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Sambutan Kepala Badan Restorasi Gambut 

Setelah berproses sejak terbentuknya Badan Restorasi Gambut berdasarkan Perpres No. 1/2016 

tentang Badan Restorasi Gambut, pembelajaran adalah: (i) pentingnya pendekatan restorasi gambut 

secara  menyeluruh pada kesatuan hidrologis gambut yang mampu mendukung penataan kembali 

ekosistem gambut, hal ini memerlukan dukungan masyarakat, pemerintah desa-daerah-pusat, dan 

mitra-mitra pembangunan nasional-internasional; (ii) menyeluruh bukan hanya biofisik kesatuan 

hidrologis gambut saja, tetapi berbagai entitas sosial, kelembagaan serta ekonomi. Daerah-daerah 

terluar serta pinggiran Indonesia adalah garda terdepan restorasi gambut dengan dinamika yang 

beragam; (iii) tanpa contoh yang konkret dengan skala yang tepat retensi dan preferensi ekonomi 

akan terus ada, karena ekonomi tidak pernah dapat dikesampingkan dari masyarakat yang hidup 

dan membentuk budaya di atas lahan gambut; (iv) entitas terkecil dari pemerintahan adalah desa 

yang menjadi tapak-tapak restorasi gambut, sehingga menjadi ujung tombak restorasi dengan 

dinamika yang beragam.  

Plot restorasi gambut merupakan etalase penting untuk mendapatkan gambaran bagaimana 

restorasi gambut dilaksanakan dalam skala kecil, di tengah kesatuan hidrologis yang begitu luas. Plot 

ini adalah lokasi yang strategis untuk pembelajaran bahwa pendekatan yang komprehensif di atas 

diperlukan baik biofisik maupun sosial. Plot ini adalah modal penting yang menjadi fasilitas transfer 

sains, inovasi teknologi restorasi gambut pada para pemangku kepentingan (stakeholders).  

Sehingga penyempurnaan terus menerus plot-plot ini dapat memberikan hasil yang komprehensif 

dalam skala lebih luas. Peran akademisi diharapkan dapat mentransferkan hasil-hasil plot ini kepada 

para akademia muda, agar semangat restorasi gambut terus menerus dapat dikembangkan dan 

diperluas. Sehingga harapan kita, semangat kita, gambut terestorasi dan masyarakat sejahtera dapat 

terwujud hingga jauh waktu ke depan. Kekayaan gambut tropis dapat terjaga dan sekaligus menjaga 

kita.  

Buku ini adalah beranda untuk melihat gambaran bagaimana tantangan restorasi gambut, 

pendekatan penelitian dengan berbagai keilmuan yang dijajarkan dengan teknis restorasi. Dinamika 

sosial pada kesatuan hidrologis gambut yang bervariasi mengharuskan adanya kajian sosio-

ekonomi-kultural yang tidak terpisahkan dengan kajian biofisik, termasuk perubahan iklim. Tidak 

terbatas pada plot kecil restorasi, buku ini memberikan cerminan bahwa keilmuan gambut tropis 

masih perlu dibangun. Plot plot restorasi yang dibangun melalui penelitian dengan berbagai 

variasinya yang tersebar di berbagai kawasan/daerah merupakan simpulan-simpulan yang dapat 

disatukan menjadi potensi yang utuh untuk penataan kembali ekosistem gambut tropis Indonesia. 

Wujud awal dari amanah dari bapak Presiden Joko Widodo. Buku ini juga memberikan gambaran 

bagaimana terlanjur dapat berbalik surut yang semestinya disepakati untuk diselesaikan bersama.  
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Restorasi gambut di Indonesia dilakukan pada kawasan yang sangat luas, 2,67 juta hektar di 7 

provinsi. Lokasi-lokasi restorasi gambut menyimpan keragaman dinamika sosial dan biofisik, serta 

entitas peneliti-peneliti yang dinamis. Dinamika ini terus dikawal oleh Kedeputian Penelitian dan 

Pengembangan BRG RI untuk mencapai sinergi yang berkesinambungan dan kohesi yang erat. 

Sinergi dan kohesi yang erat pada komunitas saintifik diharapkan dapat mengembangkan paradigma 

“ilmu restorasi gambut” yang bersifat actions oriented (berorientasi implementasi). Sehingga yang 

dijaga bukan skala plot tetapi skala yang lebih luas (1 zona air, 1 sub KHG, atau bahkan 1 KHG). Hal 

menarik dalam buku ini adalah mengenai perubahan paradigma dalam memandang gambut tropis. 

Dulu orang bahkan tidak percaya bahwa gambut tropis itu ada, sampai akhirnya terbukti keliru. 

Kemudian ketika orang menyadari bahwa gambut tropis menempati lahan yang luas, orang 

berpikiran mengenai bagaimana cara mengeksploitasinya. Lama kelamaan, paradigma kembali 

berubah. Orang menyadari bahwa gambut harus dikonservasi, dan kerusakan yang ada harus 

diperbaiki. Ketika dampak kerusakan gambut telah begitu telak menghantam, maka tak ada pilihan 

lain selain merestorasi, mengembalikan semua yang terlanjur untuk mencari kesembangan yang 

baru.  

Badan Restorasi Gambut melalui pendekatan Rewetting, Revegetation, dan Revitalization of 

Livelihood memahami bahwa restorasi gambut adalah kerja multipihak yang harus sinergis. 

Pelaksanaannya meliputi berbagai bidang ilmu dan berbagai pihak dengan kepentingan yang 

beragam, bahkan boleh jadi saling bertentangan. Maka dalam beranda restorasi gambut ini, semua 

aspek yang terkait ditampilkan. Pembelajaran-pembelajaran mengenai upaya pembasahan, upaya 

revegetasi, dan upaya perbaikan kehidupan di sekitar gambut menjadi poin yang ditonjolkan. Upaya-

upaya ini tak berdiri sendiri-sendiri, melainkan upaya yang berkesinambungan dan saling terkait. 

