengan plot yang lain, namun dengan pemahaman yang komprehensif dari berbagai 
plot yang dijelaskan diatas dapat memberikan contoh sekaligus inspirasi bagi kita semua. Tentu dengan 

berbagai catatan untuk pengembangan roadmap penelitian kedepannya.  

Pada akhirnya perjalanan menuju restorasi paripurna membutuhkan waktu dan tenaga dari semua 
stakeholder di lahan gambut. Stakeholder untuk bersama menjawab tantangan riset, gap penelitian dan 
target capaian peta jalan riset yang harus dikerjakan kedepannya. Hal-hal tersebut dibahas dalam buku 

ini dengan harapan semua pihak dapat memahami dan berusaha memberikan dukungan dengan aksi 
nyata. Restorasi gambut tropis tidak mudah tetapi penulis yakin bahwa kita berada di jalan yang benar 
dalam upaya memulihkan kembali ekosistem gambut. Dengan publikasi buku ini, semoga memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak sebagai sumbangan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan.  

Penulis juga ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait termasuk peneliti, pemerhati 
lingkungan dan masyarakat berkat kerja keras, kerja sama dan integritasnya berhasil menghidupkan 

kembali nafas penelitian dan pemahaman tentang lahan gambut. Kedepan diharapkan kegiatan-kegiatan 
penelitian dapat dikerjakan lebih intensif dan bermutu untuk mengisi gap penelitian yang masih luas pada 
lahan gambut. 

Jakarta,  Desember 2020 

Penulis
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1.  Mengenal Gambut 

1.1 Apa Itu Gambut?  

Membuka jendela di pagi hari berharap menghirup udara segar, tiba-tiba asap tebal menerpa wajah. 

Bau khas asap kebakaran gambut menyengat hidung. Sudah bulan Mei akhir, terbayangkan lahan 

gambut yang coklat kering itu berasap tetapi tak ada api. Jilatan api muncul tiba-tiba, lalu berkobar 

besar, menyebar dari bawah tanah. Kobaran api meluas dan di mana-mana. Ada yang membesar. 

Ada yang muncul sesaat, lalu tinggal asap.  

Brigade masyarakat dan tim kebencanaan, tenda-tenda tanggap darurat, helikopter pembawa air 

berterbangan menyiramkan air ke atas api, tim pemadam berjibaku dengan bahaya terlalap api dari 

bawah tanah. Keadaan ini berulang lagi, kebakaran lahan gambut terjadi lagi. Dalam 20 tahun ini 

beberapa kali kebakaran besar berbulan-bulan terjadi di wilyah Indonesia yang bergambut.  

Kebakaran sulit padam kalau terjadi di lahan gambut. Mengapa dapat begitu?  

Untuk mengetahui itu, penting untuk mengenal gambut itu sendiri. Hal ini terjadi karena gambut 

yang semula tanah yang basah itu mengering.  

Kenapa?  

Karena gambut adalah tanah yang terbentuk dari bahan organik yang terjadi sejak masa lalu. Para 

ahli tanah di Indonesia menyepakati disebut tanah gambut jika ketebalan 50 cm atau lebih, kurang 

dari ketebalan itu disebut tanah bergambut. Bahan organik penyusun lahan gambut ini terbentuk 

dari sisa-sisa tumbuhan yang mati sejak ribuan tahun yang lalu, baik sudah lapuk sempurna (kita 

tidak dapat lagi melihat bentuk asli bahan pembentuknya; maupun belum (kita masih dapat melihat 

bentuk asli bahan pembentuknya), dan karena adanya kondisi jenuh air.  

Dimana kondisi jenuh air ini dapat terjadi? Yaitu di dataran banjir rawa belakang (back swamp), 

danau dangkal atau daerah cekungan yang memiliki sistem drainase buruk. Di sanalah tanah gambut 

dataran rendah luas berada. 

1.2 Pembentukan Gambut 

Proses pembentukan gambut bermula dari genangan di daerah rawa belakang, danau dangkal atau 

daerah cekungan yang secara perlahan ditumbuhi tanaman air dan vegetasi lahan basah. Ketika 

vegetasi atau tanaman ini mati, ia tak langsung melapuk, melainkan terendam dalam genangan. 

Karena proses dekomposisi yang tak sempurna ini, maka terendapkanlah lapisan gambut. Selapis 

demi selapis. Selama ribuan tahun, lapisan ini terakumulasi dengan laju yang sangat lambat, sekitar 

1 mm per tahun.  
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1.3 Jenis Gambut 

Meski proses pembentukan gambut relatif sama, namun dalam perkembangannya, gambut di 

Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yakni gambut topogen dan ombrogen.  

Topogen berasal dari kata topogenous, kita sering mendengar kata topo, secara ringkas untuk 

menyebut topografi. Jadi, sederhananya Gambut topogen terbentuk karena topografi daerah 

cekungan. Gambut topogen adalah gambut yang tumbuh mengisi genangan-genangan di daerah 

rawa belakang, danau dangkal atau daerah cekungan yang secara perlahan ditumbuhi tanaman air 

dan vegetasi lahan basah.  

Gambut topogen dikenal dengan gambut yang relatif lebih subur (eutrofik) karena terpengaruh 

banjir, pasang-surut, atau aliran bawah tanah. Pasokan air dari luar sistem gambut ini membawa 

pasokan mineral, sehingga menambah kesuburan gambut topogen. Kenapa relatif? Karena lebih 

subur dari gambut ombrogen yang nanti kita ulas. Tentu saja, kesuburan gambut tidak disarankan 

untuk dibandingkang dengan kesuburan tanah mineral. Gambut ombrogen memiliki tingkat 

kesuburan lebih rendah dibanding gambut topogen karena hampir tak memiliki pengayaan mineral. 

Beberapa tanaman tertentu tumbuh pada gambut topogen. Kemudian tanaman-tanaman ini mati 

dan tenggelam dalam genangan rawa. Kemudian terbentuklah lapisan gambut yang baru. Lama 

kelamaan, gambut telah memenuhi cekungan yang ada.  

Meskipun cekungan telah penuh, tapi kondisi air masih berlebih dan sulit untuk keluar. Maka 

mulailah gambut bertumbuh melawan gravitasi, membentuk kubah gambut (dome) yang 

permukaannya cembung. Gambut yang tumbuh kemudian ini dikenal sebagai gambut ombrogen. 

Proses pembentukan gambut ombrogen ditentukan oleh surplus air hujan terhadap 

evapotranspirasi. Berkebalikan dengan topogen, gambut ombrogen tidak “subur”.  

Belajar dari proses pembentukan gambut topogen dan ombrogen, kita kemudian dapat melihat 

bagaimana tanggul sungai, rawa belakang, dan kubah gambut berinteraksi antara satu dengan yang 

lain secara dinamis, yang akhirnya membentuk ekosistem gambut. Pembentukan ini dapat terjadi 

karena lingkungan biofisik, unsur kimia, dan organisme ternyata saling mempengaruhi dalam 

membentuk sebuah keseimbangan. Dari aspek hidrologi, ekosistem gambut secara keseluruhan pun 

merupakan suatu kesatuan hidrologi yang utuh. 

1.4 Beda Gambut di Indonesia 

Lantas, apa beda antara gambut di Indonesia dengan gambut negara-negara lain, terutama yang 

non tropis? Jenis gambut di Indonesia memang tak sama dengan negara lain, jadi dalam 

pemanfaatan dan perlindungannya memerlukan teknik dan penanganan yang berbeda. Kita dapat 

melihat perbedaan ini dari jenis-jenis tanaman yang tumbuh. Lahan gambut di kawasan beriklim 

tengah (temperate) atau iklim subarktik (boreal) seperti Finlandia, kebanyakan berisikan tanaman 

tingkat rendah seperti sphagnum mosses (semacam lumut-lumutan), sedges (semacam 

rerumputan), phragmites (rumput air), dan shrubs (belukar). Sedangkan lahan gambut tropis seperti 

di Indonesia, berisikan timbunan kayu-kayuan atau sisa-sisa tanaman tingkat tinggi dan tanaman air. 
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Gambut tropis memiliki kandungan karbon sangat tinggi (berjuta-juta ton). Secara keseluruhan, 

lahan gambut di Indonesia menyimpan setidaknya 57-60 miliar metrik ton karbon, setara sepertiga 

cadangan karbon di seluruh dunia. 

Kenapa gambut dapat mengandung carbon yang sangat tinggi? Kandungan karbon ini berasal dari 

proses pembentukan gambut itu sendiri, yang mana vegetasi sebagai bahan pembentukan gambut 

semasa hidup telah menyerap karbon dalam bentuk karbon dioksida (CO2) dalam jumlah besar dan 

berlangsung ribuan tahun. Makin tebal gambut, makin besar pula karbon yang tersimpan. Beberapa 

lahan gambut di Indonesia dapat menyimpan karbon hingga berkali-kali lipat dari cadangan karbon 

gambut boreal. Sebagai contoh penelitian terbaru oleh Ruwaimana, Anshari et al. (2020), 

mendapatkan gambut di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, menyimpan karbon hingga 3.000 

megagram (Mg) per hektar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah karbon di gambut 

boreal yang biasa ada di Benua Eropa yang hanya menyimpan 600-700 Mg karbon, maupun gambut 

di hutan Amazon yang menyimpan 1.400 Mg karbon. Gambut di Sentarum juga dikenal sebagai 

gambut tertua di dunia, dengan umur lebih 47.000 tahun (Ruwaimana et al., 2020).  

Lalu kenapa karbon ini penting; sehingga menjadi perhatian dunia? Kita bayangkan kebakaran saat 

kita membuka jendela dan kabut asap menerpa wajah kita, bahan-bahan yang terbakar sebagian 

besar adalah bahan gambut yang kering, dan berjuta-juta ton karbon terlepas ke udara; sehingga 

menjadi sorotan dunia akan pentingnya menjaga ekosistem gambut tropis di Indonesia dalam upaya 

mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim akan memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap 

peningkatan muka air laut, kemarau yang ektrim, atau hujan yang ekstrim di lokasi lainnya. Kita 

sendiri sebagai bangsa yang sedang berkembang juga negara-negara maju rentan terhada bencana 

akibat perubahan iklim ini dengan adaptasi yang masih sulit; sehingga mitigasi perubahan iklim 

menjadi langkah yang penting. Salah satunya dengan menjaga gambut tropis tetap basah.  

1.5 Luas Gambut  

Dari segi luasan teknologi pemetaan terus dikembangkan untuk mendapatkan luasan yang mendekati 

luasan lapangan. Dengan metode yang berbeda-beda, beberapa peneliti dan lembaga telah 

memperkirakan luas lahan gambut di Indonesia. Luasnya bervariasi antara 13.4-27.1 juta hektar 

(Wahyunto et al., 2016). Publikasi Pemerintah RI melalui Kementan tahun 2019 memperkirakan luas 

lahan gambut sebesar 13.4 juta hektar (BBSLDP, 2019). Area seluas ini merupakan 8 persen luas daratan 

Indonesia yang mencapai 190.5 juta hektar. Dari luas ini 5.85 juta hektar berada di Sumatra (43%), 4.54 

juta hektar di Kalimantan (32%), dan 3.01 juta hektar di Papua (25%) (BBLSP, 2019). Laman 

pantaugambut.id, pada 1992, peneliti Pusat Penelitian Tanah Bogor menemukan bahwa terdapat sekitar 

15,4 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Pada 2005, Wetlands International juga memperkirakan 

Indonesia memiliki sekitar 20,6 juta hektar lahan gambut (Wahyunto et al., 2016). 

Hingga kini, luas gambut di Indonesia masih menjadi objek perdebatan. Penyebab utama sulit 

mengetahui pasti luasan lahan gambut ini adalah perbedaan definisi, metodologi pemetaan, dan 

sifat gambut yang dinamis hingga menyebabkan perbedaan angka luasannya. BRG RI telah 

mengembangkan metode pemetaan melalui peat prize. Walaupun berbeda angka luasannya, tapi 

luas gambut tropis di Indonesia mencakup luasan paling sedikit belasan juta; sehingga masih begitu 

luas gambut di Indonesia, maka memanfaatkan dan mengelola lahan ini pun jadi hal kompleks. 
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1.6 Pustaka Gambut Tropis Indonesia 

Untuk lebih memahami mengenai gambut tropis Indonesia, beberapa pustaka penting yang dapat 

diacu antara lain:  

a. Lahan Gambut Indonesia: Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan 

Pangan terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Fahmuddin & Ali, 2014) 

b. Tropical Peatland Ecosystem terbitan Springer (Osaki & Tsuji, 2016) 

c. Peatland mapping and monitoring: Recommendations and technical overview terbitan FAO 

(FAO, 2020) 

d. Nature and Management of Tropical Peat Soils terbitan FAO (Andriesse, 1988) 

1.7 Kesatuan Hidrologis Gambut 

Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2014 junto No 57 tahun 2016 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, mendefinisikan satuan tata kelola gambut 

ke dalam unit Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). KHG adalah ekosistem gambut yang terletak di 

antara dua sungai, di antara sungai dan laut, dan atau pada rawa (diilustrasikan pada Gambar 1). 

Penggunaan kata hidrologi dalam KHG berarti tata kelola gambut tak dapat dipisahkan dari tata kelola 

hidrologi sebagai satu kesatuan. “Satuan hidrologis menjadi dasar peruntukan, zona konservasi 

(kubah), zona penyangga, dan zona pemanfaatan, dengan densitas saluran makin sedikit ke arah 

kubah”, kata Prof. Azwar Maas, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (Saturi, 2015).   

Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor 

SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut 

Nasional, Indonesia memiliki 865 KHG luas total 24.667.804 hektar. Ia terdistribusi secara merata di 

Pulau Sumatra 207 KHG seluas 9.604.529 hektar, Pulau Kalimantan 190 KHG seluas 8.404.818 hektar, 

Pulau Sulawesi 3 KHG seluas 63.290 hektar, serta Pulau Papua ada 465 KHG seluas 6.595.167 hektar. 

 

Gambar 1. Ilustrasi Kesatuan Hidrologis Gambut (Sumber: L. Budi Triadi) 
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Dalam PP tersebut di atas, ekosistem gambut dibagi menjadi fungsi budidaya dan fungsi lindung 

dalam KHG. Dalam KHG, menteri menetapkan kewajiban menjaga (perlindungan) fungsi lindung 

ekosistem gambut yaitu:  

• paling sedikit 30% dari seluruh luas KHG, dan terletak pada puncak kubah gambut dan sekitar 

• gambut dengan ketebalan 3 m atau lebih, 

• plasma nutfah spesifik dan/atau endemik, spesies yang dilindungi,  

• dan ekosistem gambut yang berada pada kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam 

rencana tata ruang wilayah.  

Tinggi muka air pada fungsi lindung ditetapkan sangat tinggi yaitu 0 cm (mendekati permukaan 

lahan). Sedangkan pada fungsi budidaya tak boleh lebih dalam dari 0.4 meter. Jika lebih dalam dari 

itu maka ekosistem gambut dinyatakan rusak.  

1.8 Kompleksitas Pemanfaatan Lahan Gambut  

Selain memiliki peranan global sangat penting, lahan gambut di Indonesia, juga berfungsi sebagai 

penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Salah satunya, gambut menyerap dan menyimpan air 

tawar dalam jumlah sangat besar hingga mampu jadi tempat cadangan air alami. Ketika 

dikeringkan, lahan gambut mudah sekali terbakar. 

Ekosistem lahan gambut sudah lama dimanfaatkan bangsa Indonesia, baik langsung untuk 

kegiatan ekonomi seperti berkebun atau tidak langsung seperti mengambil kayu, ikan, dan hasil 

lain. Awalnya, masyarakat yang hidup di sekitar gambut, memanfaatkan gambut secara langsung 

di lahan gambut dangkal atau di daerah ‘pinggir’, terutama di gambut topogen untuk bercocok 

tanam. Masyarakat tidak memanfaatkan gambut ombrogen untuk bercocok tanam, tetapi hasil-

hasil dari gambut ini seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK) diambil manfaatnya oleh masyarakat.  

Perubahan terjadi dengan luasnya konversi ekosistem gambut ombrogen yang dikanal untuk 

perkebunan dalam skala besar. Masyarakat kehilangan akses terhada hasil hutan di belakang 

tempat tinggal mereka. Berdasarkan fakta lapangan, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian 

ternyata masih dominan menimbulkan masalah lingkungan dan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat sekitar. Kondisi ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan lahan 

gambut, seperti, alih fungsi lahan dan pengeringan hingga menyebabkan kebakaran hutan. 

Apabila, lahan gambut pedalaman untuk pengembangan komoditi-komoditi tertentu, dikeringkan 

dengan membuat saluran drainase atau kanal lahan gambut menjadi sangat rawan, terutama jika 

di gambut tebal di daerah pedalaman (disebut gambut pedalaman). Pada gambut pantai di daerah 

pasang surut, drainase atau kanal untuk menyalurkan air beberapa kilometer dari tepi sungai atau 

laut. Drainase sebagai langkah pemanfaatan lahan gambut menyebabkan penurunan air tanah, 

meningkatkan suhu dan dan mengurangi kelembaban di lapisan gambut dekat permukaan hingga 

mempercepat proses pelapukan dan permukaan gambut makin menurun. 
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Tanpa membuat saluran drainase atau kanal pada gambut pedalaman, dipastikan jenis pohon asli 

setempat seperti ramin, meranti rawa, jelutung, dan gemor yang dapat tumbuh dalam kondisi jenuh 

air atau daerah dominan basah; sehingga gambutnya terjaga basah, walau masih perlu penambahan 

nilai produk-produk asli gambut (added values). Alternatif-alternatif lain dapat terus dikembangkan 

seperti yang disampaikan pada ulasan tentang plot-plot riset aksi.  