Restorasi gambut adalah usaha jangka panjang yang memerlukan persistensi tinggi. Selain itu, hasil 

restorasi tak dapat dilihat dalam waktu singkat, melainkan dalam jangka panjang, yang boleh jadi 

lebih panjang dari masa hidup manusia. Hal ini yang kadang sulit dimengerti oleh mereka yang 

mendambakan hasil yang instan. Tak hanya itu, belum ada yang benar-benar berhasil melakukan 

restorasi, sehingga proses ini merupakan suatu trial and error. Maka dari itu, upaya penelitian 

melalui plot-plot dan pengembangannya harus terus dilakukan, dan temuan-temuan baru harus 

terus diamati dan dilaporkan, sehingga dapat menjadi pelajaran untuk implementasi di lokasi-lokasi 

lain.  

 

Jakarta, Desember 2020 

Kepala Badan Restorasi Gambut, RI 

 

Nazir Foead
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Sekapur Sirih 

Restorasi gambut menjadi langkah besar dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di Republik 

Indonesia. Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan terobosan konstitusi guna 
memulihkan ekosistem gambut, menjadi benih dan sudah merumpun sejak Januari 2016. Kerja-kerja 
restorasi merupakan kerja-kerja urgen dalam cekaman keterlanjuran pengelolaan gambut yang sudah 

mencacah kesatuan hidrologi gambut (KHG) menjadi potongan-potongan pengelolaan lahan yang 
berbeda-beda. Cekaman kepentingan negara dalam hal hubungan diplomatis, mempertahankan lokasi 
geografi strategis bagi kedaulatan negara sangat terasa ketika kebakaran gambut akibat cacahan 

pengelolaan lahan mengancam keberadaan gambut dan mempersempit batas negara. Perubahan iklim 
dan subsidensi akibat drainase berisiko tenggelamnya pulau-pulau kecil gambut dan terluar yang 
terbentuk dari deformasi daratan gambut di Sumatra. Tenggelamnya pulau-pulau kecil dan terluar ini 
merupakan ancaman secara geografis.  

Upaya merestorasi gambut bukanlah hal mudah untuk dicapai dalam waktu segera atau dengan frasa 
“percepatan”. Pendekatan holistik memahami permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan 
yang transdisiplin dan memahami kompleksnya dinamika sosial, untuk diintegrasikan pada kebijakan. 

Tanpa pendekatan holistik dan terintegrasi, disertai ketiadaan iman dalam ilmu akan membahayakan 
umat manusia karena kolapsnya ekosistem gambut. Jika ditilik dari sifat rentannya, ekosistem rawa 
gambut merupakan buffer alami dari penentu keserakahan umat manusia, yang antroposentris dan 

hanya memikirkan dirinya. Pemahaman holistik terhadap permasalahannya, dengan solusi terintegrasi 
multi pihak, berdasarkan tujuan bersama diatur dalam kebijakan yang ditegakkan. Prinsip ini harus 
dilaksanakan dengan jujur demi masa depan bangsa Indonesia, sebagaimana slogan “gemah ripah loh 

jinawi” masyarakat yang ramah tamah.  

Akhir kata, semoga buku ini menjadi suatu pengantar yang baik sebagai pembuka wawasan menuju lokasi 
restorasi gambut Indonesia secara utuh dan dapat menggerakkan hati setiap individu. Gambut tropis 
penting untuk dipertahankan demi masa depan yang lebih baik, iklim yang sesuai untuk pertumbuhan 

berbagai tanaman yang kita butuhkan. Bagi para generasi penerus, untuk segera bergerak seiring sejalan 
menyiapkan ilmu dengan tergeraknya hati melalui bacaan buku ini. Bahwa, gambut terestorasi dan 
masyarakat sejahtera bukan hal yang mustahil, telah ada beberapa kenyataan yang terungkap dalam 

buku ini. Secara diskursus, gambut semakin dikenal dengan keberadaan Badan Restorasi Gambut, seiring 
dengan perubahan pola pemanfaatan menyesuaikan keterlanjuran dan upaya restorasi fungsi ekologi 
gambut. Pengembangan sekat kanal misalnya memberikan arti perubahan paradigma pembangunan di 

gambut, dalam batasan adanya penerimaan dan resistensi. 

Terimakasih kepada beragam pihak, mitra kerja riset dan pengembangan serta terutama masyarakat 
yang tinggal di tapak plot show window restorasi gambut. 

 

Jakarta,  November 2020 

Penulis
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Prolog 

Sebagai bangsa yang besar dengan kekayaan alam berlimpah nan begitu indah, Indonesia memiliki 

kebesaran, kekayaan, dan keindahan menarik hati imperialisme dalam misi Gold, Gospel, and Glory 

sekaligus menumbuhkan keilmuan naturalis tentang alam tropis. Sejalan dengan imperialisme, 

keilmuan tersebut berkembang dalam khazanah ilmu pengetahuan barat, terutama Belanda melalui 

literasinya.   

Satu diantara kekayaan alam indah di Indonesia adalah hutan rawa gambut. Secara alami, hutan rawa 

gambut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; saling terkoneksi dan rapuh, harus dirawat 

agar dapat bertahan dan memberi manfaat bagi manusia. Gambut dan pengetahuan tentangnya telah 

berkembang setidaknya sejak 2,5 abad silam. Mengalun berbisik dalam tantangan pengetahuan 

lainnya tentang upaya manusia mendapatkan penghidupan dari sumber daya alam tidak terbarukan, 

misalnya tentang eksplorasi emas, batu bara, gas dan minyak bumi.  

Seiring menipisnya sumber daya alam tak terbarukan itu, tantangan pengetahuan tentang sumber 

daya alam terbarukan lebih diprioritaskan daripada penerimaan keilmuan naturalis tentang gambut 

pada ranah keilmuan itu sendiri. “Ilmu-ilmu pembangunan dengan padu padan pada pembangunan 

berkelanjutan” lebih menggema dalam dua dekade terakhir (setidaknya awal tahun 2000an). Generasi 

milenial atau yang lebih tua tentu ingat tentang masa millennium kala itu. Makna pembangunan 

berkelanjutan, terkadang bertolak belakang dengan makna berkelanjutan itu sendiri, karena dimaknai 

secara terbatas dalam aspek ekologi (keberlanjutan sumber daya alam tersebut), dan secara intensif 

pada aspek ekonomi, sering belum melibatkan gatra kelestarian secara ekologis. Lalu berapa panjang 

waktu diperlukan untuk penerimaan ilmu gambut dalam ranah kebijakan ketika masih adanya 

polarisasi keilmuan dan kebijakan? Keilmuan yang masuk pada ranah kebijakan akan berbenturan 

dengan kepentingan pembangunan jika dipandang dari aspek keamanan pangan, pengentasan 

kemiskinan, dan tentunya pembangunan ekonomi. Walaupun upaya dengan istilah ekonomi hijau 

terus dikembangkan, langkah nyata untuk trade-off bagi ekonomi dan lingkungan masih perlu 

internalisasi pada tataran kebijakan pembangunan di daerah, dampak nyata bagi kesejahteraan 

masyarakat yang tidak saja aman sandang, pangan, papan, tapi juga aman dari risiko bencana 

(kekeringan dan kebakaran gambut, amblesan yang berisiko banjir permanen).   

Upaya mencerdaskan bangsa untuk keluar dari paradigma kemiskinan, tidak mengakar pada kemauan 

kuat mengubah keadaan. Di desa-desa gambut, dapat dihitung dengan jari berapa banyak anak-anak 

dalam wajah kemiskinan tersebut, menyelesaikan sekolah dengan baik hingga pendidikan tinggi dan 

dapat membuka matanya tentang ilmu-ilmu yang sudah berkembang sejak masa imperialisme tadi. 

Tujuannya, untuk menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam mengubah, sebagai agen 

perubahan bangsa yang semestinya dicintai dengan sepenuh hati, menjaga kekayaan alam berlimpah 

ruah agar terus-menerus ada, atau berkelanjutan mendukung penghidupan manusia. Bahkan 
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kehidupan materialistis telah menjauhkan pandangan mereka akan alam sekitarnya, mendekatkan 

generasi pada layar elektronik dalam drama TV yang menyediakan berbagai gambaran kenyamanan 

hidup, tanpa memberikan daya ungkit untuk mencapai kenyamanan tersebut. Kenyamanan tersebut 

diterjemahkan hanya pada kemewahan, bukan kelimpahan sumber daya alam yang mesti 

dipertahankan untuk kehidupan akan datang. Sehingga, generasi yang semestinya membangun ini 

menjadi generasi iresponsif pada permasalahan sekitarnya, mudah menyerah pada keadaan seketika 

di masa depannya, Sudah saatnya generasi dibangun untuk memberikan manfaat agar bangsanya 

maju.  

Sebagian masyarakat masih bersitegang untuk mendapatkan bantuan langsung tunai saat bencana 

terjadi, seperti Covid-19 atau banjir.  Apakah hal ini akan terus terjadi pada bangsa ini? Juga, adakah 

generasi ilmuwan mendatang yang terbentuk untuk meneruskan internalisasi ilmu gambut, dan/atau 

membawa paradigma baru? Ketika profesi lain lebih menarik perhatian mereka dengan canda ceria 

generasi milenial:  

• Apakah orang tua abai menyadari bahaya racun asap dari kebakaran lahan dan gambut yang 

terhirup oleh anak-anak mereka di Sumatra dan Kalimantan?  

• Sebagian kaum ibu-ibu milenial bergerak memberikan masker di jalan ketika ada bencana 

kebakaran hutan dan lahan gambut; tapi apakah kaum ibu milenial itu memahami hal 

sebenarnya yang terjadi dengan kebakaran-kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan 

karena hasil usaha korporasi kakek dari suami milenial mereka? Yang mana belum tentu secara 

langsung merasakan asap dari kebakaran gambut di kebun-kebun mereka. 

• Lalu berkesempatan menyekolahkan dan menyiapkan masa depan anak-anaknya lebih baik?.  

• Sebaliknya, apakah generasi yang tinggal di daerah gambut itu mengerti berbagai 

permasalahan degradasi? Ketika orang tua mereka berbahagia dengan kanal yang dalam, lebar 

dan panjang, menuntut normalisasi setiap tahun, kanal-kanal yang mengeringkan gambut 

tempat mereka tinggal, berisiko kebakaran gambut, dan mengeluarkan asap dihirup anak cucu 

mereka. Apakah tidak terpikirkan pengaruh buruk dari asap tersebut tidak saja ISPA di musim 

kemarau, tapi jangka panjangnya pada masalah kecerdasan generasi yang diharapkan menjadi 

agen perubahan, generasi yang memajukan bangsa Indonesia? 

• Apakah paham akan makna penyelamatan ekosistem gambut melalui restorasi gambut akibat 

keterlanjuran pemanfaatan?  

Masih sangat banyak pertanyaan senada yang dapat diajukan terkait kepedulian masyarakat terhadap 

upaya restorasi gambut.   

Generasi milenial diharapkan dapat meneruskan estafet paradigma keilmuan gambut di masa depan. 

Tetapi tantangan begitu besar karena semakin berkurangnya literasi gambut pada generasi ini, satu 

contoh adalah ditutupnya program studi ilmu tanah di perguruan-perguruan tinggi. Literasi tentang 

gambut akan semakin pudar di masa depan. Lalu, bagaimana ilmu gambut akan terbaca dengan baik. 

Ilmu yang terbangun sejak peneliti-peneliti seperti Betje Polak, seorang Srikandi ilmu terdahulu yang 

begitu teguh dengan mencari keilmuan di negara tropis milik kita ini, dan ilmuwan gambut paling 

barupun sudah menua. Lalu bagaimana nasib gambut itu sendiri tanpa tangan-tangan berilmu yang 

baik hati menyentuhnya untuk misi keberlanjutan? Tentunya diperlukan srikandi dan putra bangsa 
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saat ini sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan gambut yang bijaksana. 

Diperlukan kerja terus menerus untuk memberikan daya ungkit bagi pemikir-pemikir muda. Sekaligus 

memberikan ruang bagi mereka dalam berkarya dengan pendekatan-pendekatan yang baik oleh 

generasi yang lebih senior.  