Pengelolaan lahan gambut di Indonesia masih terasa kompleks karena ketersediaan data dan 

analisis yang sangat terbatas. Berdasarkan pemetaan tanah di Balai Besar Litbang Sumberdaya 

Lahan Pertanian (BBSDLP), baru tersedia peta tanah dengan skala 1:50.000 pada 2017 (BBSDLP, 

2017). Sedangkan informasi ekosistem gambut (selain data tanah) seperti peta KHG dengan skala 

1:50.000 sangat terbatas. Hingga saat ini, masih sulit melakukan program yang bersifat melindungi 

atau memperbaiki lahan gambut karena kekurangan data. 

Jika Indonesia memiliki data, maka tahapan selanjutnya penetapan status fungsi lindung dan 

budidaya. Dengan hanya gunakan dua kriteria saja seperti 30% di kubah dan kedalaman tiga meter 

untuk menetapkan area fungsi lindung, maka konsekuensi pun akan sangat berbeda. Pada saat yang 

sama, aktivitas usaha skala besar seperti perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI), masih 

boleh beraktivitas hingga masa akhir perizinan. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam SK.295/Menlhk/Setjen/PKL.0/6/2017 menetapkan 

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG Pulau Bengkalis, KHG Pulau Tebing Tinggi, 

KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung, KHG Sungai Gaung – Sungai Batang Tuaka, dan KHG Sungai Kapuas 

– Sungai Terentang. Di KHG Pulau Bengkalis, 62 ribu hektar dari 90 ribu hektar luas KHG merupakan 

fungsi Lindung. Di KHG Pulau Tebing Tinggi, 89 ribu hektar dari 135 ribu hektar luas KHG merupakan 

fungsi lindung. Kondisi ini, akhirnya berimplikasi pada banyak aktivitas ekonomi harus dialihkan1. 

1.9 Mengapa Penelitian dan Pengembangan Harus Ada? 

Saat ini, lembaga yang mendapat kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem 

gambut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khusus Ditjen Pengendalian 

Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, dan BRG. BRG mendapat mandat bekerja di tujuh provinsi 

yakni, Jambi, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan 

Papua. Sisanya, dikelola KLHK.  

Pelaksanaan restorasi harus diakselerasi. Percepatan ini harus memanfaatkan hasil-hasil temuan 

paling aktual dan best practices yang telah diketahui. Untuk mendapatkan informasi ini, diperlukan 

penelitian yang tepat sasaran dan konsisten. Untuk itu, riset dan pengembangan yang mendepankan 

kerja lintar disiplin keilmuan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata dilapangansangat 

diperlukan. Salah satu usaha mendapatkan terobosan dalam pengelolaan ekosistem gambut di 

Indonesia adalah menyusun roadmap penelitian gambut yang menggambarkan setiap program riset. 

 
1 http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/wp-content/uploads/2018/10/SK-Menteri-LHK-No.-295-Tahun-2017-ttg-
Penetapan-5-KHG-Fungsi-Skala-50K-TTD_Publis-publis.pdf  

http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/wp-content/uploads/2018/10/SK-Menteri-LHK-No.-295-Tahun-2017-ttg-Penetapan-5-KHG-Fungsi-Skala-50K-TTD_Publis-publis.pdf
http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/wp-content/uploads/2018/10/SK-Menteri-LHK-No.-295-Tahun-2017-ttg-Penetapan-5-KHG-Fungsi-Skala-50K-TTD_Publis-publis.pdf
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Melalui Webinar bertajuk “Diskusi Ilmiah Terfokus Edisi 1 pada Selasa, 11 Agustus 2020, Deputi 

Penelitian dan Pengembangan BRG RI, Dr. Haris Gunawan mengatakan, BRG mendapat mandat 

merestorasi hampir 20% dari luas gambut di Indonesia. Dari jumlah itu, terbagi jadi 106 KHG. “Dalam 

empat tahun kerja ini, kami menggandeng teman-teman riset, 31 mitra riset dan sudah 120 paket 

riset yang terlaksana. Kedeputian terus mengembangkan teknologi pemantauan. “Ada 154 real time 

alat pemantau tinggi muka air yang dapat memantau bagaimana kondisi hidrologi di kawasan-

kawasan gambut.”  

1.10 Berinvestasi Pada yang Muda 

Pada 2019, BRG mengadakan program Peneliti Muda Restorasi Gambut Tropika (PMRGT). Dalam 

program ini BRG mengundang peneliti muda untuk berkontribusi menghasilkan sebuah inspirasi dan 

terobosan pemikiran implementatif-solutif melalui kegiatan tinggal langsung di lokasi desa target 

restorasi gambut. Harapannya, ke depan peneliti muda ini menjadi pemegang estafet peneliti-

peneliti gambut yang memiliki rasa kepemilikan tinggi terhadap lahan gambut.  

Dengan skema kompetisi, setiap peserta mengajukan penelitian berdasarkan topik yang telah 

diberikan BRG di empat desa di empat kabupaten prioritas restorasi gambut. Peserta PMRGT berasal 

dari berbagai perguruan tinggi dan bebas dari intervensi apapun.  

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 47 proposal yang masuk, maka dipilih lima usulan PMRGT yang 

terpilih, yaitu: 

a. Partisipasi Masyarakat untuk Mendukung Program Restorasi Gambut (3R) Berbasis Sosial 

Development Goals (SDG) di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Riau (Universitas Riau) 

b. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Peduli Api Melalui Pembelajaran Pemetaan Spasial 

Daerah Rawan Kebakaran Terintegrasi di Desa Lukun (Universitas Riau) 

c. Model Pengendalian Muka Air Tanah untuk Pencegahan Kebakaran di Lahan Gambut di Desa 

Kedaton, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Oki), Sumatra Selatan (Universitas Sriwijaya) 

d. Ketangguhan Masyarakat dan Stakeholder dalam Menghadapi Perubahan Iklim Melalui 

Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Kerangka Implementasi Undang-undang Desa 

(Universitas Gadjah Mada) 

e. Peningkatan Pendapatan Petani Karet untuk Mendukung Restorasi Kawasan Lahan Gambut 

dengan Pola Tumpang Sari di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, (Universitas 

Palangkaraya) 
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Gambar 2.  Peserta Peneliti Muda Restorasi Gambut Tropika (PMRGT 2019) dalam kegiatan di Desa 

Lukun, Kepulauan Meranti, Riau. 

1.11 Terobosan teknologi dalam pemantauan gambut 

 

Gambar 3. Sebaran alat SIPALAGA 

Sejak tahun 2017, BRG telah memasang 154 alat pemantau tinggi muka air di seluruh Indonesia. 

Alat-alat ini mengukur tinggi muka air, curah hujan, dan kelembaban tanah pada lahan gambut. 

Sistem pemantauan ini dinamai SIPALAGA, sistem pemantauan air lahan gambut dan dapat diakses 
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pada halaman https://sipalaga.brg.go.id/. Alat-alat pemantau tinggi muka air BRG terpasang pada 

berbagai tipologi lahan, mulai dari semak, kebun, hutan sekunder, bahkan di tengah taman nasional. 

Lokasinya mulai dari tepi jalan, hingga sangat terpencil sekalipun, hanya dapat ditempuh dengan 

perahu, bahkan hanya dapat dengan berjalan kaki.  

 

Gambar 4. Monitoring rutin terhadap keberfungsian alat SIPALAGA 

Alat pemantau mengirimkan data setiap 10 menit sekali ke server BRG. Kemudian data ini 

ditampilkan dalam sistem SIPALAGA, hingga semua orang dapat mengetahui kondisi tinggi muka air 

dari semua lokasi alat. Data ini dimanfaatkan oleh banyak pihak. Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) menggunakan data ini untuk mengembangkan sistem Teknologi Modifikasi Cuaca 

(TMC)2. BPPT juga mengembangkan Kecerdasan Buatan (AI Karhutla)3 untuk memproyeksikan tinggi 

muka air beberapa bulan ke depan, dengan memanfaatkan data fluktuasi tinggi muka air SIPALAGA. 

Data SIPALAGA juga dapat dikombinasikan dengan data prakiraan cuaca yang dipublikasikan oleh 

BMKG untuk meninjau kondisi status rawan kebakaran pada lahan gambut di Indonesia.    

 
2 http://wxmod.bppt.go.id/ 
3 http://wxmod.bppt.go.id/index.php/riset/ai-karhutla 
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1.12 Terobosan teknologi Sistem Informasi Pengetahuan 

 

Gambar 5. Tampilan muka halaman KMS-Troper 

Salah satu terobosan teknologi dalam bidang informasi oleh BRG adalah pengembangan 

KMISTROPER (Knowledge Management Information System Tropical Peatland Restoration), yang 

dapat diakses pada halaman https://kms-troper.brg.go.id/.KMISTROPER adalah sebuah platform 

pengelolaan pengetahuan yang berfungsi sebagai tempat penampungan laporan dan sistem berbagi 

pengetahuan yang dikembangkan BRG dan Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Latar belakang pengembangan platform ini didasari banyak sumber pengetahuan terkait gambut 

tersebar di berbagai sumber. Sebab itu, perlu sistem manajemen pengetahuan gambut tersendiri 

yang diperkaya input dari kegiatan-kegiatan penelitian. Juga aksi lapangan BRG guna keperluan 

pertukaran pengetahuan yang lebih efisien hingga sumber daya berupa tenaga ahli, publikasi, dan 

dana riset dapat disinergikan. Tujuan pengembangan platform ini sendiri untuk mengelola 

pengetahuan gambut guna membangun sistem manajemen pengetahuan yang matang.  

Platform ini memiliki beberapa misi, seperti, pertama, merancang dan mengembangkan 

pemanfaatan gambut yang berkelanjutan, kedua, memfasilitasi pemulihan gambut yang 

terdegradasi. Ketiga, menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut, 

keempat, memfasilitasi aksi riset untuk mendukung pengelolaan ekosistem gambut. KMSTROPER 

dapat menjadi platform bertukar informasi dan pengetahuan mengenai pengembangan gambut di 

Indonesia hingga mengoptimalkan manfaat ekologi dan sosio ekonomi. Semua laporan-laporan 

penelitian BRG dapat diakses menggunakan KMSTROPER. 
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2.  Riset Badan Restorasi Gambut 2017-2020 

 

2.1 Pendekatan 3R oleh BRG 

Rewetting, revegetation, dan revitalization biasa dikenal dengan 3R, merupakan strategi pendekatan 

yang diterapkan BRG dalam menjalankan amanat restorasi gambut. Rewetting merupakan upaya 

pembasahan kembali dengan pembangunan sekat kanal, membuat sumur bor, dan upaya lain yang 

mendorong lahan gambut jadi basah. Sedang revegetation adalah penanaman kembali melalui 

persemaian, penanaman, dan regenerasi alami. Kemudian, revitalization, merupakan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, misal melalui pertanian, perikanan, dan ekowisata. 

Restorasi gambut bertujuan mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut dan mensejahterakan 

masyarakat. Upaya pemulihan gambut ini dapat berkontribusi banyak dalam menahan laju kenaikan 

suhu global karena efek gas rumah kaca. Analisis World Resources Institute (WRI), menyatakan, 

dengan perubahan Peraturan Pemerintah No 57/2016 soal perubahan atas peraturan pemerintah 

Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, maka pada 2030 total 

emisi yang dapat dihindarkan dari kerusakan dan pengeringan lahan gambut mencapai sekitar 5,5 

hingga 7,8 gigaton CO24. Angka ini setara hampir seluruh gas rumah kaca yang dihasilkan Amerika 

Serikat dalam periode satu tahun. 

 
4https://wri-indonesia.org/id/news/pernyataan-indonesia-memperkuat-perlindungan-terhadap-lahan-
gambut-dengan-memperbaharui 
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Gambar 6. Strategi merestorasi gambut 

2.2 Mengapa Riset Gambut Penting? 

Riset tentang gambut sangatlah penting sebagai pendalaman memahami gambut dan fungsinya. 

Susan Page5, Guru Besar geografi fisik di Universitas Leicester, menekankan betapa penting 

penelitian tentang gambut. Gambut Indonesia ternyata memiliki banyak sekali fungsi-fungsi 

(ekologi, ekonomi, dan historis). Penting mempelajari gambut Indonesia secara menyeluruh, mulai 

dari sejarah, lokasi, hingga kedalaman, termasuk apa saja kesempatan untuk pemulihan dan 

bagaimana strategi restorasinya tergantung dari kondisi terkini, penggunaan lahan terkini, 

kepadatan populasi di gambut itu. Berbagai hal itu perlu diperhitungkan karena dapat membantu 

pemerintah dalam membuat kebijakan restorasi gambut yang sudah dicanangkan BRG. Gambut 

Indonesia berfungsi sebagai tempat menyimpan sejarah alam maupun peradaban masa lampau. 

Bagaimana iklim berubah dari waktu ke waktu, yang masih jarang didiskusikan hingga fungsi gambut 

yang tidak bernilai ekonomi seringkali tak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan. Penelitian membantu BRG untuk memformulasikan kebijakan lebih baik berdasarkan ide 

3R, yakni, revitalisasi, rewetting, dan revegetasi. Penelitian dasar tentang karakteristik gambut baik 

secara fisik, kimia, dan biologi serta kaitan dengan pengelolaan hidrologi gambut sudah banyak dan 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional. 

 
5 Dalam Seri Diskusi Ilmiah Terfokus BRG ke-4 tanggal 15 September 2020 - https://youtu.be/nV9xd9K5ThI 
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Ketika memulai riset pada 2017, BRG menyadari begitu banyak ketidaktahuan dalam upaya 

merestorasi baik teknis maupun mitra terbaik yang dapat diajak bekerja sama. Tak banyak orang 

perhatian pada gambut, tak banyak orang bersedia meluangkan waktunya memikirkan kondisi 

gambut, apalagi merestorasinya. Penelitian yang mengarus utama adalah penelitian 

mengeksploitasi gambut, mengonversi menjadi perkebunan. Maka dalam tahapan mula Kedeputian 

IV BRG ada, penelitian adalah upaya berinvestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan membangun 

kemitraan. Tahun-tahun penelitian di awal adalah upaya menjaring peneliti-peneliti yang 

bermotivasi dan memiliki ide dan gagasan untuk merestorasi gambut. Peneliti-peneliti ini mengajak 

mahasiswanya, baik sarjana, master, juga doktoral, menjadikan insan-insan peduli gambut, yang 

paham bahwa gambut harus dilindungi dan diselamatkan.  

Deputi IV BRG, Dr. Haris Gunawan, dalam Seri Diskusi Ilmiah Terfokus BRG yang pertama, 11 Agustus 

20206, menyatakan bahwa, riset restorasi hidrologi belum menjadi arus utama dalam publikasi-

publikasi yang ada. Disampaikan bahwa dalam makalah-makalah yang terindeks dalam Web of 

Science, tidak ada kluster khusus mengenai restorasi hidrologi untuk restorasi gambut. Yang ada 

hanyalah kluster-kluster permasalahan: emisi karbon, kebakaran, dan lain-lain. Kondisi ini 

menunjukkan, bahwa banyak peneliti masih berfokus pada permasalahan, belum pada solusi. Maka 

Kedeputian IV BRG berusaha mengisi kesenjangan-kesenjangan yang ada dengan riset-riset yang 

menuju ke arah ini. Sebagai contoh riset-riset mengenai restorasi hidrologi, dampak penyekatan, 

material sekat paling baik, desain sekat paling efektif, dan lain-lain. 

 
Gambar 7. Sebaran kata kunci dan pengelompokannya dalam penelitian gambut tropis. 

 
6 https://youtu.be/833jzJiksyA 
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Jika membandingkan dengan gambut non tropis, literatur berdasarkan riset gambut tropis 

masih sangatlah sedikit. Riset tentang gambut non tropis sudah tersedia cukup banyak, itupun 

tak dapat begitu saja jadi referensi karena karakteristik gambut berbeda. Sedangkan riset 

tentang gambut tropis yang sudah ada pun masih mengalami keterbatasan karena kebanyakan 

masih skala lahan dan belum mencapai skala KHG atau lanskap yang dibutuhkan. Stakeholder 

pun terbatas dan hanya melibatkan pemilik lahan tempat penelitian. Peran petani dan pekebun 

sebagai stakeholder juga sangat minim dan tak ikut terlibat dalam membuat rancangan 

penelitian. Salah satu permasalahan dalam riset restorasi gambut dengan metode ini adalah 

ada kemungkinan para pemangku kepentingan di area penelitian tak melanjutkan upaya 

melindungi dan memulihkan gambut setelah penelitian selesai, atau tidak menjalankan hasil 

penelitian. 