Setelah dua dekade pemanfaatan lahan gambut secara eksploratif dan intensif di Indonesia. Upaya 

penyelamatan gambut kembali digaungkan setelah melalui fase “penggerusan daya dukung dan daya 

tampungnya” tanpa mengenali apa itu gambut dan tanpa kesepakatan antara pemangku kepentingan 

tentang apa itu gambut dan bagaimana memberdayakan gambut secara lestari serta bijaksana. Bangsa 

Indonesia telah mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan, yang menyebutkan gambut adalah 

bagian penyebab terbesarnya, tanpa menyetujui hal dasar penyebab kebakaran, tanpa disadari telah 

terjadi masifnya kerusakan hidrologi gambut dan kehilangan peranan gambut dalam regulasi air pada 

ekosistem rawa gambut. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, bangsa Indonesia adalah negara 

yang memiliki peranan penting dan strategis untuk mencegah peningkatan suhu bumi yang akan 

mencairkan es di kutub utara, lalu meningkatkan tinggi permukaan air laut, dan dapat 

menenggelamkan pulau-pulau kecil di Indonesia, belum lagi dampak perubahan iklim pada ketahanan 

pangan.  

Dalam hal ini, restorasi gambut diharapkan menjawab permasalahan di atas. Tanpa adanya persamaan 

pemahaman dalam hal apa itu gambut, bagaimana memberdayakannya secara lestari, maka akan 

susah mencapai tujuan utama keberlanjutannya. Pemahaman yang sama tentang gambut hanya 

terdapat pada frasa bahwa gambut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi. Frasa ekonomi 

yang dimaksud adalah ekonomi yang mengakar pada teori dengan modal yang sekecil-kecilnya dan 

untung yang sebesar-besarnya. Tanpa memasukkan indikator ekologi atau lingkungan sebagai biaya 

produksi. Pemanfaatan sumber daya alam secara eksploitatif, tanpa mempertimbangkan 

keseimbangan ekologi hanya akan menciptakan gambut yang rapuh dan tanpa disadari akan 

tenggelam serta menenggelamkan tapak-tapak peradaban secara historis, geologis, dan geomorfologi. 

Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya-biaya akibat kerusakan lingkungan hanya akan 

menyebabkan malapetaka lingkungan yang baru. Seperti hilangnya potensi gambut untuk budidaya 

paludikultur, subsidensi yang suatu masa dapat menenggelamkan lahan gambut, rentannya anak-anak 

terkena infeksi saluran pernafasan akibat gas yang tidak teroksidasi sempurna dan keberadaan partikel 

halus berupa oksida dari bahan penyusun biomassa (Maas, 2016). Pada kondisi terburuk mungkin 

mereka akan gagal dalam melanjutkan pendidikannya akibat paparan asap yang mempengaruhi 

kecerdasan (Hindwood and Rodriguez 2005). Intinya kerugian yang disebabkan kebakaran sangat 

besar (WB-Group 2016).  

Lalu, kapan seluruh rakyat Indonesia; rakyat jelata, pengusaha besar dan kecil, pemerintah pusat hingga 

perangkat desa dan dusun, sama-sama memikirkan secara sinergis tentang bagaimana mengelola 

gambut secara lestari? Memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak sebatas pada membangun kanal 

dan menanaminya dengan tanaman lahan kering yang ditanam secara luas di ekosistem gambut Sumatra 

dan Kalimantan? Pemahaman yang sinergis sangat penting menuju arah yang sama menuju gambut 

terestorasi, masyarakat sejahtera. Contoh-contoh nyata atau model-model restorasi yang nyata berhasil 

diperlukan. Tapi keberhasilan tidak dapat diraih jika dilaksanakan tanpa komitmen kuat dari berbagai 

pihak. Percepatan hasil dengan sinergi dan sinergitas pemahaman sangat diperlukan.  
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1.  Ilmu Gambut Tropis dari Masa ke Masa 

Prof Hans Joosten adalah ahli gambut yang menulis hal serupa dengan judul bab ini pada buku 

Tropical Peatlands Ecosystems. Ketika penulis menelusuri literatur perkembangan ilmu gambut (baik 

subtropis maupun tropis) dalam rangka penulisan bab ini menemukan bab ke-dua dari buku 

tersebut, yang berjudul Changing Paradigms in the History of Tropical Peatland Research (Joosten 

2016), “perubahan paradigma dalam sejarah penelitian gambut tropis”. Tanpa bermaksud meniru 

Joosten, penulis merasa tetap perlu menulis bab ini karena literasi rangkuman tentang 

perkembangan ilmu gambut belum ada dalam Bahasa Indonesia. Hal senada juga diungkap Joosten, 

bahwa kesulitan dalam perkembangan ilmu gambut ini terdapat pada literasi aslinya dalam Bahasa 

Belanda yang diterjemahkan dengan beberapa kesalahan. Sedangkan ilmu-ilmu terbaru disajikan 

dalam Bahasa Inggris oleh peneliti-peneliti Indonesia.  

Penulis berharap deskripsi perkembangan Ilmu Gambut dari masa ke masa ini dapat memberikan 

gambaran perkembangan literasi gambut, ditambah analisis tentang benturan-benturan dengan 

paradigma pembangunan berkelanjutan. Perjalanan penulis dalam bidang ilmu pertanian, sebagian 

besar penulisan dimulai dengan paradigma penggunaan lahan gambut sebagai lahan pertanian yang 

mengadaptasikan sistem pertanian lahan kering, dan paradigma ini berkesinambungan dengan 

paradigma pembangunan berkelanjutan. Sehingga membangun paradigma baru bahwa: 

Pemanfaatan gambut mestinya tidak dikeringkan perlu terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini, 

restorasi gambut yang memanfaatkan gambut basah merupakan budaya bercocok tanam yang perlu 

dikembangkan; baik secara budidaya hingga teknologi, mulai dari cara bercocok tanam di gambut 

basah hingga ke produk-produk turunan yang bernilai tambah tinggi (high added value).   

1.1 Paradigma keilmuan gambut tropis 

1.1.1 Sejarah penemuan gambut tropis 

Keberadaan gambut tropis sudah dilaporkan oleh Anderson pada tahun 1794 (Anderson, 1794), tapi 

penolakan tentang keberadaan gambut tropis juga tak kalah panjang sejarahnya, minimal sejak 

Sterling 1856 (Staring 1856). Penulis merangkum catatan penemuan gambut tropis pada Tabel 1-1. 