Jika peneliti sudah mengikutsertakan stakeholder dalam membuat desain penelitian (co-design) 

dan menjalankan penelitian (co-creation), maka penelitian bersifat transdisiplin. Salah satu 

tujuan penelitian transdisiplin adalah meningkatkan peran stakeholder dalam kegiatan restorasi 

gambut berkelanjutan. Penelitian yang bersifat transdisiplin merupakan paradigma baru dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam menyatukan upaya perlindungan gambut dengan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Menyadari masih sedikit riset terkait restorasi gambut tropika, maka BRG bekerja sama dengan 

mitra di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan perkembangan (litbang) untuk 

meneliti berbagai topik terkait restorasi lahan gambut kurun 2017-2020. Kerja sama BRG ini 

menghasilkan cukup banyak riset. Rancangan terobosan agar para pihak dapat bekerja sama 

meneliti dan mempelajari gambut terus dikembangkan hingga diperoleh solusi dalam 

mengatasi permasalahan gambut yang begitu banyak pihak terlibat di dalamnya. Topik riset 

terkait restorasi mencoba menjawab permasalahan restorasi gambut tropis yang sangat 

kompleks karena melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder) dengan latar 

belakang sosial ekonomi sangat beragam. Riset pada skala lahan sudah melibatkan berbagai 

disiplin ilmu seperti ahli biofisik, sosial, dan ekonomi, analisis peneliti masih parsial, dan perlu 

dikembangkan pada aspek integrated assessment. Stakeholder yang terlibat perlu diperluas 

cakupannya. Riset-riset restorasi gambut dilakukan dengan nafas 3R. Beberapa penelitian 

bersifat spesifik menjawab salah satu R, sementara mayoritas penelitian merupakan penelitian 

aksi yang mengintergrasikan ketiga R ke dalam aksi penelitian.  
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Gambar 8. Empat tahun riset BRG dan mitra-mitra penelitian 

Sepanjang kegiatan penelitian pada periode 2017 – 2020, setidaknya ada sekitar 21 topik riset yang 

dikaji dengan rincian 61 paket penelitian dan pilot project pada 2017, 42 paket dalam 2018, 11 paket 

tahun 2019 kemudian 10 pada 2020. Total mitra terlibat ada 30 mitra riset dalam negeri (13 lembaga 

penelitian dan 17 universitas) serta delapan mitra kolaborasi luar negeri. 

Topik-topik penelitian merupakan upaya menjawab tantangan-tantangan dalam berbagai topik atau 

gabungan topik, mencakup 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi). Juga yang melampaui 3R, misal, 

topik sosioantropologi, partisipasi, kebijakan, biodiversitas, dan lain-lain.   Riset-riset yang dilakukan 

diharapkan dapat mendukung upaya implementasi restorasi gambut oleh BRG. 

2.3 Riset Aksi Rewetting 

Mengingat salah satu tugas utama BRG adalah penataan kembali ekosistem gambut, maka 

pembasahan gambut yang sudah kering, atau rewetting, menjadi kunci. Mengapa gambut penting 

tetap basah? Karena gambut pada dasarnya ekosistem lembab dan basah bila masih dalam keadaan 

utuh dan belum dirusak. Dalam keadaan ini, gambut sangat sulit terbakar. Pengoperasian kanal selama 

bertahun-tahun dapat membuat lahan gambut jadi rentan terbakar, terjadi penurunan permukaan 

gambut, dan pada gambut kepulauan, tantangan abrasi pantai pada gambut yang telah kering dapat 

menyebabkan gambut longsor, dengan laju hingga 30 meter per tahun (Yamamoto et al., 2019). Dalam 

rangka penataan kembali ekosistem gambut (mengembalikan fungsinya secara hidrologi), penting bagi 

kanal-kanal yang sudah terlanjur dibangun dibuat sekat di fungsi budidaya atau ditimbun di fungsi 

lindung. Dengan ada sekat, air dapat tertahan di dalam kanal. Air ini lama-lama akan membasahi 

gambut yang kering serta mencegah penurunan permukaan air di gambut saat musim kemarau. 



 Jelajah Kerja Riset dan 17 
 Pengembangan Restorasi Gambut 

 

Gambar 9. Pembuatan sekat kanal melibatkan masyarakat setempat 

Penyekatan kanal tak dapat dilakukan sembarangan. Hal-hal yang perlu diperhitungkan dalam 

menyekat kanal antara lain, pemilihan jenis material sekat, jarak antar sekat, dan desain sekat. Riset 

aksi rewetting memfasilitasi penelitian-penelitian di bidang pembasahan gambut, termasuk terkait 

penyekatan kanal, pemantauan tinggi muka air gambut, dan pengukuran potensi kebakaran di suatu 

lahan gambut. Ada beberapa hasil penelitian terkait pembasahan gambut.  

2.3.1 Penelitian Berbagi Air  

Ada riset yang melibatkan beberapa stakeholder dengan sistem water sharing atau berbagi air. 

Meskipun begitu, pengembangan topik ini cukup sulit karena memerlukan kepercayaan dan disiplin 

yang tinggi. Pada satu sesi web seminar (webinar) bersama BRG dan KMS Troper7, 18 Oktober 2020 

dengan tema "Water Management Skala KHG," Dr. Sigit Sutikno memaparkan kondisi penelitian soal 

water sharing yang masuk dalam program pembasahan di Giam Siak Kecil- Bukit Batu, Riau. Lahan 

masyarakat yang jadi titik studi, sangat bermasalah terutama musim kemarau. Pada musim 

kemarau, kawasan itu kering, tidak ada sumber air. Sumber air hanya di kanal dan banyak disuplai 

atau diberikan dari hulu. Di hulu, ada perusahaan yang menguasai sumber air. Pada musim kemarau, 

perusahaan lebih memilih menyimpan air dan menutup habis sumber air agar konsesi hutan 

tanaman industri (HTI) mereka tetap aman. Menemukan kondisi seperti ini, Sigit dan tim peneliti 

pun memberikan saran untuk sistem water sharing pada satu bentang KHG. Dalam mengatasi 

masalah ini, katanya, tidak dapat parsial per sub KHG saja. Perusahaan sempat memberikan 

tantangan apabila mereka memberikan air, apakah masyarakat dapat menjaga agar air yang 

diberikan tak sebatas lewat, lalu terbuang ke laut. Untuk itu, Sigit dan tim peneliti melakukan water 

zoning atau zonasi untuk pembagian air. 

 
7 https://youtu.be/daP5r8LSIps 
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Bagaimana cara mengaturnya? Harus ada kompromi di setiap sub KHG seperti di bagian hulu yang 

dikelola konsesi. Kemudian di bagian bawah ada perkebunan milik masyarakat dan bawah lagi atau 

bagian hilir milik masyarakat. Jadi, cara paling aman dalam mengelola air (water management) 

adalah menyimpan air dengan cara water sharing pada satu lanskap KHG. Hingga saat ini, proses 

water sharing telah berjalan selama satu tahun dan cukup berhasil. Mungkin di masa depan, multi 

pihak dapat duduk bersama dalam satu KHG agar dapat membuat water management yang lebih 

terintegrasi (Cf. Sutikno, 2020)  

 

Gambar 10. Ilustrasi penguasaan lahan pada KHG. Sumber: Sigit Sutikno 

2.3.2 Kajian Hidrologi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Riau 

Kajian hidrologi dan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan pada gambut kepulauan, tepatnya 

di KHG Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau. KHG Pulau Tebing Tinggi memiliki karakteristik 

sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 

2016, ketebalan gambut pada KHG ini berkisar antara 0-11 meter.  Kubah gambut di KHG Pulau 

Tebing Tinggi sudah mengalami kerusakan karena ada kanal-kanal PT. National Sago Prima (NSP), 

perusahaan perkebunan sagu yang membelah kubah gambut dan terhubung ke laut ((Sutikno et al., 

2018, 2019). Kubah gambut dan KHG memiliki peranan penting dalam menjaga persediaan air agar 

tanah gambut tetap basah dan lembab.  

Kanal-kanal menyebabkan sebagian besar lapisan gambut permukaan kering saat musim kemarau 

dan penurunan permukaan gambut terjadi tidak hanya di area perusahaan, juga sekeliling. Kondisi 

gambut yang kering ini berdampak pada masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dengan 

menanam sagu, karet, dan kelapa. Menurut masyarakat setempat, gangguan terhadap sistem 

hidrologi gambut mengakibatkan sagu yang mereka tanam tak dapat tumbuh dengan subur. Terlihat 

dari batang sagu tak lagi tumbuh tinggi dan diameter batang mengecil. Selain lahan gambut 

mengering, tanaman warga juga terdampak dari masuknya air laut ke darat (Sutikno et al., 2018). 
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Gambar 11. Kondisi kanalisasi di Pulau Tebing Tinggi, didominasi oleh kanal-kanal masif PT NSP. Sumber: 

Sigit Sutikno, 2018 

Beberapa tanaman warga, terutama yang terletak di dekat garis pantai, sudah mulai terendam 

karena permukaan lahan gambut turun dan air laut masuk ke kebun sagu, karet, dan kelapa mereka. 

Padahal, kebun-kebun warga ini biasa terletak di lahan gambut dangkal yang dikenal sangat subur. 

Karena sudah terlanjur rusak oleh air laut, terpaksa kebun-kebun ini ditelantarkan. Kondisi gambut 

rusak dan kering juga menyebabkan kebakaran hebat di tahun berbeda-beda, seperti pada 2014. 

Pasca kebakaran 2014, mulai penyekatan kanal-kanal, namun belum ada penelitian untuk mengukur 

seberapa efektif penyekatan kanal itu dalam membasahi gambut, dan mengurangi kebakaran. 

Penelitian 2018: Efektivitas Sekat Kanal 

Dibangun plot pembuatan sekat kanal berada di Desa Lukun KHG Pulau Tebing Tinggi Riau (Sutikno 

et al., 2018, 2019). Untuk mengetahui efektivitas dari penyekatan, peneliti melakukan beberapa 

hal. Pertama, mereka memantau tinggi permukaan air tanah di lahan gambut di desa itu. 

Pemantauan dengan tiga cara. Pertama, para peneliti membangun sumur pantau dengan 

menggunakan pipa paralon yang dilubangi pada bagian bawah supaya air tanah dapat masuk. Di 

dalam pipa, dimasukkan pelampung yang akan mengikuti fluktuasi muka air tanah. Untuk mengukur 

fluktuasi ini, di atas pelampung diletakkan alat ukur. Alat ukur sangatlah sederhana, hingga 

masyarakat lokal pun dapat mengamati tinggi muka air tanah dengan mudah. Sumur-sumur pantau 

ini berjarak satu meter, 101 m, dan 201 m dari kanal yang akan diteliti. 

Selain mengukur tinggi muka air tanah, para peneliti juga mengukur kecepatan aliran air tanah di 

sumur pantau dengan alat yang dinamakan groundwater velocimeter. Alat ini mengeluarkan tinta 

yang akan dicetak di atas kertas lalu ke dalam tanah kurun waktu tertentu. Para peneliti 

membandingkan data tinggi permukaan air tanah dan kecepatan aliran air tanah sebelum dan 
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sesudah pembangunan sekat kanal. Ternyata, di sumur pantau yang berjarak satu meter dari kanal 

terjadi peningkatan permukaan air tanah signifikan dan cepat setelah penyekatan kanal. Bahkan, 

hingga akhir pemantauan, permukaan air tanah tetap stabil dan tak menurun secara drastis. Hasil 

ini menunjukkan, penyekatan kanal memiliki dampak baik dalam menjaga ketinggian air tanah dan 

menjaga lahan gambut selalu basah sampai jarak 400 m ke daerah hulu dari sekat kanal dan sekitar 

170 m jarak tegak lurus ke kanal.  

Selain itu, para peneliti juga menemukan, bahwa terjadi peningkatan kecepatan aliran air tanah 

pasca penyekatan kanal. Hal ini karena kenaikan tinggi permukaan air tanah di sisi hulu sekat kanal. 

Hingga air tanah sisi hulu sekat kanal memiliki ketinggian lebih dibandingkan air tanah sisi hilir. 

Sesuai hukum gravitasi, air dari tingkat permukaan tinggi akan mengalir ke tingkat lebih rendah. 

Meskipun air jadi lebih deras, ditemukan aliran air tanah sisi hulu sekat kanal cenderung lebih 

rendah daripada sisi hilir. Kondisi ini karena penyekatan kanal membuat permukaan air tanah 

menjadi lebih stabil. Untuk itu, para peneliti menyimpulkan, penyekatan kanal efektif dalam 

membasahi kembali lahan gambut tropis. 

Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

manajemen tata air yang menyeluruh & terintegrasi pada setiap Sub-KHG untuk menampung 

kelebihan air sebanyak-banyaknya di musim hujan dan menjaga agar tidak cepat kering di musim 

kemarau. 

 

Gambar 12. Sekat Kanal di Desa Lukun yang menjadi plot penelitian 
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Penelitian 2019: Pengelolaan Sumber Daya Air 

Tahun 2019, penelitian hidrologi dan pengelolaan sumber daya air di KHG Pulau Tebing Tinggi 

dikembangkan. Pengembangannya meliputi pemantauan data hidrologi, pumping test untuk 

mengetahui konduktivitas hidrolik air, pemodelan hidrolika saluran, pemodelan air tanah, dan 

analisis efektivitas sekat kanal. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penyekatan kanal akan 

berdampak baik pada lahan gambut hingga jarak 200 m tegak lurus kanal, jika kenaikan air di 

permukaan kanal lebih dari 0.45 m. Dengan penyekatan kanal, diketahui bahwa pengeringan lahan 

terjadi lebih lambat. Penelitian ini juga berhasil menggambarkan analisis keseimbangan air pada 

setiap kubah gambut yang ada di KHG Pulau Tebing Tinggi. Analisis keseimbangan air ini 

menggambarkan kapan periode surplus air, dan kapan periode defisit air.  

 

Gambar 13. Gambaran periode surplus dan defisit air pada sub-KHG 1 

Pulau Tebing Tinggi, yang terletak di Pulau Tebing Tinggi 

bagian barat (Sutikno et al., 2019) 

Penelitian 2020: Neraca Air 

Sebagai topik yang sangat strategis, penelitian hidrologi dilanjutkan pada 2020. Tujuan dari 

penelitian tahun 2020 untuk mengembangkan metode perhitungan neraca air yang dapat 

diaplikasikan pada KHG-KHG lain. Salah satu konsep yang dikembangkan adalah konsep kapasitas 

simpan air di puncak kubah sebagai zona konservasi KHG. Konsep ini berdasarkan pada peraturan 

yang menyebutkan, bahwa perlu ada fungsi lindung gambut, yaitu, pada puncak kubah seluas 30% 

dari KHG, atau gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter.  

Lokasi penelitian dikembangkan tak hanya KHG Pulau Tebing Tinggi, tetapi pada KHG Sungai Mendahara–

Sungai Batanghari di Jambi. Konsep lain yang dikembangkan adalah konsep neraca air, yang 

menggunakan model Thornwaite-Mather. Model ini menggunakan kapasitas kelembaban tanah untuk 

memperkirakan ketersediaan air. Model ini dapat untuk memprediksi debit keluar pada setiap sub-KHG. 

Melalui pengembangan model ini, jika mempunyai cukup data terkait kondisi hidrologi di suatu KHG, 

misal curah hujan, evapotranspirasi, dan tinggi muka air, dapat memprediksi neraca air di kawasan itu 

menggunakan model yang sudah dikalibrasi dan dikembangkan PSB-UNRI dan BRG.  
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2.3.3 Model dan Desain Sekat Kanal yang Efektif  

 

Gambar 14. Sekat Kanal di Desa Tatakan, Tapin, Kalimantan Selatan 

Selama 5 tahun, BRG membangun ribuan sekat kanal. Sekat-sekat ini dibangun agar mampu 

menahan air sebanyak-banyaknya di belakang sekat, agar mampu bertahan selama mungkin dari 

derasnya aliran air. Dalam perjalanan, banyak sekat hancur, karena durabilitas rendah. Karena itu, 

beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui material dan desain sekat kanal yang paling efektif 

dalam menahan air selama mungkin.  

Ada beberapa model yang dikembangkan, antara lain: 

1.  Model peluap dengan pintu air sederhana 
Inovasi model peluap dengan pintu air sederhana, sifatnya manual untuk masyarakat. 
Digunakan sistem engsel, agar tidak gampang hilang. 

2.  Model peluap pipa jatuh bebas 
Model peluap pipa jatuh bebas, sekat kanal dengan lempung (nilai kedapnya tinggi), atau 
dengan compacted peat atau tanah mineral. Pipa sebagai peluap. Terjunan yang tinggi 
bersifat destruktif. 

3.  Model peluap pipa morning glory 
Model peluap pipa morning glory. Pipa di bawah peluapnya ini sudah diaplikasikan di Desa 
Dompas, Bengkalis. 

4.  Model pelimpah samping 
Model pelimpah samping dan akar sawit sebagai penguat saluran. Areal konsesi, Kecamatan 
Pedamaran, Rokan Hilir, sekat kanal menggunakan tanah liat. Pelimpah samping yang digali 
mengelilingi sawit, akar sawit sebagai penguat saluran. 
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Selain model, dilakukan juga beberapa percobaan pembuatan sekat kanal dengan berbagai tipe 
material, antara lain: 

1.  Material kayu 

Inovasi penyekatan kanal dengan material kayu di Desa Lukun, Tebing Tinggi, Meranti. 

Beberapa keunggulan material ini antara lain: rendah biaya, pengerjaan simpel, dan material 

cukup ringan. Sementara beberapa kelemahan material ini adalah, daya tahan rendah, dan 

punya dampak terhadap lingkungan (penebangan). Sekat kanal material jenis kayu juga 

dibangun dan diterapkan oleh BRG. 

2.  Material beton 

Material beton di Desa Dompas, Bukit Batu, Bengkalis digunakan sebagai benteng terakhir 

bagi masyarakat untuk melakukan penyekatan kanal untuk mengatur tata air di lahan gambut 

sekitar desa. 

3.  Material beton fabrikasi 

4.  Material vinyl sheet pile 

Inovasi dengan vinyl sheet pile dilakukan pada riset tahun 2017. Material ini seperti PVC, 

dengan tingkat ketahanan lebih tinggi dari material jenis kayu. Sekat kanal yang 

menggunakan bahan ini dapat dikerjakan oleh masyarakat. Beberapa keunggulan material 

jenis ini adalah cukup baik untuk lokasi yang minim bahan baku kayu, material cukup ringan, 

ketahanan tinggi, dan pengerjaan konstruksi mudah. Kelemahan dari material ini adalah 

harga bahan PVC cukup tinggi. 

2.3.4 Fire Danger Rating System 

Selama beberapa tahun terakhir, BRG fokus mengembangkan sistem pemantauan lahan gambut 

untuk memastikan gambut yang sudah dipulihkan atau sedang proses pemulihan tetap terlindungi 

dan tetap basah hingga tak mudah terbakar. BRG memasang 154 alat pantau tinggi muka air di tujuh 

provinsi target prioritas restorasi BRG. Alat pantau ini terintegrasi dalam suatu sistem yang bernama 

Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (SiPALAGA). Alat ini mampu merekam dan mengirimkan data 

tinggi muka air, kelembaban tanah, curah hujan, dan temperatur tanah setiap 10 menit sekali. 

Alat-alat pantau ini mempunyai jangkauan pemantauan terbatas. BRG pun bekerja sama dengan 

Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), untuk mengekstrapolasi data-data ini dengan lebih 

luas, melalui penggunaan berbagai jenis data citra satelit yang tersedia (Murdiyarso, Taufik, 

Sulaiman, et al., 2019). Beberapa jenis data yang digunakan antara lain: SMAP (Soil-Moisture Active 

Passive), kemudian Sentinel-1, dan data WRF (Weather Research Forecast). Salah satu inovasi 

menarik adalah penggunaan data satelit berjenis sensor aktif, berbasis radar (Sentinel-1) untuk 

memprediksi tingkat kelembaban gambut. 
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Pemanfaatan informasi radar ini karena satelit berbasis radar mampu memetakan lokasi obyek di 

sekeliling menggunakan gelombang radar kapan saja, tanpa bergantung waktu, kondisi cuaca atau 

musim. Sedangkan, apabila menggunakan teknologi sensor pasif untuk mengukur kelembaban 

gambut, dapat terjadi kendala seperti suatu area tertutup awan. 

Keuntungan lain dari pemakaian radar satelit ini adalah akses data terbuka dan data sering 

diperbaharui. Contoh, citra satelit Sentinel-1 publikasi setiap 10 hari sekali. Jadi, dapat memakai data 

citra satelit ini untuk memperbaharui data tinggi muka air dan kelembaban gambut. Untuk 

memproses data itu, digunakan Google Earth Engine, yaitu platform daring berbasis komputasi awan 

atau cloud computing. Dengan platform Google Earth Engine, para peneliti dapat mengolah data 

secara daring, hingga tidak membutuhkan tenaga komputasi besar dan proses unduh-mengunduh 

data. Hal ini sangat membantu karena ukuran data satelit sangatlah besar. 

Lalu, data pemantauan tinggi muka air dan kelembaban gambut ini disandingkan dengan data cuaca 

dari BMKG dan indeks kekeringan untuk memperkirakan tingkat kerawanan kebakaran suatu area 

yang dikembangkan berdasarkan MKBDI (Modified Keetch-Byram Index) (Taufik et al., 2015). Data 

ini dikalibrasi menggunakan pengukuran di lapangan, yang sudah dilakukan sejak 2018, hingga 

sekarang. 

Hasil penelitian Fire Danger Rating System sedang dikembangkan dan akan diintegrasikan dengan 

sistem SIPALAGA. Per November 2020, sistem ini bernama SiGAMBUT dan sedang terus 

dikembangkan sebagai sistem yang solid.  

 

Gambar 15. Tampilan rancangan sistem pemeringkatan bahaya kebakaran gambut Indonesia 
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2.4 Riset Aksi Revegetasi 

Dalam topik revegetasi, hal-hal yang diteliti seperti laju pertumbuhan, teknik persemaian, teknik 

penanaman, jenis-jenis paling tangguh, dan lain-lain. Sementara dalam topik revitalisasi, beberapa topik 

yang diteliti seperti teknik budidaya ramah gambut, peningkatan kualitas komoditas ramah gambut, 

terakhir, implementasi pembayaran jasa ekosistem pada kawasan gambut. Lebih dari itu, Kedeputian IV 

BRG juga menyadari bahwa gambut begitu kompleks dan data yang ada sangatlah terbatas. Kita masih 

dihadapkan pada data tak tersedia, misal data biofisik, jenis dan ketebalan gambut. 

Gambut, air, dan vegetasi adalah tiga pilar ekosistem gambut yang tidak dapat terpisahkan. Vegetasi 

berperan sangat penting dalam menjaga kelembaban gambut dan mencegah hilangnya air melalui 

penguapan. Merestorasi gambut tentu harus merestorasi kondisi vegetasinya, dan ini dilakukan melalui 

revegetasi. Revegetasi adalah kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut melalui kegiatan penanaman 

kembali tanaman di lahan gambut. Tujuannya, memulihkan kembali tutupan lahan pada ekosistem rawa 

gambut yang rusak. Selain itu, penanaman kembali juga mampu mengembalikan tanaman asli (endemik) 

dan tanaman adaptif di lahan gambut terbuka, dan penanaman pengayaan (enrichment planting) pada 

kawasan hutan gambut yang terdegradasi. Serta, peningkatan dan penerapan teknik agen penyebar 

benih (seed dispersal techniques) untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut.  

Berdasarkan status dan fungsi kawasan, kegiatan revegetasi dapat dilaksanakan tidak hanya di kawasan 

hutan lindung, juga di kawasan budidaya dan di luar kawasan hutan, atau yang dikenal sebagai areal 

penggunaan lain (APL). Hingga, pemilihan jenis tanaman pun dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan 

yang akan jadi lokasi revegetasi. Beberapa ahli menyarankan, penanaman jenis-jenis tanaman asli 

gambut sebaiknya di kawasan dengan fungsi lindung atau konservasi. Pada kawasan fungsi budidaya 

dapat ditanami jenis-jenis tanaman asli dan jenis lain yang adaptif kondisi lahan gambut yang selalu basah 

dan lembab serta memiliki nilai ekonomi. 

Kegiatan revegetasi disesuaikan dengan keunikan ekosistem lahan dan hutan rawa gambut, yaitu, 

memiliki kerentanan terhadap gangguan eksternal. Jadi, kegiatan revegetasi ini pun perlu 

memperhatikan pola penanaman dan pengaturan berbeda-beda. Ia disesuaikan dengan kondisi tutupan 

lahan, letak lokasi penanaman, ketebalan gambut, dan status penguasaan lahan atas lokasi yang 

ditanami. 

2.4.1 Konsep Revegetasi di Lahan Gambut 

Kesulitan merevegetasi lahan gambut terjadi jika hanya memanfaatkan satu teknik saja. Ada begitu 

banyak pertentangan dari masyarakat jika hanya tanaman keras saja yang ditanam, terutama karena 

tanaman-tanaman ini membutuhkan jangka waktu panjang hingga dapat panen atau dimanfaatkan. 

Konsep revegetasi yang dikembangkan biasa bersifat campuran, misal penggabungan tanaman tahunan 

dengan tanaman pangan. Model ini memiliki prospek cukup baik dalam kontribusi terhadap produksi 

pangan hingga mempermudah akses petani terhadap pangan. Selain itu, model ini juga membuat 

masyarakat atau petani di sekitar hutan ikut menjaga keamanan dan kelestarian hutan secara bersama-

sama. 
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Mengapa begitu? Karena kegiatan-kegiatan revegetasi secara umum banyak dilakukan di kawasan 

gambut dekat dengan pemukiman masyarakat (baik bergambut, gambut dangkal, maupun gambut 

dalam). Status kawasan berada di dalam penguasaan masyarakat/adat. 

Beberapa praktik yang sudah berkembang dicirikan oleh tingkat resiliensi atau kemampuan untuk 

beradaptasi tinggi. Jika dibandingkan praktik-praktik yang berbasis pertanian dan kehutanan 

monokultur, model tanaman campuran dapat jadi jalan tengah antara kepentingan produksi dan 

konservasi. Pada riset aksi konsep revegetasi pada lahan gambut dikembangkan dengan 

memanfaatkan berbagai macam teknik, terutama teknik campuran perhutanan + perkebunan 

(agroforestry), perkebunan+kehutanan+perikanan (agrosilvofishery). Revegetasi pada lahan gambut 

adalah ketergenangan (pendekatan paludikultur), yaitu teknik budidaya pada lahan basah.  

2.4.2 Teknik Paludikultur Hutan Lindung Gambut di Sungai Londerang, KHG 

Mendahara-Batanghari 

Peneliti dari Puslit Kehutanan Bogor mengembangkan 20 hektar plot revegetasi pada Hutan Lindung 

Gambut Londerang, masuk KHG Mendahara-Batanghari. Di KHG ini juga terdapat beberapa plot 

agroforestry seperti di Desa Sungai Beras dan Desa Sinar Wajo (Lisnawati, 2018). Plot di HLG 

Londerang ini berbatasan dengan wilayah konservasi PT Wirakarya Sakti, perusahaan grup Sinar 

Mas. Meski status wilayah konservasi, nyatanya, kanal-kanal tetap hadir membelah gambut. Area 

konservasi ini juga didominasi akasia yang bersifat invasif. 

Dari riset aksi revegetasi di KHG Mendahara-Batanghari, plot Lisnawati et al (2018), diperoleh 

gambaran tantangan restorasi gambut untuk integrase dalam skala KHG, dalam rangka penelitian 

paludikultur. Malang sekali, pada 2019 plot ini terbakar. Dari 11.000 bibit tanam pada 2017, hanya 

700 bertahan. Area ini masih sangat rentan kebakaran karena dikelilingi kanal-kanal. Selain itu, 

meski area ini berdekatan dengan pemukiman, akses menuju lokasi masih sulit, hingga partisipasi 

masyarakat memelihara plot pun masih terbatas. 

Terdapat 1 plot revegetasi di sekitar Hutan Lindung Gambut Londerang, Jambi. Plot di kawasan 

konservasi luas 12.5 hektar (2017), dan 5 hektar (2019). Kawasan ini rawan terbakar. Pada tahun 

2015 dan 2019, kedua kawasan ini terbakar. Ketebalan gambut di kawasan ini antara 3-4 meter, 

dengan tingkat kematangan gambut hemik. Pada musim penghujan, kawasan ini tergenang antara 

10-60 cm, sementara pada musim kemarau kawasan ini kering, dengan tinggi muka air (TMA) hingga 

80 cm. Jenis tanaman yang ditanam adalah bengkal, pasir-pasir, para-para, pisang-pisang, kelat, 

gelam, meranti rawa, rengas, jambu-jambu, dan balangeran. Sisa tanaman tahun 2017 adalah 

jelutong, bintaro, bira-bira, pulai, punak, dan kranji. Pada kawasan budidaya, plot terletak di Desa 

Teluk Dawan. Luas demplot: 3,5 hektar dengan pola agroforestry dan 3 hektar dengan pola 

hortikultura. Lahan ini merupakan bekas terbakar tahun 2015. Kedalaman gambut berkisar antara 

1-2 meter, dengan tingkat kematangan gambut: hemis-sapris. Pada pola agrogorestry, tanaman 

utama adalah jelutong dengan tanaman sela: rotan jernang, jengkol, alpukat, kelengkeng, gaharu, 

laban, merbau, kemenyan, balangeran, meranti rawa. Sementara pada pola hortikultura, komoditas 

yang ditanam adalah: durian, nanas, dan kopi liberika.  
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Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dari plot restorasi di sekitar HLG Londerang. Pada di 

kawasan lindung, aksesibilitas yang rendah, jauh dari pemukiman, komoditas utama kayu yang 

kurang menarik secara ekonomi karena jangka panjang, karena karakteristik tanah gambutnya 

hingga membutuhkan biaya tinggi dalam upaya restorasinya. Pada kawasan budidaya: masyarakat 

lebih tertarik dengan sawit karena lebih mempunyai nilai ekonomi jangka pendek lebih menjanjikan 

dibandingkan jenis kayu, demplot yang ada belum dapat jadi contoh karena belum menghasilkan. 

Tingkat kerawanan kebakaran tinggi:  karhutla tahun 2015 dan 2019 terjadi pada semua fungsi 

kawasan yaitu budidaya, budidaya berizin dan hutan lindung. Plot pengamatan di Londerang (hutan 

lindung) mengalami kebakaran tahun 2015 dan 2019, sedangkan Teluk Dawan (budidaya) hanya 

mengalami kebakaran pada 2015. 

 

Gambar 16. Lokasi Plot HLG Londerang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 

Tanaman lokal ditanam pada bronjong (keranjang yang terbuat dari kawat) untuk mencegah bibit 

terbanjiri di musim penghujan. Setidaknya, ada enam spesies ditanam, yakni, pasir-pasir, jelutung 

rawa, balangeran, bira-bira, pulai dan gaharu sebagai tanaman non-lokal yang bernilai tinggi. 

Berdasarkan pengamatan dari peneliti Puslitbanghut Bogor pada 2017-2018, tanaman-tanaman ini 

tumbuh baik dengan tingkat kelangsungan hidup antara 75-95%, kecuali gaharu hanya 38% karena 

hanya dapat tumbuh pada tanah mineral terbuka dari pengembangan kanal. Harapannya, tanaman-

tanaman lokal ini kelak memberi manfaat bagi masyarakat, terutama penyediaan kayu buat 

kebutuhan furnitur dan rumah. 
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2.4.3 Tanjung Leban, Kisah Sukses Revegetasi Lahan Gambut 

Plot revegetasi di Tanjung Leban seluas 2,5 hektar dikembangkan Pak Nur sebagai masyarakat 

lokal untuk merestorasi gambut yang terbakar pada 2004. Plot ini berada di Desa Tanjung 

Leban, termasuk ke dalam KHG Rokan–Siak Kecil. Di Desa Temiang, di dekat plot ini berada, 

terdapat persemaian, di mana masyarakat lokal mengumpulkan bibit -bibit tanaman lokal dari 

Desa Bukit Batu. Di Sungai Pakning berdiri sebuah arboretum yang jadikan aktivitas ekonomi 

cukup berkembang. 

Sebelum menjadi plot revegetasi, lokasi di Desa Tanjung Leban ini beberapa kali ditanami sawit 

dan terbakar berulang kali setiap kemarau. Awalnya, ini adalah plot revegetasi yang terdiri dari 

campuran spesies tanaman gambut asli yang ditanam pada tahun 2009. Dengan demikian plot 

ini sudah ada sebelum BRG berdiri. Meski demikian, keinginan menanam pohon asli kemudian 

dipicu oleh gagasan untuk melestarikan pohon asli yang banyak terdapat di Tanjung Leban. Pak 

Nur telah memelihara plot yang hanya revegetasi beberapa spesies asli. Tahun 2012, 

infrastruktur pembasahan gambut diprakarsai oleh Dr. Haris Gunawan (Universitas Riau) dan 

koleganya Dr. Osamu Kozan (Universitas Kyoto) untuk memperkuat dan meningkatkan inisiatif 

pencegahan kebakaran berbasis masyarakat dari perusahaan swasta untuk memberi manfaat 

bagi lingkungan dan masyarakat. Plot ini kemudian menjadi lokasi beberapa penelitian nasional 

dan internasional, termasuk pemantauan emisi gambut.  

Selain itu, plot itu telah menjadi laboratorium bagi siswa sekolah dasar untuk mendapatkan 

wawasan tentang alam dan pepohonan asli ekosistem gambut. Kondisi baru plot dapat dilihat 

pada Hal baru yang dikumpulkan dari plot ini adalah nilai ekonomi dari konversi gambut menjadi 

pertanian berbasis kanal tidak lebih besar daripada manfaat restorasi lahan gambut. Meskipun 

partisipasi Pak Nur dalam merestorasi lahan gambut dimungkinkan karena memiliki pendapatan 

stabil dari gaji sebagai guru, kami percaya, penanaman kembali atau pembasahan dapat 

dilakukan di lahan gambut bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari lahan 

gambut. Hal ini dapat terwujud dengan membangun alternatif sumber ekonomi ramah gambut 

dan pembayaran jasa ekosistem (PES) seperti pembayaran karbon melalui program produktif. 

Restorasi gambut merupakan proses panjang yang terdiri dari internalisasi tujuan restorasi, 

peningkatan partisipasi, dan rasa memiliki. 



 Jelajah Kerja Riset dan 29 
 Pengembangan Restorasi Gambut 

 

Gambar 17. Plot Revegetasi Tanjung Leban dilihat dari pesawat nirawak.  

2.4.4 Inisiasi Paludikultur  

Pembelajaran dan pengetahuan terkait budidaya paludikultur menunjukkan, bahwa, praktik 

paludikultur harus diletakkan dalam konteks KHG. KHG merupakan satu kesatuan ekosistem yang 

terkait dengan upaya konservasi, restorasi maupun pemberdayaan ekonomi di tingkat masyarakat. 

Paludikultur diyakini dapat menyediakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sisi lain, 

dapat membantu mewujudkan tujuan-tujuan restorasi gambut serta mengurangi ancaman 

kebakaran gambut. 