Penemuan gambut tropis seperti pada rangkuman tersebut tidak serta merta diterima, karena 

berlawanan dengan keilmuan arus utama yang menguasai penyebaran paradigma ketiadaan 

gambut tropis pada masa itu. Gambut terbentuk karena pelapukan bahan organik yang tidak 

sempurna. Dari sini peneliti-peneliti gambut di negara-negara bergambut non-tropis terdahulu 

berpendapat bahwa gambut tidak akan terbentuk di daerah tropis. Paradigma suhu udara yang 

tinggi menyebabkan pelapukan bahan organik yang berlangsung cepat terus berkembang kala itu. 
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Penelitian tentang gambut tropis terus berkembang, dan diketahui bahwa gambut tropis telah 

terbentuk sejak kala Paleosen (Dommain, Couwenberg et al., 2014), atau sejak masa dinosaurus 

mulai punah. Gambut yang terbentuk di rawa pada permukaan bumi pada masa itu mengalami 

amblesan akibat pergerakan lempeng daratan dan lempeng lautan. Kemudian terperosok, 

mengalami tekanan sehingga terbakar dalam kelangkaan udara yang pada akhirnya membentuk 

batubara1. 

Tabel 1-1 Catatan penemuan dan observasi detail gambut Sumatra berdasarkan Joosten (2016) 

Tahun Catatan dan observasi Bibliografi terkait 

Sumatra 

1794 Penemuan gambut tropis di Sumatra oleh James Anderson Anderson (1794) 

1820 Penemuan gambut di Jambi oleh Groote Wichmann (1910) 

1864 Penemuan gambut di Siak yang dikemukakan pada pertemuan 
dengan Komunitas Ilmuwan Kerajaan Belanda (Dutch Royal 
Scientific Community or Koninklijke Natuurkundige Vereeniging) 

Moen (1865) 

1895 Publikasi yang detail tentang hutan rawa gambut alami di 
Timur-Sumatra oleh Sijfert Hendrik Koorders, seorang ahli 
kehutanan (rimbawan) dan botani Belanda yang lahir di 
Bandung dan tinggal di Bogor, yang juga peneliti jamur parasit 
pada karet, dan mengikuti ekspedisi Ijzerman bersama lebih 
dari 250 orang lainnya melewati 800 km2 (80,000 ha) lahan 
gambut di pinggiran Sungai Kampar bagian utara di Timur-
Sumatra.  

Ijzerman et al., 
(1895) 

1897 Publikasi tentang analisis detil tanah gambut di area yang 
dipergunakan untuk tanaman tembakau di Timur-Sumatra oleh 
Van Bijlert, dengan deskripsi sebagai berikut: (i) Tanah gambut 
yang lebih dekat ke laut sangat lepas dan kaya air, sehingga 
kanal utama dapat dibangun dengan mesin pengeruk. Bagian-
bagian gambut mengambang sebagai cabang kayu yang keras 
sekeras batu, tetapi berubah menjadi bubuk halus berwarna 
abu-abu hingga hitam karena pengaruh panas dan 
pengeringan; dan (ii) Tanah gambut berisiko tinggi kebakaran 
dan subsidensi setelah di drainase. Setelah di drainase, tanah 
gambut menjadi lebih mudah diakses untuk penebangan 
pohon dan pembersihan lahan dengan membabat vegetasi 
yang lebih rendah. Pembakaran terhadap kayu-kayu yang 
kering harus dilaksanakan secara hati-hati dan tidak dalam 
tumpukan yang besar, karena akan membakar lapisan 
gambutnya sehingga lapisan tersebut akan terbakar hingga 
lapisan tinggi muka air atau hingga lapisan subsoil yang tidak 
mudah terbakar. 

Van Bijlert (1896) 

 
1 Komunikasi tertulis dengan Prof. Azwar Maaz 
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Tahun Catatan dan observasi Bibliografi terkait 

Kalimantan 

1860 Pijnappel melaporkan kebakaran gambut berbulan-bulan di 
Kotawaringin sekitar 700,000 ha selama musim kemarau 
tahun 1846 

Pijnappel (1860) 

1852-1854 Keberadaan gambut di Borneo bagian selatan dan bagian 
timur ditemukan oleh Schwaner 

Schwaner (1853) 

Jawa 

1865 Ditemukan gambut oleh Barnelot Moen di dekat desa 
Djoegelangan 

Bernelot Moens JC 
(1865) 

1933 Penelitian Rawa Lakbok oleh Betje Polak Polak (1949, 1950) 

 

1.1.2 Definisi gambut 

Sebagaimana sudah diketahui bahwa kata gambut berasal dari nama kecamatan yaitu “Gambut” di 

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sedangkan di daerah lain mengenalnya dengan nama yang 

berbeda, misalnya tanah redang di Riau. Berbeda dengan tanah kasang di Jambi yang merupakan 

tanah mineral terutama alluvial di mana masyarakat tinggal dan bercocok tanam di sepanjang tepi 

alur sungai.  

Ketika perjalanan penulis melaksanakan survei kedalaman gambut bersama masyarakat desa 

Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, tim survei yang terdiri dari masyarakat 

lokal, tidak mengenal gambut, masyarakat beranggapan bahwa tanah gambut adalah akar-akar 

pakis mati yang menumpuk. Pada awal survei, tim masyarakat lokal tidak mendapatkan gambut di 

lokasi target. Namun pada pengecekan lebih lanjut, di daerah tersebut terdapat gambut dengan 

kedalaman lebih dari 4 m.  

Sementara itu, tim mitra riset aksi Badan Restorasi Gambut (BRG) yang meneliti partisipasi di Desa 

Lukun menemukan kebingungan masyarakat yang bertanya tentang gambut. Artinya, cukup banyak 

masyarakat yang belum memahami istilah gambut meski mereka hidup di atas gambut. Sehingga, 

pemahaman tentang gambut masih perlu diinternalisasi kepada masyarakat lokal dan pemerintah, 

agar tercipta sinergi dalam mendukung restorasi gambut tropis. 