Tantangan ke depan yang perlu diselesaikan dalam pengembangan dan perluasan praktik 

paludikultur adalah bagaimana menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tujuan restorasi atau 

konservasi dari upaya paludikultur ini.  

Tantangan ini dapat diatasi apabila: 

• Strategi, proses, dan aksi paludikultur dengan tetap memperhatikan tujuan-tujuan utama, 

yaitu untuk konservasi dan restorasi KHG. 

• Lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif tercipta dari hulu hingga hilir. Hal ini karena 

budidaya paludikultur belum dianggap sebagai usaha budidaya biasa. Hingga sangat perlu 

untuk jadi budidaya paludikultur sebagai prioritas dalam jangka pendek maupun panjang. 

• Keterlibatan multi pihak didorong dengan dukungan kebijakan dan kepastian bisnis. 
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Gambar 18. Buku Inisiasi Paludikultur di Indonesia, diterbitkan oleh D4 

2.4.5 Manajemen Aerohydro-Culture 

Bersama mitra dari Universitas Hokkaido sedang dikembangkan teknik aerohydro-culture, yaitu 

suatu teknik menjaga nutrisi tanaman pada lahan yang tergenang, dengan memodifikasi arah gerak 

akar ke arah nutrsi yang diletakkan dipermukaan lahan gambut; sehingga tanaman perkebunan 

dapat beradaptasi pada tingginya muka air.  

Teknologi aerohydro-culture yang dikembangkan Prof Mitsuru Osaki dari Hokkaido University, 

Jepang ini pertama kali diperkenalkan di Kantor Bupati Siak dan kebun praktik perkebunan sawit 

Koto Ringin, di Mempura, Riau pada 4 Februari 2019. Teknologi ini untuk menjawab permasalahan 

dengan memastikan tampungan air di lahan gambut tetap terjaga meski dalam musim kemarau, 

hingga produktivitas tak terganggu. 
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Gambar 19. Profesor Mitsuru Osaki menjelaskan mengenai teknik AeroHydro Culture kepada wartawan 

di Siak 

Dalam mengelola ekosistem gambut, kata Osaki, ada beberapa elemen harus dipertimbangkan, 

yaitu, tinggi muka air, status nutrisi tanah dan air gambut dan ketersediaan oksigen. Manajemen 

aerohydro-culture merupakan jenis pengelolaan permukaan tanah untuk lahan gambut tropis, yang 

bertanggung jawab (Osaki et al., 2018). Osaki mengatakan, aerohydro-culture adalah terobosan 

inovasi sistem kultur tanaman yang dapat membuat produktivitas tanaman tetap tinggi meskipun 

tinggi muka air naik atau dijaga mendekati permukaan ekosistem gambut. Konsep dasar aerohydro-

culture mengacu pada strategi alami tanaman yang tumbuh pada muka air dangkal dengan formasi 

akar napas dan praktik pemberian oksigen dan nutrisi dari permukaan tanah. Kondisi hara rendah di 

tanah gambut menyebabkan tanaman sulit tumbuh. Sedangkan kondisi muka air dangkal dan 

aplikasi nutrisi dari permukaan tanah memicu akar napas tumbuh ke permukaan tanah. Akar 

tanaman pada dasarnya perlu oksigen untuk penyerapan nutrisi. Oksigen sangat perlu sebagai 

energi aktif proses penyerapan nutrisi. 

Ada beberapa strategi pertumbuhan tanaman di daerah gambut seperti pembentukan akar napas 

untuk membantu penyerapan oksigen dari udara juga pembentukan akar gundukan (mounding) 

untuk penyerapan nutrisi. Penyedian nutrisi pada aerohydro-culture yang pernah dilakukan teknik 

pembuatan kompos dan pupuk organik hayati (POH) bersama petani lokal, masyarakat, dosen, dan 

mahasiswa. Muka air dangkal adalah syarat utama pada pengaplikasian aerohydro-culture hingga 

pada lokasi riset, tata kelola air sangat diperhatikan dengan membangun sekat kanal kecil dan 

permanen untuk mencapai target 20-30 cm. Berdasarkan hasil pengamatan November dan 

Desember, tercatat rata-rata tinggi muka air di lokasi riset adalah 17 cm. 
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2.5 Riset Aksi Revitalisasi dalam Restorasi Gambut Terintegrasi 

Dengan begitu luas lahan gambut harus dipulihkan di Indonesia, penting bagi BRG, sebagai badan 

yang dapat tugas Presiden Joko Widodo untuk memimpin upaya pemulihan gambut, untuk 

mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat. Terlebih lagi, dengan banyak warga tinggal di sekitar 

gambut. Mengapa penting libatkan masyarakat masyarakat sekitar lahan gambut dalam restorasi 

gambut? Karena restorasi akan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, terutama bagi 

mereka yang menggarap lahan gambut sebagai sumber pendapatan. Selain mengetahui dampak 

restorasi, diperlukan upaya mempersiapkan sumber penghasilan alternatif menggantikan sumber 

ekonomi yang selama ini mereka dapatkan dari lahan gambut; sehingga meminimalisir dampak 

negatif kepada masyarakat, terutama dari segi ekonomi. Alih-alih mendapatkan dampak negatif dari 

pemulihan gambut, justru upaya restorasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Hal ini dapat berjalan dengan merevitalisasi mata pencaharian, dengan menyediakan alternatif 

sumber pendapatan antara lain lewat menanam tumbuhan kaya nilai ekonomi dan tetap ramah 

gambut. Gambut dipahami masyarakat sebagai tanah dengan zat asam sangat tinggi hingga sangat 

sulit dikelola. Akibatnya, lahan gambut seringkali terlantar, tanpa dijaga atau tak bermanfaat buat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat sebenarnya sudah mempunyai 

pengetahuan mengenai jenis tumbuhan apa yang dapat ditanami di lahan gambut tanpa harus 

pengeringan. Inilah yang disebut kearifan atau pengetahuan lokal. 

Sayangnya, seiring waktu berjalan, kearifan lokal ini tergantikan dengan cara bercocok tanam yang 

mengeksploitasi lahan gambut berlebihan, seperti membangun kanal masif untuk mengeringkan 

gambut dan menanami dengan satu jenis tanaman, dikenal dengan monokultur. Karena itu, dengan 

kembali gunakan kearifan lokal, masyarakat tidak lagi mengeringkan lahan gambut untuk menanam 

tanaman yang menghasilkan keuntungan namun tak ramah gambut.  

Susan Page, dari Universitas Leicester, mengatakan sebenarnya kondisi ideal bagi pemulihan gambut 

adalah di mana tidak ada masyarakat hidup di gambut. Jadi, hutan gambut dapat benar-benar tidak 

mengalami gangguan. Dengan ada hutan gambut bagus, lahan gambut dapat pulih lebih optimal dan 

iklim basah lebih terjaga. Namun, Gusti Anshari dari Universitas Tanjungpura mengatakan tidaklah 

mungkin di Indonesia untuk menyingkirkan penduduk dari lahan gambut. Hal ini karena sudah 

banyak sekali masyarakat menggantungkan hidup dari gambut. Page mengatakan, upaya pemulihan 

gambut yang efektif memerlukan kolaborasi dengan masyarakat yang sudah menggarap atau 

bertani di lahan gambut. 

Menurut Gusti, agar kolaborasi dapat tercipta, perlu ada insentif finansial dan perlu kembang model 

pengelolaan gambut berkelanjutan. 

2.5.1 Agrosilvofishery pada Lahan Gambut: Contoh di Kedaton, Sumatra Selatan 

Revegetasi di lahan gambut diujicobakan dengan model agrosilvofishery di Desa Kedaton, Sumatra 

Selatan (Bastoni, 2019). Agrosilvofishery merupakan pola budidaya terpadu ramah gambut yang 

mengintegrasikan budidaya pertanian, kehutanan dan perikanan dalam satu hamparan lahan. 
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Model ini merupakan bentuk adaptasi, modifikasi, dan optimalisasi pemanfaatan ruang yang 

sebenarnya sudah ada dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat lokal di daerah rawa termasuk 

rawa gambut di Sumatra Selatan. 

Agrosilvofishery mengadopsi prinsip paludikultur karena kegiatan budidaya mengikuti pola fluktuasi 

musiman genangan air tanpa intervensi drainase. Total area yang dibangun untuk model 

agrosilvofishery sebanyak 10 hektar untuk tanaman kehutanan seperti belangeran dan tembesi. 

Pertumbuhan tanaman belangeran (Shorea balangeran) memiliki tingkat hidup 85%, dengan 

pertumbuhan tinggi 97 cm per tahun dan pertumbuhan diameter 3,25 cm per tahun. 

Tanaman pertanian yang dibudidayakan adalah dua jenis palawija, yakni, padi dan jagung, dan enam 

jenis hortikultur, yakni, kangkung, jagung manis, tomat cung, cabai, bayam, dan mentimun. 

Dikombinasikan dengan budidaya perikanan yang pada prinsipnya masih memanfaatkan ikan-ikan 

yang terperangkap dalam parit tertutup. Jenis-jenis ikan ini seperti tembakang, betok, selincah, lele, 

gabus, lais, seluang, sepat, dan sepatung. 

Dari hasil budidaya perikanan di gambut ini, masyarakat dapat meperoleh pendapatan cukup 

signifikan. Misal, pengelolaan caren seluas 100 m x 5 m (500 m2) dapat memproduksi 93,4 kg ikan 

dengan potensi ekonomi Rp2,34 juta.  

Pada lahan yang menjadi pilot model agrosilvofishery, dipasang beberapa alat pengamatan untuk 

kondisi hidrologis gambut. Total ada 22 alat pemantau terpasang dengan rincian sebagai berikut: 

• Empat unit patok ukur pengamatan tinggi muka air pada kolam. 

• Tujuh unit piezometer untuk pengamatan tinggi muka air pada lahan. 

• Tujuh unit patok subsibensi gambut. 

• Empat unit sekat kanal. 

Berdasarkan pengamatan tinggi muka air di areal pilot model agrosilvofishery, pada saat puncak 

musim hujan, areal akan tergenang dengan tinggi muka air lebih 180 cm. Sedangkan pada musim 

kemarau panjang, tinggi muka air akan mengalami penurunan sampai di bawah 40 cm. 

Sedangkan model paludikultur merupakan model yang dianggap ideal dari sisi ekologis dan 

pengembangan ekonomi bagi masyarakat di sekitar lahan gambut. 

Melalui sistem paludikultur, dapat dilakukan pengembangan berbagai tanaman budidaya, termasuk 

juga di dalamnya ada budidaya ikan, ternak di hutan serta lahan gambut (silvo-fishery dan silvo-

pasture), serta ekoturisme berbasis lahan gambut. Ini semua dapat dilakukan sepanjang peran dan 

fungsi ekosistem gambut tidak terganggu. Secara prinsip, paludikultur merupakan teknik adaptasi 

jenis-jenis tanaman terutama tanaman jenis lokal-dengan kondisi biofisik alami ekosistem gambut. 



34 Jelajah Kerja Riset dan 
Pengembangan Restorasi Gambut 

 

Gambar 20. Plot Agrosilvofishery di Kedaton, OKI 

Dari plot ini didapatkan pembelajaran sebagai berikut: 

• Desain inovatif untuk diversifikasi komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan.  

• Trajectory pendapatan (perhitungan ekonomi dari beberapa Komoditas). HHBK dan alternatif 

sawit serta pengelolaan lahan ekstaktif berat lain. 

• Peningkatan Kenekaragaman hayati di dalam plot yang harus dimonitoring 

• Namun dalam program ini juga masih ada kesenjangan yang diharapkan dapat ditutup yaitu: 

• Partisipasi masyarakat dan multipihak sebagai katalis restorasi ekosistem gambut yang 

mengintegrasikan 3 R di KHG target harus lebih ditingkatkan 

• Penerapan ecosystem accounting pada berbagai jasa ekosistem dengan skenario 

agrosilvofishery dan agroforestry. Penambahan nilai keanekaragaman hayati seperti apa 

yang didapat dari model ini? 

• Masih terdapat gap terkait dengan tata air (belum terintegrasi). 
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2.5.2 Agroforestry pada Lahan Gambut: Contoh Plot Desa Rasau Jaya dan Liang Anggang 

Pada dua plot Agroforestri Rasau Jaya II, Kabupaten Kubu Raya, Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai 

Punggur Besar-Sungai Kapuas (Sanudin et al., 2018) dikembangkan agroforestry di gambut dalam 

dan di gambut dangkal. Dua plot agroforestri di Desa Rasau Jaya II didirikan oleh Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Agroforestri (BP2TA) Ciamis pada tahun 2017, di lahan gambut milik Pak 

Rustamaji. Plot ini terdiri dari: (i) pembasahan oleh empat blok saluran yang dikembangkan oleh 

Universitas Tanjung Pura dan dua blok oleh BP2TA Ciamis; (ii) praktik agroforestri dengan spesies 

gambut asli (termasuk pulai dan jelutung), spesies adaptif (termasuk jengkol dan pinang), dan 

tanaman hortikultura yang dibudidayakan di lahan gambut dangkal. Kemudian (iii) Pembibitan 

balangeran, jelutung, tampang/bangkirai, jambu-jambu, bangka, pulai, baparu, galam, 

ubar/palawan, dan kapur naga yang bibitnya dikumpulkan dari Kalimantan Tengah. 

 

Gambar 21. Lokasi plot di Desa Rasau Jaya II, Kalimantan Barat 

Perbedaan plot antara gambut dangkal dan dalam, dan kinerja tanaman dan tabel air diamati dari 

Desember 2017 hingga November 2018. Spesies asli (jelutung dan pulai) tumbuh dengan baik di 

lahan gambut dalam dan dangkal, sementara tanaman adaptif seperti jengkol memiliki kinerja yang 

lebih baik di gambut dangkal. Tabel air berkisar antara 3–85 cm di bawah permukaan gambut. 

Selama periode pengukuran, mereka mengalami lima bulan kering. Sumur dalam dipasang tegak 

lurus dengan kanal.  
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Gambar 22. Hasil perkembangan plot di Desa Rasau Jaya II 

Petak agroforestry ini mendapat tentangan dari kelompok tani di masyarakat. Namun demikian, 

pendekatan yang konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan oleh peneliti terkait menurunkan 

tingkat resistensi. Melalui Pak Rustamaji, fasilitasi dan komunikasi terus menerus telah dilakukan 

dan dialihkan kepada anggota kelompok tani. Nilai langsung hortikultura memperkuat pendekatan 

itu. Pada 2019, Desa Rasau Jaya II bebas kebakaran. 

Di Liang Anggang, BRG bekerja sama dengan mitra penelitian dari Universitas Lambung Mangkurat 

untuk mengembangkan plot agrofrestry, yaitu mengintegrasikan tanaman kehutanan dan tanaman 

pertanian demi diversifikasi hasil komoditas (Fauzi et al., 2018; Hadi et al., 2017; Rachmanadi et al., 

2018). Plot ini terletak di luar KHG yaitu di Liang Anggang Kalimantan Selatan.  

Dari plot ini didapatkan pembelajaran: 

• Desain inovatif untuk diversifikasi komoditas pertanian dan kehutanan  

• Trajectory pendapatan (perhitungan ekonomi dari beberapa komoditas). Hasil hutan bukan 

kayu (HHBK) dan alternatif sawit serta pengelolaan lahan ekstaktif berat lainnya. 

• Peningkatan keanekaragaman hayati di dalam plot yang harus dimonitoring 

Namun masih terdapat celah yang harus dapat ditutupi (hampir sama dengan agrosilvofishery). 

• Partisipasi masyarakat dan multipihak sebagai katalis restorasi ekosistem gambut yang 

mengintegrasikan 3 R di KHG target harus lebih ditingkatkan. 

• Penerapan ecosystem accounting pada berbagai jasa ekosistem. Penambahan biodiversitas 

apa yang didapat dari model ini? 

• Masih terdapat celah terkait dengan tata air yang belum terintegrasi. 
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Gambar 23. Lokasi plot di HLG Liang Anggang, Kalimantan Selatan 

Selain plot agroforestry, BRG juga mengembangkan plot kerbau dan bebek rawa, serta perikanan di 

Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di Danau Panggang, kawasan konservasi 

tidak terkanalisasi, meliputi wilayah lahan gambut sedang hingga tebal. Daerah itu habitat alami kerbau 

rawa dan bebek alabio.Area-area ini dikelola penduduk lokal secara tradisional dengan menanam 

sayuran, yang dikenal sebagai pertanian terapung. Daerah ini juga Desa Peduli Gambut (DPG). 

Pada 2017, tim Universitas Lambung Mangkurat (ULM) budidaya ikan toman pada 20 keramba di 

Pokdakan Harapan Manuntung dan belut di Pokdakan Inovasi Sejahtera, Desa Tambak Sari Panji, 

Kecamatan Haur Gading HSU.Di Pokdakan Inovasi Sejahtera, Kecamatan Haur Gading Amuntai, 

kolam ikan dibuat dengan terpal.  

2.5.3 Pembiakan Ikan Rawa Gambut 

Tak hanya sebagai potensi ekonomi, ikan rawa gambut juga dapat berfungsi sebagai Indikator 

Restorasi Gambut. (Giam et al., 2012; Husson, 2018; Iqbal, 2011; Rachmatika et al., 2006; S.A. 

Thornton et al., 2018; Sara A. Thornton et al., 2020). Rawa gambut kaya dengan ikan air tawar, 

termasuk ikan gabus (Channa striata), betok (Anabas testudineus), lele rawa (Clarias batrachus), 

dan biawan/ tuakang (Helostoma temmincki). Pengembangan ikan lokal rawa gambut dilakukan 

di Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau, Kalteng (Tantulo et al., 2018, 2019) dan di 

KHG Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (Hasibuan et al., 2018). Telah dilakukan 

penyediaan benih ikan (betok, lele, dan gabus), pembangunan sarana dan prasana seperti kolam 

pendederan, larva/benih, kolam pemeliharaan induk, kolam pemeliharaan pembesaran, dan 

bangsal mini tempat pemijahan. Juga, pondok untuk pelatihan dan pembuatan sumur bor buat 

mendapatkan air bersih ditambah tempat budidaya magogot untuk pakan ikan juga sudah tersedia.  
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Gambar 24. Lokasi plot di Desa Piliang dan Jabiren, Kalimantan Tengah 

Model budidaya ikan lokal rawa gambut yang terintegrasi dengan upaya pembasahan dan 

paludikultur (model kolam, fishoen, maupun beje). Pengembangan ikan lokal rawa gambut sangat 

menjanjikan. Induk ikan betok dan lele lokal cukup tinggi <95%, indukan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tingkat kelangsungan hidup larva ikan 

betok ± 70%, di mana nilai SR larva ikan betok masih dalam keadaan cukup baik. Tingkat 

kelangsungan hidup benih ikan betok ±65%, di mana tingkat kelangsungan hidup benih ikan betok 

masih dalam keadaan cukup baik. 

Inovasi teknologi budidaya ikan lokal rawa gambut untuk mendukung upaya restorasi. Hasil analisis 

keekonomian/finansial sangat layak dikembangkan usaha pembenihan dan pembesaran ikan betok, 

gabus, dan gurami di lahan rawa gambut. Juga hasil pembelajaran terhadap budidaya pakan alami 

(rotifera dan magot) maupun pembuatan pakan berbahan baku lokal dapat diterapkan di areal 

gambut dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Data hasil monitoring kualitas air dan 

pertumbuhan ikan (panjang dan berat), kelangsungan hidup ikan, dan tingkat efisiensi pakan sebagai 

acuan kerangka pemikiran untuk pengembangan budidaya ikan lokal rawa gambut (lebih lanjut 

dapat mengacu pada buku diterbitkan Kedeputian Penelitian dan Pengembangan, Sains dan Inovasi 

dari Tapak). 
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Gambar 25. Budidaya ikan rawa dan pengembangan pakan menghasilkan kegiatan ekonomi yang 

menguntungkan 

Pembelajaran budidaya ikan asli gambut: 

• Inovasi pembenihan betok sebagai ikan asli rawa gambut. 

• Penilaian ekonomi dari budidaya ikan betok sangat menjanjikan. 

• Kualitas air dan pakan sangat mempengaruhi persen hidup dan pertumbuhan ikan betok. 

• Budidaya magot untuk sumber pakan yang lebih ekonomis dan memberikan nutrisi yang baik 

bagi ikan dibanding pellet komersial 

Kesenjangan yang harus dicari keterbaruannya dalam pengelolaan dan pengembangan betok adalah 

tentang bagaimana intervensi yang diperlukan untuk membentuk jaringan pemasaran yang 

berkelanjutan.  Juga intervensi model bisnis yang diperlukan untuk membuat model bisnis yang 

sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. 

2.5.4 Pengembangan Produk Turunan Kerbau Rawa 

Di Sumatra Selatan, banyak ditemui kerbau rawa yang dibudidayakan secara turun-temurun oleh 

masyarakat. BRG dan UNSRI menilai bahwa budidaya kerbau dapat menjadi potensi ekonomi yang 

dapat dikembangkan, baik dalam produksi daging maupun susu yang dapat menjadi bahan dasar 

perbaikan gizi masyarakat (Yazid et al., 2018). Kerbau rawa asli Sumatra Selatan telah ditetapkan 

sebagai rumpun lokal Indonesia melalui SK Kementan No.694/Kpts/PD.410/2/2013. Kerbau rawa asli 

Sumatra Selatan terbukti memiliki kekerabatan dengan kerbau unggul.   

Revitalisasi kegiatan pengembangan budidaya kerbau rawa menjadi sangat relevan dengan kegiatan 

restorasi gambut. Di Sumsel, kerbau rawa menghasilkan produk susu kerbau rawa. Beberapa 

turunan produk yang dapat dibuat dari susu kerbau adalah gula (gulo puan), susu segar dan susu 

segar berperisa, minuman yoghurt, eskrim, dan permen karamel.  
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Sifat pemeliharaan dan penggemukan budidaya kerbau rawa di Sumatra Selatan masih 

menggunakan cara tradisional dan menemukan berbagai kendala. Pertama, terkait usaha 

pemeliharaan kerbau rawa, terutama lahan pertanian dan lahan pakan kerbau yang tidak pasti 

batasannya. Akibatnya, sering terjadi konflik dan untuk memenuhi kebutuhan pakan, kelompok 

peternak memanfaatkan lahan rawa di desa yang tersedia dan tidak ditanami padi. Ketersediaan 

pakan dipengaruhi oleh musim. Pada musim hujan, keragaman pakan kerbau banyak, tetapi 

kawasan terbanjiri hebat, hingga kerbau sulit menjangkau makanan. Pada musim kemarau panjang, 

rumput pakan banyak mati kekeringan. Kedua, usia rata-rata peternak kerbau yang tidak berada 

pada usia produktif. Selain itu, pendidikan peternak juga berada pada rata-rata tingkat pendidikan 

sekolah dasar. Ketiga, kegiatan pemeliharaan bukan merupakan pekerjaan utama, melainkan 

sebagai pekerjaan sampingan.  

BRG dan UNSRI melakukan riset aksi pengembangan biomas pakan kerbau di lahan gambut. Hasil 

dari penelitian ini bahwa, jenis pupuk berpengaruh terhadap percepatan recovery dan peningkatan 

jumlah spesies rumput dan biomas pakan. Pupuk organik dapat meningkatkan jumlah spesies 

sampai dua kali lipat dan peningkatan biomas sampai empat kali lipat.  

 

Gambar 26. Kerbau Rawa di Sumatra Selatan. Potensi peternakan yang sangat baik. 
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2.6 Beyond 3R 

Selain menggunakan pendekatan 3R, BRG pun menyadari, perlu pendekatan lain agar program 

restorasi gambut mampu berjalan dengan baik. Dr. Haris Gunawan, Deputi IV BRG, pada sambutan 

di Webinar Diskusi Ilmiah Terfokus sesi 2 berjudul "Modalitas dan Pentingnya Terobosan 

Pengembangan Ekonomi Hijau pada Lanskap Ekosistem Gambut" pun mengamini hal ini.8 Terobosan 

dalam mencapai keberlanjutan, perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut tentu tidak akan 

lepas dari aspek ekonomi dan pelibatan masyarakat yang hidup di ekosistem gambut. Jadi, satu kata 

kunci, yakni ‘ekonomi hijau’ merupakan pendekatan pembangunan ekonomi untuk pelestarian 

ekosistem gambut. Apalagi, restorasi gambut merupakan kerja integrasi antara aspek sosial 

ekonomi dan kelembagaan. Sekali lagi, ada kata-kata ekonomi di dalamnya.” 

Apabila ingin betul-betul menyongsong era ekosistem gambut benar-benar pulih, maka aspek ekonomi 

juga harus terintegrasi dan tersistematis dalam setiap program restorasi. Prof. Lars Hein dari Wageningen 

University and Research, menambahkan babhwa integrasi ekonomi dengan seluruh program restorasi 

gambut sangat dibutuhkan. Malahan, integrasi itu sudah bukan lagi pilihan, seharusnya sudah jadi sebuah 

program. Kesulitan dalam menyatukan program ‘ekonomi hijau’ dengan program restorasi gambut 

bukan hanya karena ekosistem gambut sangat sulit dikelola, juga luasan ekosistem gambut di Indonesia 

sangat besar dan tersebar di banyak lokasi, termasuk di daerah terpencil. Tetapi masih ada beberapa 

kriteria dapat jadi pertimbangan model ekonomi untuk pengelolaan ekosistem gambut yang dapat 

dilakukan, seperti adanya jenis tanaman yang Profitable atau menguntungkan; menjaga ketahanan 

pangan; dan pengembangan dengan skala dan teknologi yang cukup  

Modal sosial juga menjadi faktor penting untuk mendukung efektivitas restorasi gambut. Kategori 

modal sosial yang relevan jadi tolak ukur adalah komitmen membangun desa. Komitmen ini, dapat 

dilihat dari parameter etos kerja, mau dan mampu berkontribusi, serta memiliki inisiatif untuk 

bergerak. Kemudian, akuntabilitas dalam mengemban tugas. Beberapa indikator akuntabilitas ini 

dapat terlihat dari beberapa hal, yaitu, dapat dipercaya (trustworthy) dan transparan (aktif melaporkan 

atau mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan). Selanjutnya, integritas, artinya, enggan terlibat 

dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terakhir, semangat berkolaborasi. Sifat kooperatif 

yang melekat pada kepribadian, dapat termanifestasikan jadi keinginan kuat bergotong-royong dalam 

mendukung restorasi berkelanjutan, inter dan antar generasi. 

Pada dasarnya, modal sosial ini kekuatan dasar atau pondasi yang harus dimiliki masyarakat yang 

perlu diperhatikan secara seksama. Tanpa modal sosial kuat, masyarakat akan mudah terbawa arus 

yang dapat membawa masing-masing individu pada kepentingannya atau kelompok sendiri atau 

kepentingan lebih bersifat pragmatis. Hingga akhirnya mampu bersikap bijak terhadap alam. Dari 

sini baru dapat didefinisikan manfaat apa yang relevan dan dibutuhkan masyarakat. Apakah sekadar 

manfaat ekonomi, atau ada rasa perlu terhadap perbaikan ekosistem atau lingkungan mereka 

tinggal. Berdasarkan hasil penelitian terkait partisipasi dan peran masyarakat terkait restorasi 

gambut, ternyata banyak masyarakat bermukim di tempat kegiatan restorasi masih belum 

memahami sepenuhnya pengertian restorasi. Baik itu kegiatan pembasahan (rewetting), revegetasi, 

dan revitalisasi ekonomi masyarakat. 

 
8 https://youtu.be/isRjP-IXB10 
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2.6.1 Kebijakan sosial ekonomi 

Kebijakan sosial ekonomi untuk pengembangan ekonomi hijau di ekosistem gambut antara lain, 

tanah obyek reforma agraria (TORA) lahan gambut. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

86/2018 tentang Reforma Agraria, Presiden Joko Widodo mencetuskan program Tanah Obyek 

Reforma Agraria (TORA). Dalam perpres ini disebutkan, penyelenggaraan reforma agraria oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap TORA atau tanah yang dikuasai negara dan, atau 

tanah yang telah dimiliki masyarakat. 

TORA merupakan terobosan kebijakan untuk distribusi lahan kepada masyarakat sebagai upaya 

penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang 

berkeadilan disertai reforma akses, tidak terkecuali dengan lahan gambut. Kebijakan TORA di lahan 

gambut merupakan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan pengelolaan lahan gambut secara 

berkelanjutan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. 

 

Gambar 27. Buku TORA Lahan Gambut terbitan Kedeputian 

Penelitian dan Pengembangan BRG 

TORA di lahan gambut diawali di Kabupaten Siak, Riau. Lahan gambut yang masuk ke target restorasi 

BRG dan beberapa di wilayah fungsi ekosistem gambut KLHK. Kedalaman gambut pada areal 

program TORA eks-HGU-7 didominasi gambut dalam (97,74%) dengan rata-rata kedalaman enam 

hingga tujuh meter dan gambut dangkal (kurang 3 m) adalah 2,26%. Sedangkan kedalaman gambut 

pada areal TORA eks-HGU-9 juga didominasi gambut dalam (91,04%) dengan rata-rata kedalaman 

empat hingga lima meter dan gambut dangkal 8,96%. 
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Mengutip dari buku TORA Lahan Gambut "Analisis Tata Air, Kelembagaan, dan Potensi Komoditinya," ada 

beberapa alternatif pilihan komoditas ramah gambut yang dapat dikembangkan pada lahan gambut 

seperti produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Masing-masing kelompok komoditas 

ini memiliki tingkat kesesuaian tumbuh berbeda tergantung pada faktor kedalaman gambut, kondisi 

drainase, keasaman tanah, dan kesuburan tanah. Pemilihan komoditas tanaman juga perlu 

mempertimbangkan ketahanan tanaman pada kondisi lahan dengan tinggi muka air 0,4 m. Hingga 

komoditas yang mempunyai faktor pembatas berupa drainase terhambat dapat diatasi. 

2.6.2 Model Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Ekowisata 

Setidaknya terdapat dua model ekowisata yang sudah dikembangkan terkait restorasi gambut.  

Kedua model ini adalah model ekowisata berbasis susur sungai dan danau, serta model ekowisata 

berbasis observasi burung migran.  

Ekowisata Restorasi Gambut Terintegrasi 

Pada tahun 2018 dilakukan riset aksi pengembangan ekowisata di kawasan Kameloh Misik, Palangka 

Raya (Jaya et al., 2018). Model ekowisata yang dikembangkan adalah agro-ekowisata. Sebagai 

kawasan terdegradasi yang sedang direstorasi, kawasan ini berpotensi menjadi kawasan wisata 

berbasis restorasi gambut.  

Beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan antara lain: budidaya jamur tiram, budidaya lebah madu 

dan pengelolaan limbah sapi, budidaya kopi, lidah buaya, melon, dan labu madu, dan budidaya 

cempedak serta pinang. Beberapa atraksi yang menjadi daya tarik wisatawan di kawasan ini antara 

lain, susur kanal agroforestry, petik buah, budidaya jamur tiram dan cacing tanah, taman bunga, dan 

pembibitan serta penanaman pohon.  

 

Gambar 28. Konsep ekowisata restorasi gambut di Kanal Kalampangan 



44 Jelajah Kerja Riset dan 
Pengembangan Restorasi Gambut 

Di sekitar Kameloh Misik juga, wisatawan dapat mengunjungi beberapa objek wisata kawasan lahan 

gambut, antara lain, wisata alam di Sebangau, meliputi wisata sungai di Kereng Bangkirai, wisata di 

Sungai Koran, dan Laboratorium Alam Hutan Rawa Gambut, kemudian Kawasan Revegetasi gambut 

KHDTK Tumbang Nusa, kemudian Kawasan Konservasi Hutan Gambut Jumpun Pambelum. 

 

Gambar 29. Ekowisata Batu Ampar di Sebangau, Kalimantan Tengah 

Ekowisata Burung 

Pada 2019, BRG bekerja sama dengan Bogor Nature’s Group membuat model pembangunan 

ekowisata berbasis daya tarik burung migran/burung air. Pada diskusi kelompok terpadu di Bogor, 

3 Juli 2019, Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, mengatakan, lahan gambut merupakan 

ekosistem khas dan penting. Mengapa? Selain berfungsi sebagai pengatur tata air dan iklim mikro 

juga sebagai pusat keragaman hayati dan habitat berbagai jenis burung air dan burung pemangsa 

yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan untuk ekowisata. Karena itu, BRG bersama Bogor 

Nature’s Group berinisiatif untuk menyusun model pembangunan ekowisata berbasis lahan gambut 

di pantai timur Sumatra. Sekaligus menyediakan rancangan manajemen untuk pengembangan 

program wisata berkelanjutan dan pelestarian burung air di pantai timur Sumatra. 

Tujuan pengembangan model ekowisata ini tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi lokal, juga 

menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta melestarikan sumberdaya alam 

dan pantai. Prinsip dasar ekowisata berkelanjutan, adalah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi 

berbasis ekosistem dengan pelestarian alam dan kearifan budaya lokal.  
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Lebih lanjut, penelitian menghasilkan buku berjudul “Model Pembangunan Kepariwisataan Berbasis 

Ekowisata Pulau Rupat dan Pulau Basu di Riau.” Sebagai lokasi percontohan wisatawan nusantara, 

ekosistem hutan gambut Pulau Rupat dan Pulau Basu di Riau memiliki kekayaan keragaman hayati 

tinggi dan sangat khas. Kawasan ini merupakan habitat berbagai jenis raptor dan burung air migran 

yang dilindungi undang-undang hingga harus pencegahan dari kerusakan, termasuk kebakaran 

hutan dan lahan. Kedua pulau itu berada di garis depan Indonesia yang keutuhannya wajib 

dipertahankan dari berbagai ancaman, seperti abrasi, penyelundupan, dan lain-lain. 

 

Gambar 30. Burung Bangau Tongtong dapat menjadi potensi wisata burung 

Dalam pengembangan ekowisata, negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keindahan 
alam, keragaman hayati, dan kaya aneka budaya sudah seharusnya jadi daya tarik utama wisatawan 
mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Kapasitas kelembagaan ekowisata, 
meliputi unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat perlu mempersiapkan diri baik kuantitas 
maupun kualitas, terutama dalam etika, perilaku, dan keahlian individu. Dalam pengelolaan 
ekowisata perlu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi para pihak dalam jalankan visi, misi, dan 
strategi pencapaian tujuan pembangunan ekowisata berkelanjutan. Hal ini sangat mendasar untuk 
menghadapi kondisi lingkungan ke depan yang semakin berubah. Jadi perlu manajemen cepat dan 
dinamis bagi pembangunan kepariwisataan nasional. 
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2.6.3 Biodiversitas Tasik gambut 

Ekosistem tasik merupakan salah satu ekosistem akuatik di area gambut. Tasik sendiri merupakan 

danau atau perairan pada lahan gambut. Tasik biasa berada di dekat puncak kubah dan tak memiliki 

jalur keluar. Meski demikian, karena lokasi di atas kubah, tasik dapat menjadi sumber air dari sungai-

sungai di hilir. Setidaknya terpetakan 30 tasik di Riau. Salah satu tasik paling terkenal misal di Taman 

Nasional Zamrud. Tasik juga banyak ditemui pada gambut kepulauan, terutama di Pulau Tebing 

Tinggi dan Pulau Rangsang. Secara geologis pembentukannya pasti sangat menarik. 