Tumpukan bahan organik di atas permukaan tidak dapat diklasifikasikan sebagai “gambut”, harus 

melalui syaratnya yaitu adanya proses pembentukan tanah atau terjadi secara pedologic yang khas, 

berbeda dengan pembentukan tanah mineral. Definisi secara khusus tentang gambut dapat 

berdasarkan Taksonomi Tanah dari United States Department of Agriculture (USDA), atau Food and 

Agriculture Organisation (FAO). Di Indonesia definisi gambut merupakan kesepakatan para ahli, 

misalnya jika di USDA diberikan rujukan kedalaman minimal 60 cm, di Indonesia disepakati bahwa 

gambut memiliki kedalaman minimal 50 cm. Kedalaman yang kurang dari itu disebut tanah mineral 

bergambut. Gambut memiliki lapisan tanah mineral di bawahnya (substratum) berupa tanah aluvial 

klei (clay) mentah dan reduktif dalam lingkungan tawar atau marin, atau pasir.  
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1.2 Pembentukan gambut tropis dan non tropis 

Pada sub bab ini diulas tentang pembentukan gambut tropis, khususnya gambut dataran rendah. 

Sehingga ulasan ini belum dapat mewakili gambut-gambut yang tidak dipengaruhi oleh perubahan 

tinggi muka air laut (misalnya gambut yang berada di daerah topografi lebih tinggi di Kabupaten 

Sarolangun, Provinsi Jambi). Sebagaimana diketahui, pembentukan gambut terjadi di seluruh 

dunia. Perbedaannya terletak pada bahan induk organik dan faktor yang mempengaruhi proses 

pembentukannya, sehingga menghasilkan jenis gambut dengan karakteristik yang berbeda pula. 

Selanjutnya bahasan mengulas faktor pendukung pembentukan gambut tropis di dataran rendah.  

Ilmuwan dewasa ini mendapatkan gambut tersebar dari boreal, temperate, dan tropis. Gambut 

terluas terdapat di kawasan boreal seluas 80%, gambut di iklim tropis seluas 13%, dan 1% gambut 

di daerah iklim temperate dari total luas gambut dunia (4 juta ha) (Yu et al, 2010 and Biancalani, 

2014 dalam presentasi Page, 2020).  Gambut tropis terbentuk di daerah dataran yang dekat 

dengan sistem perairan. Dataran tersebut adalah: (i) dataran pantai dan sub pantai, yang 

merupakan lahan gambut paling luas di Asia Tenggara dan sebagian besar terdapat di sepanjang 

Pantai Timur Sumatra, pantai Barat, Selatan dan Utara Borneo; (ii) dataran sungai, seperti di 

sebagian daerah Kalimantan Tengah dan Barat; dan (iii) dataran danau (Page, 2020).  

1.2.1 Masa pembentukan gambut tropis 

Secara umum, gambut adalah endapan bahan organik yang terakumulasi selama ribuan tahun. 

Pembentukannya mengikuti kaidah sedimentasi, sehingga semakin ke atas, umur gambut akan 

semakin muda. Gambut yang saat ini berada di permukaan diketahui berasal dari akhir zaman es 

(sekitar 20 ribu tahun yang lalu) dan terus terakumulasi hingga sekarang (Dommain et al., 2014).  

Meski demikian, pembentukan gambut di Asia Tenggara dapat ditelusuri hingga kala Paleosen. 

Sementara itu gambut ombrogen dapat ditelusuri setidaknya hingga akhir kala Oligosen. Pada kala 

miosen, gambut ombrogen berkembang sangat pesat, dicirikan dengan persebarannya yang 

sangat luas (Dommain et al., 2014; Morley, 2012, 2013). Selanjutnya, gambut ombrogen tersebut 

berkembang dengan pembentukan kubah gambut yang tersebar luas pada Miosen.  

Gambut-gambut periode awal di atas kini telah menjadi batubara. Namun kenapa kita mengetahui 

bahwa batubara ini serupa dengan gambut yang terbentuk sekarang? Ini diketahui dengan 

melihat sebaran polen pada endapan batubara, yang serupa dengan flora pada kondisi gambut 

modern sekarang (J. A. R. Anderson & Muller, 1975; Demchuk & Moore, 1993; Dommain et al., 

2014; Moore & Hilbert, 1992; Morley, 2012, 2013) (Anderson dan Muller, 1975; Moore dan 

Hilbert, 1992; Demchuk dan Moore, 1993; Morley, 2012, 2013).  

Publikasi terbaru oleh Ruwaimana, M., et al. (2020) menyebutkan tentang penemuan gambut 

tertua di Putussibau, Kalimantan Barat, dengan umur >47 ribu tahun. Penemuan ini pasti mengacu 

pada gambut modern, yaitu gambut yang pembentukannya masih berlangsung dengan 

lingkungan pengendapan yang serupa sejak awal pembentukannya, hingga sekarang. Dari bukti -
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bukti ini dapat disimpulkan bahwa rawa gambut modern yang berkembang saat ini, merupakan 

awal pengulangan dari ekosistem purba yang suatu saat dapat mengalami kejadian yang sama 

setelah jutaan tahun berikutnya (Maaz, 2020). 

Sebaran gambut tropis terdapat di Asia Tenggara, Dataran Kongo, Dataran Amazon, dan Amerika 

Tengah. Khusus gambut tropis, sebaran terluas dan tertua di Asia Tenggara terdapat di Indonesia 

dengan ditemukannya gambut tertua di Putussibau di atas. Temuan ini menunjukkan temuan 

gambut tropis yang lebih tua dari temuan sebelumnya yaitu sekitar 8.000-26.000 tahun lalu. 

Sedangkan gambut tropis lainnya adalah gambut yang lebih muda. Lahan gambut di Basin Kongo 

terletak di dataran sungai yang terbentuk pada masa 17.500 hingga 9.500 tahun lalu. Lahan gambut 

di Basin Amazon terletak di dataran sungai yang terbentuk pada masa 8.900 hingga 2.000 tahun lalu 

dan lahan gambut di Amerika Tengah terletak di dataran rendah pesisir yang terbentuk pada masa 

4.000 tahun lalu (Page, 2020). 

Untuk referensi lebih lanjut tentang perioda geologi, penulis menyimpulkan dari Cohen et al (2012) 

tentang pembagian masa-masa yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Masa-masa tersebut 

terdiri dari era, periode, dan kala (Tabel 1-2).   