Tasik pada lahan gambut memiliki beberapa karakteristik seperti: 

a. Kualitas air yang berwarna coklat dan terlihat hitam jika terkena sinar 

b. Bersifat asam (memiliki pH rendah) 

c. Cenderung stagnan atau tergenang dalam cekungan 

d. Memiliki vegetasi 

e. Substratnya lumpur dan serasah 

f. Memiliki kandungan oksigen dan kalsium rendah 

g. Memiliki tanah miskin hara namun populasi biota yang menghuni lahan gambut cenderung 

kecil dan unik 

h. Hampir semua ikan hias pada tasik lahan gambut memiliki corak warna menarik 

Ekosistem akuatik tasik dan vegetasi di tepian tasik objek menarik untuk diteliti. Kemelimpahan 

fitoplankton juga merupakan parameter penting karena memiliki peranan sebagai produsen primer. 

Keberadaan fitoplankton pada tasik gambut menjadi pakan alami bagi berbagai jenis fauna di dalam 

ekosistem akuatik. Vegetasi itu selain memiliki keragaman tinggi, juga habitat bagi berbagai biota. 

Juga banyak vegetasi dapat bermanfaat untuk keperluan manusia. Selain itu, ada pula fauna darat 

yang perlu dikaji pada ekosistem di sekitar tasik. 

Penelitian mengenai faktor biotik, abiotik dan pemanfaatan ekosistem tasik dan sekitar perlu dilakukan 

secara komprehensif hingga jadi data dasar pengelolaan lahan gambut ramah lingkungan hidup dan 

berkelanjutan Sejak 2018, Tim Konsorsium Tiga Universitas studi ekosistem tasik dalam KHG Pulau 

Tebing Tinggi di Kepulauan Meranti, Riau. Tim konsorsium terdiri dari Fakultas Biologi Universitas 

Gadjah Mada, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Studi Bencana Universitas 

Riau (Suyono et al., 2018, 2019). Lokasi penelitian di Tasik Ulu Mahmud, Desa Lukun di Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur. Keduanya dalam Kepulauan Meranti, Penentuan lokasi ini karena keunikan dari 

tasik itu. Pulau Tebing Tinggi di Kepulauan Meranti, dipandang sebagai KHG ideal untuk meneliti tasik. 

Tidak seperti tasik umumnya yang memiliki saluran masuk dan keluar, tasik ini hanya seperti genangan 

air yang terisolasi. Dinamika air pada tasik dapat mengindikasikan dinamika air pada kubah gambut. 

Selain itu, di Tasik Ulu Mahmud diketahui bahwa tasik menyimpan potensi biodiversitas sangat tinggi. 

Terdapat zonasi vegetasi di lingkungan tasik, yang terbagi atas zona vegetasi 1, tanaman bakung, zona 

vegetasi 2 pepohonan berukuran kecil, dan zona vegetasi 3 pepohonan beragam ukuran. Kemudian, 

zona vegetasi 4 juga dibentuk oleh pepohonan berukuran kecil, tetapi dengan komposisi berdeda 

dengan zona 2. Kawasan tasik menyimpan potensi biodiversitas tingkat tinggi dan mikroalga sangat 

kaya. Penelitian terbaru pada 2020 menunjukkan, setidaknya 90 jenis tanaman dan 66 jenis hewan 

dikenali oleh masyarakat. Kawasan tasik juga merupakan kawasan keramat untuk kegiatan tradisi, 

yaitu ritual mandi sapo yang diadakan menjelang bulan Safar.  
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Namun tasik terancam. Tasik Ulu Mahmud, terancam deforestasi sampai 44.3% selama 20 tahun 

terakhir. Laju fragmentasi hutan juga mencapai 210% selama 20 tahun terakhir. Karena itu, sangat 

penting agar tasik dapat terlindungi, hingga jadi kawasan flagship gambut utuh. 

 

Gambar 31. Tasik di Taman Nasional Zamrud 

 

Gambar 32. Tasik Ulu Mamud di Desa Lukun, Kabupaten Kepulauan Meranti 
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2.7 Restorasi Gambut dan Emisi Gas Rumah Kaca 

Pemerintah Indonesia berkomitmen ikut berkontribusi tekan emisi global. Pembangunan pun akan 

mengarah ke pembangunan berkelanjutan atau rendah karbon. Komitmen penurunan gas rumah kaca 

(GRK) ini tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dan tercatat 

pada Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) pada 

November 2016. 

Di dalam NDC, disebutkan, emisi GRK Indonesia pada 2010 sebesar 1.334 juta ton setara CO2 dan akan 

naik jadi 2.869 juta ton setara CO2 pada tahun 2030 dalam kondisi tanpa intervensi (business as usual). 

Indonesia bertekad menurunkan emisi GRK secara mandiri hingga 29% (834 juta ton setara CO2) atau 

41% (1.081 juta ton setara CO2) dengan bantuan internasional sebelum tahun 2030. Sedangkan emisi dari 

sektor lahan dan kehutanan terkait erat dengan kegiatan deforestasi, degradasi di lahan gambut, serta 

kebakaran hutan dan lahan gambut.  

Mengutip dari laporan "Penentuan Tingkat Rujukan (Reference Level) untuk Menduga Penurunan Emisi 

dari Restorasi Gambut 2018" yang dibuat BRG, Pemerintah Indonesia melalui BRG sejak 2016 mengambil 

langkah konkret menurunkan emisi melalui restorasi lahan gambut rusak dan konservasi lahan gambut 

utuh. Untuk menilai penurunan emisi dari aktivitas restorasi dan konservasi lahan gambut perlu tingkat 

rujukan (reference level). Dua jenis data penting yang dipergunakan dalam penyusunan tingkat rujukan 

adalah data aktivitas dan faktor emisi. Kedua jenis data ini diperoleh dari data nasional yang dikumpulkan 

dengan teknologi mutakhir hingga memiliki ketelitian tinggi. Di samping itu, jenjang (tier) data memiliki 

peringkat tinggi karena secara spesifik mewakili kondisi ekosistem rawa gambut Indonesia. Jenis GRK 

yang diperhitungkan utama adalah karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4).  

Upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi dari lahan gambut di Indonesia sendiri sejalan 

dengan program restorasi lahan gambut dengan pendekatan yang dikenal dengan program 3R. Dengan 

R1, maka dekomposisi gambut dan kebakaran lebih lanjut dapat dikendalikan. Dengan R2, maka akan 

mampu meningkatkan kemampuan penyerapan ekosistem lahan gambut dan meningkatkan sumber 

bahan organik. Sementara program R3 akan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat hingga mengurangi tekanan terhadap ekosistem gambut. Efek kumulatif jika ketiga tindakan 

dilakukan simultan, secara efektif akan mengurangi emisi, dekomposisi, dan risiko kebakaran salah satu 

penyebab emisi GRK terbesar. 

2.7.1 Tingkat Rujukan Emisi dari Lahan Gambut 

Tingkat rujukan emisi yang merupakan gabungan dari seluruh aktivitas di lahan gambut bersumber dari 

emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, dekomposisi gambut, emisi dari kanal dan kebakaran lahan 

gambut. Tingkat rujukan ini juga ditentukan berdasarkan penjumlahan nilai emisi historis dari setiap 

aktivitas untuk periode 2006–2015. Ditentukan nilai rujukan tahunan dari aktivitas perubahan tutupan 

lahan dan kebakaran hutan menggunakan metode perataan dari data historis. Nilai rujukan dari 

pembangunan kanal didapat dengan menerapkan metode regresi linear dan dekomposisi gambut 

menggunakan regresi non-linear atau polinomial. Karena tidak tersedianya data kanal sebelum 2015, 

emisi dari kanal sebelum tahun 2015 dihitung berdasarkan kecenderungan perubahan panjang kanal 

tahun 2015 dan 2016. Sementara, tingkat rujukan untuk kebakaran hutan dipilah menjadi tiga kategori, 

yaitu rata-rata semua tahun, rata-rata tahun El Nino, dan rata-rata tahun tanpa El Nino. 
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2.7.2 Efektivitas implementasi mitigasi dengan sinergi nasional-daerah dan teknologi 

pemantauan 

Mitigasi emisi akan efektif jika terintegrasi dalam Rencana Aksi Daerah penurunan emisi GRK (RAD 

GRK). Dalam pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) pihak independen, pelaksanaan restorasi 

memerlukan dukungan teknologi, khusus terkait keberhasilan R1 dan R2. Pemantauan ini dilakukan 

BRG disertai dengan ketersediaan peta resolusi tinggi dengan teknologi light detection and ranging 

(LiDAR). Data LiDAR juga dapat untuk pemantauan keberhasilan program R2 dalam kaitan dengan 

pertumbuhan biomassa dan permudaan alam dalam skala yang detail. Teknologi LiDAR secara 

akurat dapat untuk pemantauan subsidensi (penurunan) permukaan lahan gambut, Juga topografi 

mikro yang membantu penentuan dan perbaikan arah aliran kanal dan lokasi penyekatan kanal, 

khusus di lahan terbuka atau semak yang dapat ditembus gelombang LiDAR. Sebuah teknologi 

dengan cahaya laser untuk menciptakan peta permukaan bumi tiga dimensi. Serta jaringan 

pengamatan tinggi muka air automatic ground water level recorder (AGWLR) pada titik-titik yang 

dianggap perlu, terutama dalam program R1 pada berbagai kelas intervensi.  

Jika pemantauan dan pelaporan untuk perhitungan karbon, maka aturan harus diadopsi. Misal, 

Permen 70/2017 dan 71/2017 disesuaikan dengan Permen 72/2017 tentang MRV. 

 
Gambar 33. Proyeksi penurunan emisi jika dilakukan intervensi 

2.7.3 Dampak Restorasi terhadap Pengurangan Emisi 

Penelitian soal penentuan reduksi emisi lahan gambut setelah mengalami pembasahan ulang ini 

dapat jadi gambaran soal dampak restorasi gambut terhadap pengurangan emisi karbon atau GRK 

(Murdiyarso, Taufik, Santikayasa, et al., 2019). Perubahan ekosistem gambut sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan emisi karbon ke atmosfer. Restorasi gambut melalui pembasahan ekosistem 

gambut akan memberikan kontribusi secara signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. 
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Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Leban, Bengkalis-Riau. Tujuan penelitian ini untuk menduga 

faktor emisi (EF) dari berbagai tipe penggunaan lahan gambut (hutan campuran, perkebunan sawit 

dan perkebunan karet) dan menduga reduksi emisi gas rumah kaca (CO2, N2O, CH4) dari kegiatan 

pembasahan ulang. 

Dari hasil penelitian itu, menunjukan, pembasahan ekosistem gambut memang berkorelasi positif 

terhadap reduksi emisi CO2 berkisar antara 2,5-25 ton-CO2 per hektar per tahun. Rata-rata emisi 

total CO2 sebelum di sekat vs setelah disekat di hutan campuran, kebun sawit dan kebun karet 

berturut-turut adalah 10.93 vs 3.57 ton C/ha/th, 16.66 vs 10.47 ton C/ha/th dan 23.70 vs 15.27 ton 

C/ha/th. Penyekatan kanal menurunkan emisi di tiga tutupan lahan percobaan. Reduksi emisi ini 

merupakan dampak restorasi ekosistem gambut, yang masuk pada strategi mitigasi perubahan iklim 

sejalan dengan UNFCCC dan mendukung pencapaian NDC Indonesia pada 2030. 

2.7.4 Pendugaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Setelah Intervensi Restorasi 

Gambut dalam skala nasional 

Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan restorasi terhadap penurunan emisi, BRG menentukan 

tingkat acuan (R-L reference level) dari keempat komponen sumber emisi. Pendugaan penurunan 

emisi GRK ini dilakukan di wilayah prioritas restorasi tujuh provinsi dengan luas gambut 12,9 juta 

((SK05/BRG/KPTS/2016), dan di wilayah target pelaksanaan restorasi pada tujuh provinsi mencapai 

2,4 juta hektar. Total penurunan emisi dari 2016 sampai 2019 di wilayah prioritas restorasi (11,6 juta 

hektar) diperkirakan 300,87 Mt CO2e. Dengan kontribusi paling besar pada emisi kebakaran gambut 

179.18 Mt CO2e diikuti perubahan tutupan lahan 102.19 Mt CO2e dan emisi dari dekomposisi 23.81 

Mt CO2e, emisi dari kanal menyumbang 4.19 Mt CO2e.  

 

Gambar 34. Estimasi penurunan emisi pada wilayah prioritas restorasi 

Nasional seluas 11.6 juta hektar 
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Kontribusi penurunan emisi dari lahan gambut di tujuh provinsi prioritas berkontribusi terhadap 

60.5% emisi nasional dari sektor kehutanan pada 2030 (497 Mt CO2e) dengan skenario 

BAU/unconditional mitigation scenario. Sedangkan untuk wilayah target restorasi (2.27 juta hektar), 

total penurunan emisi sebesar 181.27 Mt CO2e, dengan kontribusi emisi kebakaran (96 Mt CO2e), 

emisi tutupan lahan (52.75 Mt CO2e), emisi dekomposisi gambut (34.03 Mt CO2e) dan emisi dari 

kanal (1.50 Mt CO2e).  

Pendugaan emisi dari wilayah target restorasi terhadap penurunan emisi di tujuh provinsi prioritas 

restorasi 60%, dan kontribusi penuruan emisi dari kegiatan restorasi gambut terhadap target NDC 

2030 berkontribusi sebesar 37.08%. 

 

Gambar 35. Estimasi penurunan emisi pada wilayah prioritas restorasi Badan 

Restorasi Gambut seluas 2.27 juta hektar 
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2.8  What Next?  

2.8.1 Peta Jalan Riset  

Restorasi gambut adalah jalan yang panjang. Hasilnya tidak dapat dilihat secara langsung, perlu 

pengamatan yang konsisten dan berkelanjutan. Boleh jadi keberhasilan restorasi baru terlihat dalam 

orde puluhan tahun. Riset restorasi gambut yang dilakukan hanyalah bagian kecil dari upaya 

memahami kerumitan lanskap gambut, yang hingga kini masih begitu sulit untuk dimengerti. Setiap 

langkah yang terdokumentasi kemudian menjadi pembelajaran untuk langkah ke depan, mana yang 

dapat ditiru, mana yang harus ditinggalkan. Pembelajaran ini seolah menjadi peta, yang masih samar 

karena ada kekosongan-kekosongan karena ketiadaan informasi. Dari hasil peninjauan, kita dapat 

menduga tiga jenis gap riset restorasi gambut dari hasil identifikasi dokumen-dokumen penelitian 

yang sudah ada, yaitu: 

2.8.2 Gap temporal 

Dari hasil identifikasi, ternyata banyak hasil penelitian terkait restorasi gambut yang belum 

mempertimbangkan dimensi temporal dalam analisis. Misal, soal materi sekat kanal yang terbuat 

dari kayu. Berdasarkan pengamatan saat penelitian, sekat kanal ini berdampak baik dalam 

pengaturan tata air. Tetapi efektivitas, jangka waktu dan daya tahan sekat kanal masih belum 

diketahui dapat berapa lama. Penelitian terkait daya tahan ini pun masih belum banyak. 

2.8.3 Gap skala penelitian 

Hingga kini, riset-riset BRG dan mitra kurun waktu 2017-2018, lebih banyak pada skala lahan. 

Mengingat kompleksitas tinggi pada tingkat KHG, penelitian skala lahan ini belum tentu dapat 

digeneralisasi dalam skala lebih luas. Desain sekat kanal yang mampu meningkatkan tinggi muka air 

pada skala lahan pun belum tentu berdampak sama jikajika diterapkan dalam skala KHG. Sebab ada 

keragaman sifat biofisik gambut seperti tingkat kematangan dan topografi berbeda. 