Tabel 1-2 Episode geologi pada periode tersier era Kenozoikum (Cohen, 2012) 
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1.2.2 Faktor pendukung pembentukan gambut tropis: pedologi dan pengaruh naik 

turun air laut 

1.2.2.1 Pembentukan gambut ditinjau dari aspek pedologi 

Pedologi berarti ilmu yang mempelajari pembentukan tanah karena faktor tersedianya bahan induk, 

yang dipengaruhi oleh iklim, mikroorganisme dalam kurun waktu dan topografi tertentu. Secara 

umum bahan induk tanah dibedakan menjadi bahan induk batuan, yang menghasilkan tanah 

mineral dan bahan induk organik, serta menghasilkan bahan organik (Hardjowigeno, 1987). Tanah 

gambut adalah salah satu tanah yang terbentuk dari bahan induk organik. Bahan induk organik 

berbeda berdasarkan bentangan iklim pula. Faktor temperatur seperti yang sudah disampaikan di 

atas merupakan hipotesis awal tentang pembentukan lahan gambut di daerah dingin saja (boreal 

dan temperate). Tetapi, kemudian penemuan lahan gambut di kawasan tropis yang selayaknya 

sudah mengalami dekomposisi bahan organik dengan temperatur tinggi, tertolak karena 

ditemukannya gambut tersebar di daerah tropis terutama di Indonesia (seperti disimpulkan pada 

Tabel 1-1).  

Secara umum gambut terbentuk pada kondisi yang sangat spesifik dengan beberapa syarat pedologi 

di atas. Kekhasan kondisi yaitu keberadaan cekungan yang menyebabkan tergenangnya air, dan 

perlunya vegetasi-vegetasi yang tumbuh lalu mati dan menumpuk secara terus-menerus, menjadi 

bahan induk organik, terus berproses pada lapisan mineral yang menjadi substratum dan lebih 

menahan air dengan kondisi-kondisi lebih spesifik lagi (Sukarman, 2014). Misalnya substratum 

mineral berliat atau berpasir. 

Gambut tropis sebagian besar terletak di dataran rendah (dekat laut), yang terbentuk karena 

“benar” dekomposisi yang tidak dapat berlangsung cepat, tetapi bukan karena suhu yang rendah, 

seperti asumsi ilmuwan barat tempo dulu. Bahan induk organik dari pohon-pohonan terjebak di 

dalam kondisi jenuh air (atau dikenal dengan kondisi anaerobik, kondisi kekurangan oksigen karena 

keadaan jenuh air tersebut). Kondisi ini menyebabkan lambatnya dekomposisi bahan organik dari 

bahan-bahan berkayu (berlignin tersebut).  

1.2.2.2 Pembentukan gambut secara regional akibat pengaruh naik turunnya muka air laut di 

masa lalu 

Lebih lanjut, faktor penentu lainnya yang belum eksplisit dalam proses pedologi atau pembentukan 

tanah adalah pengaruh air laut walau secara umum terkait dengan faktor topografi. Pola naik-

turunnya muka air laut dikombinasikan dengan topografi ini sangat penting sebagai mulanya 

pembentukan gambut. Pada 5-6 ribu tahun lalu, muka air laut mencapai titik tertingginya, yaitu 

sekitar 2 meter di atas permukaan laut sekarang (Hanebuth, Voris et al. 2011). Muka air laut 

kemudian perlahan menurun, mengakibatkan tersingkapnya sedimen laut berupa lempung yang 

terhampar luas kemudian menjadi alas hamparan gambut luas yang terpendam di bawah gambut 

bermeter-meter dalamnya, seperti yang dikenal saat ini.  

Sebagai contoh, di bagian barat Indonesia meliputi Sumatra dan Kalimantan, faktor utama 

pembentuk lahan gambut dan perluasannya adalah adanya perubahan tinggi muka air laut 
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(Dommain, Couwenberg et al. (2014). Gambut tropis berumur Holosen yang tersebar di pesisir 

Sumatra dan Kalimantan dipercaya merupakan model analog lapisan batubara rendah-abu yang 

diinterpretasi berasal dari daerah tropis yang senantiasa basah. Seperti Lapisan Pennsylvania tengah 

dan atas (Neuzil et al., 1993; White & Theissen, 1913). Model analog ini didapat dengan 

membandingkan geometri endapan, kandungan debu dan sulfur yang rendah, keasaman rawa, serta 

karakteristik gambut berkayu dan terawetkan dengan baik (J. A. R. Anderson, 1964, 1964; J. a. R. 

Anderson, 1983; Neuzil et al., 1993). 

Setelah berakhirnya zaman es, tinggi muka air laut meningkat dengan cepat, terutama antara 12.000 

hingga 6.000 tahun yang lalu. Kemudian stabil, hingga perlahan menurun, mulai dari 5.000 tahun 

lalu hingga saat ini (Biswas, 1973; Geyh et al., 1979), mengakibatkan tersingkapnya dataran luas 

yang tersusun atas sedimen halus laut (Cecil et al., 1993). Pada masa itu air laut menyusup ke 

dataran rendah yang semakin ke hulu semakin bercampur dengan air tawar sehingga konsentrasi 

garamnya semakin melemah. Pada kondisi tersebut sedimen rawa akibat bahan erosi dari hulu 

sungai yang sedianya tawar menjadi bersuasana marin/payau yang akhirnya bersuasana reduktif 

dan membentuk lapisan klei berpirit. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya lapisan sedimen 

berpirit pada substratum gambut tebal di bagian utara kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 

yang jaraknya lebih dari lebih dari 100 km dari muara sungai Kahayan (Maaz, 2020)2.  

Koloni mangrove berkembang pesat di tepian pantai, menjebak sedimen pada sistem perakarannya, 

memperluas dataran pasang surut (M.J.G Chambers & Abdul Sobur, 1975; Whitten et al., 2000). 

Nipah berkembang pesat pada perairan payau. Sedimen yang terakumulasi dan sisa-sisa tanaman, 

berkombinasi dengan tingginya angka curah hujan, serta kemungkinan adanya penurunan tinggi 

muka air laut, mengubah dataran pesisir Sumatra misalnya menjadi suatu rawa air tawar yang sangat 

luas (Anderson, 1983). 