2.8.4 Gap metode penelitian yang melibatkan stakeholder dalam merancang penelitian 

Seperti diketahui sebelumnya, penelitian yang telah dilakukan selama ini masih banyak bersifat 

monodisiplin atau multidisiplin dengan ide dan desain penelitian yang berasal dari peneliti tanpa 

melibatkan stakeholder dalam desain penelitian secara maksimal. Sedangkan, salah satu dimensi 

riset skala KHG harus mempertimbangkan beragamnya aktivitas dan stakeholder dalam satu 

bentang lanskap. Di lain sisi, jumlah stakeholder yang banyak dengan berbagai kepentingan berbeda 

juga dapat menyebabkan isu-isu restorasi gambut skala lanskap menjadi lebih kompleks. Padahal, 

riset skala lanskap atau KHG seharusnya melibatkan stakeholder dalam satu kawasan KHG itu 

sendiri, baik itu petani, pemilik konsesi perkebunan maupun hutan tanaman industri. Sebab itu, 

terbentuknya kemitraan sesama stakeholder ini jelas merupakan prasyarat keberhasilan restorasi 

gambut skala KHG. 
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Gambar 1. Ilustrasi desain penelitian yang seharusnya melibatkan semua pihak untuk bergerak menjadi 

solusi dari masalah. Sumber: Suria Tarigan 

2.8.5 Hanya 10 tahun ke depan 

Untuk lima tahun pertama fokus penelitian adalah mengutamakan analisis dampak temporal riset 

aksi yang sudah dilakukan mitra-mitra BRG. Misal, lifetime sekat kanal dari material tertentu (seperti 

kayu), keefektifan pembasahan sekat setelah lima tahun, analisis manfaat ekonomi, riset aksi 

paludikultur dan agroforestry dalam waktu lima tahun pelaksanaan riset aksi. Sedangkan riset skala 

KHG ditargetkan memberikan hasil pada waktu 10 tahun berupa terbentuknya mitra-mitra 

pengelolaan lanskap gambut pada setiap KHG di Indonesia. Riset skala KHG juga dianjurkan pada 

beberapa model area KHG. 

Pada model area itu semua kegiatan restorasi terintegrasi bersama semua stakeholder baik 

pemerintah, swasta, maupun masyarakat seperti petani yang beraktivitas pada KHG itu. Selain itu, 

perlu juga pemilihan model area yang mewakili berbagai tipologi variabilitas KHG. Metodologi 

penelitian pakai metode transdisiplin dengan membentuk kemitraan dalam satu lanskap sejak awal 

penelitian dan melibatkan forum kemitraan dalam membuat desain (co-design) dan pelaksanaan 

riset (co-implementation). 
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2.9 Tantangan riset 

Ada tantangan mahadahsyat yang harus dihadapi untuk memastikan gambut dapat direstorasi. 

Tantangan ini mencakup semua hal yang terkait gambut, meliputi air, tanaman, gambut itu sendiri, 

serta manusia yang hidup dan berkepentingan di lahan ini. Kedepannya ada begitu banyak tantangan; 

tantangan itu dapat dicari penyelesaiannya. BRG RI optimis mampu karena selama lima tahun 

berkarya, telah begitu banyak jejaring yang dijalin. Selama ini telah dilakukan upaya connecting the 

dots, menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lain, untuk menyamakan persepsi bahwa 

gambut harus lestari. 

Beberapa tantangan tersebut antara lain: 

2.9.1 Cadangan air 

Sebuah KHG dengan kondisi hidrologi masih berfungsi baik akan menjadi sumber daya air musim 

kemarau yang berguna membasahi daerah sekitar. Sampai saat ini, penelitian terkait ini masih tahap 

awal, hingga keterpercayaan terhadap informasi masih dapat diperdebatkan. Penelitian Neraca Air di 

KHG Pulau Tebing Tinggi dan KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari mampu menghitung jumlah 

cadangan air setiap KHG, dan mengestimasi berapa banyak air yang tersedia untuk musim kemarau. 

Meski demikian, ke depan penelitian ini perlu diterapkan pada berbagai tipologi KHG dan pada 

berbagai skenario sistem zonasi lindung dan budidaya. Jika ada defisit air untuk rewetting maka 

kemungkinan proporsi zona lindung KHG diperluas hingga jumlah simpanan air makin mencukupi. 

2.9.2 Pengelolaan air terpadu skala KHG 

Stakeholder pada satu KHG relatif banyak dan beragam. Tantangan rewetting pada skala KHG adalah 

ketersediaan tools atau model simulasi pengelolaan air. Modal simulasi pengelolaan air belum ada yang 

dapat dipakai untuk pengelolaan air skala KHG agar dapat dilakukan secara terpadu. Decision support 

system (DSS) akan membantu membuat keputusan optimal terhadap usaha-usaha rewetting dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor penghambat seperti ketersediaan simpanan air, prediksi 

iklim/kekeringan, serta sistem buka tutup pintu drainase pada lahan budidaya. Menurut Sigit Sutikno 

dalam Webinar KMS Troper 8 Oktober 2020, masih ada celah besar terkait tata kelola air dalam skala 

lanskap. Biasanya dalam lanskap KHG konsesi HTI berada di puncak kubah gambut, konsesi perkebunan 

berada di puncak-pertengahan kubah gambut), dan masyarakat tinggal di kaki kubah gambut. Tanpa ada 

kerjasama antara masing-masing pihak, maka sulit untuk melakukan tata kelola air skala lanskap.  

Riset-riset BRG dan mitra lebih banyak skala lahan mengingat kompleksitas tinggi pada tingkat KHG 

dengan keragaman stakeholder dalam satu kawasan KHG. Satu KHG dengan kondisi hidrologi masih 

berfungsi baik akan jadi sumber daya air musim kemarau yang berguna membasahi daerah sekitar. 

Hingga kini, baru beberapa penelitian yang membahas mengenai kapasitas satu KHG dalam 

menyediakan cadangan air saat kemarau untuk membasahi berbagai tipologi KHG dan pada berbagai 

skenario sistem zonasi lindung dan budidaya. Penelitian ini misal penelitian oleh Puslitbang Hutan 

Bogor dan BRG di HLG Mendawak pada 2018 dan penelitian UNRI dan BRG di Pulau Tebing Tinggi tahun 

2020. Selain itu, tingkat keberagaman fisik gambut, baik dari segi topografi maupun tingkat 

kematangan, sangat tinggi juga masih jadi pekerjaan rumah yang sangat besar. 
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2.9.3 Sistem deteksi dini potensi kekeringan skala KHG 

Tantangan terbesar dalam restorasi gambut adalah ancaman kebakaran pada musim kemarau. 

Potensi kebakaran dapat diperkecil jikajika dapat memprediksi potensi kekeringan gambut khusus 

pada musim kemarau. Potensi kebakaran musim kemarau ditentukan beberapa parameter seperti 

dinamika tinggi muka air pada lahan, jumlah hari tanpa hujan (consecutive dry days), prediksi cuaca 

dan lain-lain. 

Sedangkan tantangan terbesar dalam antisipasi kekeringan adalah ketidaktersediaan hubungan 

empiris yang solid antara potensi kekeringan dengan dinamika tinggi muka air di lahan dan jumlah 

hari berturut-turut tanpa hujan serta keragaman sifat fisik dan topografi lahan gambut. 

Sistem Pemeringkatan Bahaya Kebakaran (FDRS) yang dikembangkan oleh BRG merupakan awal dari 

jawaban untuk permasalahan ini. Dengan makin bertambah data masuk ke dalam sistem, ditambah 

jumlah pengecekan lapangan makin banyak, sistem FDRS akan makin handal sebagai sistem deteksi 

dini potensi kekeringan dan kebakaran gambut.  

2.9.4 Revegetasi 

Tantangan revegetasi skala KHG adalah tingginya proporsi KHG sudah diusahakan untuk budidaya 

terutama perkebunan monokultur. Jadi, target restorasi dengan revegetasi skala KHG adalah 

mengurangi proporsi area yang ditanami secara monokultur dan meningkatkan area tanam 

multicropping atau agroforestry. Perlu diteliti tipe multicropping seperti apa yang dapat diterima 

stakeholder khusus perkebunan monokultur seperti kebun sawit dan hutan tanaman industri. Selain 

itu penting juga untuk dilakukan pemuliaan tanaman paludikultur, sehingga tanaman ini dapat 

berkembang dengan cepat. Hal yang sama telah dilakukan untuk komoditas sawit atau akasia, sehingga 

komoditas ini dapat bertumbuh dengan cepat dan produktif. Melihat hal ini, maka bukanlah hal yang 

tidak mungkin untuk mengembangkan komoditas paludikultur dengan produktivitas tinggi, misal Sagu 

yang dapat dipanen setelah 5 tahun, atau Jelutung, atau Meranti Rawa, dll.  

 

Gambar 2. Plot Revegetasi di Desa Teluk Dawan, KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari.  
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2.9.5 Revitalisasi 

Tantangan terbesar restorasi gambut pada skala KHG adalah bagaimana membentuk kemitraan 

dalam satu KHG untuk restorasi secara terkoordinasi dan terpadu baik petani, pemilik konsesi 

perkebunan maupun hutan tanaman industri. Restorasi lahan gambut skala KHG juga memerlukan 

biaya cukup besar yang kemungkinan tidak tersedia dari anggaran pemerintah daerah. Salah satu 

alternatif pembiayaan restorasi ke depan, adalah memperlakukan skema payment for ecosystem 

service (PES). 

Dalam skema ini, konsesi kebun sawit dan HTI yang berproduksi pada KHG bersangkutan melakukan 

internalisasi biaya lingkungan ke dalam anggaran perusahaan. Kondisi ini ini memungkinkan jikajika 

ada analisis ecosystem service yang dapat menentukan proporsi masing-masing stakeholder untuk 

berkontribusi terhadap biaya lingkungan sesuai manfaat provision ecosystem service masing-masing 

stakeholder. 

2.9.6 Materi sekat kanal 

Pembangunan sekat kanal dipandang sebagai salah satu solusi dalam pembasahan lahan gambut. 

Sekat kanal yang kokoh dan stabil merupakan pertimbangan utama. Bangunan tidak akan berfungsi 

baik jika sekat kanal mudah rusak. Selain menggunakan material berkualitas dengan kekuatan baik, 

juga memanfaatkan pohon-pohon di pinggir kanal. Bangunan sekat kanal dibuat dengan membuat 

timbunan tanah diperkuat dengan kayu fondasi tepat berada di sekitar pohon. Harapannya, pohon 

akan tetap tumbuh dan berkembang sedemikian hingga akar-akarnya dapat memperkuat tubuh 

sekat kanal. Salah satu tantangan dalam pembangunan sekat kanal adalah ketersediaan material 

pembuatan sekat kanal dan lifetime sekat kanal yang sudah dibuat. Sebagian besar sekat kanal 

dibangun dari material kayu. Belum ada penelitian sistematis lifetime sekat kanal, khusus yang dari 

kayu. 

2.9.7 Desain sekat kanal 

Fungsi utama pembuatan sekat kanal adalah untuk menaikkan elevasi muka air tanah hingga lahan 

gambut tetap terjaga basah. Namun sekat kanal harus dapat mendukung aktivitas masyarakat di 

sekeliling. Tantangan utama pembuatan desain sekat kanal adalah sekat kanal sering dirusak 

masyarakat setempat karena sering menjadi sarana transportasi mereka. Desain sekat kanal yang 

berfungsi menaikkan elevasi muka air tanah dan sekaligus sarana transportasi sangat diperlukan. 

Usaha membuat desain sekat kanal yang berfungsi ganda ini sudah dilakukan di beberapa tempat, 

namun belum ada analisis sistematis. 
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2.9.8 Sumber air pembasahan musim kemarau 

Tantangan terbesar pada restorasi gambut adalah kelangkaan air musim kemarau. Dalam keadaan 

kemarau panjang, simpanan air sangat minim hingga aliran gravitasi tidak memungkinkan 

membasahi gambut. Alternatif ini sering tidak terealisasi. Keadaan makin buruk jika kubah gambut 

sudah mengalami degradasi hingga kemampuan menyimpan air makin kecil.  

Dalam kondisi ini, sumur bor merupakan pilihan paling baik. Sumur bor adalah sarana dan alat 

berupa pipa atau sambungan serial pipa PVC yang dipasang/ditanam ke dalam gambut guna 

mengalirkan atau mengeluarkan sumber air yang berlokasi di lapisan bawah gambut (lapisan 

akuifer). Tujuan pembangunan sumur bor, untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang 

umumnya terjadi pada musim kemarau. Pada kondisi ini, biasa muka air tanah gambut turun drastis 

dan sumber air permukaan alami di kanal/parit, anak sungai, sungai dan danau mengalami 

kekeringan dan jangkauan sangat jauh. Fungsi sumur bor dalam upaya restorasi gambut di BRG 

adalah sumber air untuk pembasahan gambut terutama pada musim kemarau. Namun, tidak 

menutup kemungkinan sumur bor juga sebagai sumber air untuk pemadaman awal kebakaran. 

2.9.9 Riset Lintas Sektor 

Tantangan terbesar saat ini membuat standar keberhasilan kegiatan restorasi untuk gambut tropis. 
Sejak September hingga Desember 2020, CIFOR bersama BRG telah melaksanakan 4 rangkaian 
webinar untuk membahas kriteria dan indikator untuk menilai progres dan luaran dari upaya 
restorasi9. Dalam keempat webinar ini, lebih dari 30 topik kriteria dan indikator dibahas, dan 
diidentifikasi bahwa kriteria dan indikator kegiatan restorasi perlu mencakup empat aspek utama, 
yaitu biofisik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. 

Tantangan besar lain, yaitu, survei dan pemetaan karakteristik semua KHG di Indonesia. Kegiatan 
perkebunan terutama kebun sawit banyak dijumpai di lahan gambut dari kriteria tanah bergambut 
hingga gambut sangat dalam. Kegiatan hutan tanaman industri juga menempati bentang lahan 
gambut dengan kriteria tanah bergambut hingga gambut sangat dalam. Data fisik karakteristik 
gambut yang sudah tersedia dengan resolusi mencukupi belum mencapai 50% dari seluruh KHG 
yang ada di Indonesia. Hanya beberapa KHG sudah dipetakan dengan detail menggunakan teknologi 
LiDAR, namun pemetaan dengan teknologi LiDAR sangat mahal hingga perlu dicari metode 
pemetaan dengan cost effective. 

  

 
9 https://www2.cifor.org/swamp/exploring-criteria-and-indicators-for-tropical-peatland-restoration/ 
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EPILOG 

Lima tahun adalah jangka waktu yang relatif. Dapat terasa sangat cepat, atau terasa begitu lambat. 

Rusaknya lingkungan melalui deforestasi dan degradasi lahan dapat terjadi begitu cepat dalam lima 

tahun, dampaknya dapat begitu ekstrim. Tapi bagi pemulihan lahan, 5 tahun dapat terasa begitu 

lama, dan dampak yang terasa belum terlalu signifikan. Selama lima tahun kiprah Badan Restorasi 

Gambut meneliti upaya restorasi, pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan, “Apakah 

gambut berhasil direstorasi?”, “Di mana lokasi yang pulih?” 

Ketika penelitian telah dilaksanakan, muncul tanda tanya lain, yang kemudian menjadi bahan 

penelitian lanjutan, yang merupakan siklus dari riset aksi dalam rangka mendapatkan aksi-aksi dalam 

solusi dari permasalahan yang dihadapi.  Penelitian restorasi gambut oleh BRG merupakan upaya 

untuk menemukan praktik terbaik dalam restorasi gambut. Setiap lokasi memiliki 

keunikan/kekhasan masing-masing, yang kadang ketika direplikasi di tempat lain. Hal ini terutama 

menyangkut beragaman biofisik, sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan di lokasi tersebut. Perlu 

waktu untuk memahami gambut dan upaya merestorasinya. Waktu adalah kemewahan dalam 

upaya melindungi gambut; dengan laju deforestasi dan degradasi yang begitu cepat, musnahnya 

gambut dapat jadi lebih cepat daripada kematian peneliti-penelitinya (Joosten, 2016).  

Riset restorasi gambut adalah upaya mengakselerasi pemulihan lahan gambut dengan landasan ilmu 

pengentahuan yang siap implementasi dan siap dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Dalam 

pelaksanaan riset, teknologi dimanfaatkan sebaik-baiknya, melalui penggunaan peralatan terkini, 

contohnya peralatan pemantauan tinggi muka air dan informasi citra satelit. Ke depannya, 

pemanfaatan teknologi harus lebih dikembangkan, meliputi aspek-aspek lain, misal: pemantauan 

evapotranspirasi, pemantauan laju emisi gas rumah kaca, camera trap untuk pemantauan 

biodiversitas.  

Sebagai suatu tren global, upaya merestorasi gambut harus melibatkan sebanyak-banyaknya pihak. 

Tak hanya pihak di dalam negeri, tetapi juga pihak-pihak di luar negeri. Ada begitu banyak 

kepedulian terhadap gambut tropis, juga begitu banyak kecemasan akan cepatnya gambut tropis 

kita menghilang. Maka sangat penting agar semua pihak dirangkul dan diajak berjuang bersama. 

Sudah ada begitu banyak ahli gambut di dunia. Sudah begitu banyak informasi yang tersedia. Maka 

sebenarnya yang diperlukan adalah bagaimana menghubungkan pihak-pihak ini, dan menyintesa 

informasi-informasi yang mereka miliki. BRG sangat mungkin mengemban peran ini, menjadi 

connector, menghubungkan para pihak yang berkepentingan dan yang peduli terhadap lahan 

gambut. 
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Pada suatu ketika, Badan Restorasi Gambut tak dibutuhkan lagi. Karena gambut sudah pulih dan 

manusia telah mampu hidup damai dengan alamnya. Pada saat itu kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan dan fakta-fakta tentang gambut yang diterima masyarakat, merupakan hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan hari ini. Gambut tak lagi terbakar, gambut tak lagi menyusut. Hutan kayu 

dan tanaman pangan ditanam berdampingan. Di kanal-kanal yang telah disekat, ikan rawa tumbuh 

berkembang dan menjadi sumber protein masyarakat. Kawasan lindung gambut benar-benar 

melindungi dan menjadi payung pertumbuhan kawasan melalui jasa ekosistem yang diberikan dan 

dibayarkan melalui skema PES.  

Pulihkan gambut. Pulihkan kemanusiaan. 
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