Sisa-sisa tanaman yang terakumulasi pada lingkungan rawa bertopografi relatif cekung dan muka air 

yang dangkal, bahkan tergenang, membentuk endapan gambut topogen. Pada fase awal ini, 

tanaman yang tumbuh di area ini masih berakar pada tanah mineral dan mendapat nutrisi dari air 

permukaan serta air hujan. Dalam suasana reduktif sulfat yang berasal dari air laut tereduksi menjadi 

sulfida, dan besi membungkus klei yang terbawa oleh bahan erosi dari hulu sungai juga akan 

tereduksi. Kedua bahan reduktif ini membentuk mineral sekunder non kristalin yang disebut pirit 

framboidal (Cf. Maaz, 2020). Sulfida beracun dari lumpur mangrove menghambat aktivitas bakteri, 

memungkinkan gambut terbentuk pada kondisi curah hujan tinggi dan pengairan yang terhambat. 

Sehingga dua proses ini merupakan proses yang saling mendukung perlambatan dekomposisi bahan 

organik, atau mendukung proses pembentukan gambut topogen (Page, 2020).  

Di atas sedimen rawa mulai tumbuh berkembang vegetasi yang adaptif pada suasana reduktif, 

dimulai dari tanggul alam (natural levee) dan berkembang ke rawa belakang (backswamp), 

tumbuhan berkayu karena tuanya tumbang ke rawa dan terhambat proses dekomposisinya. Proses 

penimbunan lebih cepat daripada proses dekomposisi yang akhirnya membentuk lapisan gambut. 

Selama gambat masih dipengaruhi oleh asupan mineral dari limpasan air sungai atau pasang surut, 

maka gambut dinamai gambut Topogen. Di atas gambut Topogen terus berkembang timbunan 

gambut membentuk kubah dan tidak lagi dipengaruhi oleh asupan klei dari limpasan sungai atau 

 
2 Berdasarkan komunikasi tertulis dengan Prof. Azwar Maaz 
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pasang surut, lalu dinamai gambut Ombrogen3 (Maaz, 2020). Secara geokimia, gambut ombrogen 

dan topogen bisa dibedakan dengan kandungan debu (ash content), dimana kandungan debu pada 

gambut topogen akan lebih besar daripada gambut ombrogen. Kenapa? Karena pada gambut 

ombrogen seiring dengan bertambah tebalnya gambut, maka sistem perakaran tanaman tak mampu 

lagi menembus substrat sedimen, dan membawa mineral ke atas. Selain itu karena elevasi 

permukaan gambut semakin tinggi mengakibatkan aliran air sungai yang membawa sedimen, tak 

mampu lagi mencapai permukaan gambut (Neuzil et al, 1993).  

Gambut ombrogen yang berbentuk cembung mengeluarkan kelebihan airnya secara radial. Air berlebih 

yang keluar dari kubah gambut berwujud air hitam kemerahan akibat tingginya kandungan asam organic 

terlarut/dissolve organic carbon (DOC), terutama dalam bentuk organik aromatic/polifenol dan 

turunannya. Akar tanaman tak lagi mampu menembus tebalnya tanah gambut, karena semakin dalam 

substrat mineral di bawahnya. Akibatnya, tanaman yang terbentuk di lahan ini tak mampu mendapatkan 

cukup nutrisi dan kation terlarut dari air sungai, dan substrat sedimen di bawah gambut. Nutrisi hanya 

tersedia dari air hujan, partikel dari udara (debu dan debu vulkanik), serta nutrisi yang didaur-ulang dari 

material vegetasi yang membusuk (Subekty & Neuzil, 1993).  

Tabel 1-3 Simpulan pembentukan gambut tropis dataran pantai dan sungai 

Pembentukan gambut dataran pantai Pembentukan gambut dataran sungai 

1. Terbentuk di belakang mangrove 

2. Endapan sungai di estuari 
mengandung besi dan Bersama sulfat 
dari air laut mengalami suasana 
reduktif yang pada akhirnya 
membentuk pirit, suatu mineral non 
kristalin berbentuk framboidal. Pirit 
berbahaya bila teroksidasi dengan 
menimbulkan kemasaman yang sangat 
tinggi (pH dapat < 3,5)3 (Maaz, 2020) 

3. Akumulasi bahan organik yang 
semakin tinggi kemudian 
menyebabkan air salin (dari laut) dan 
pasang surutnya tidak dapat masuk 
pada sistem tersebut sehingga yang 
bersuasana tawar dan membentuk 
kubah. 

1. Pada kawasan aliran sungai (watershed) pada 
dataran rendah yang berada lebih ke belakang 
dataran pantai 

2. Kondisi yang memungkinkan pembentukan gambut 
tropis pada kawasan ke dalam dari dataran sungai 
(pada dataran sungai) adalah landskap yang relatif 
datar 

3. Vegetasi yang tumbuh di kondisi tergenang dan 
kemudian menjadi akumulasi bahan organik 

4. Perlambatan dekomposisi pada kondisi aerasi yang 
reduktif, tergantung pada dekomposisi oleh 
mikroba 

5. Warna air berubah dengan terbentuknya asam-
asam organik 

6. Lapisan gambut dan hutan rawa gambut terbentuk 

7. Dinamika hidrologi (kenaikan muka air laut dan 
curah hujan) memungkinkan meningkatnya air 
tanah 

8. Proses ini terbentuk di Kalimantan dan sebagian di 
Sumatra 

 
3 Berdasarkan komunikasi tertulis dengan Prof. Azwar Maaz 
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Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa gambut topogen dan ombrogen pada dataran rendah, 

misalnya dataran pantai adalah satu kesatuan bentangan lahan yang tidak terpisah, namun berada 

pada satu kesatuan hidrologis gambut. Pemisahan istilah ini dalam praktik pengelolaan ekosistem 

gambut akan memberikan dampak terbelah-belahnya lahan gambut.  

Ulasan di atas membuktikan bahwa pendekatan yang komprehensif lintas ilmu adalah 

mengembangkan pengetahuan akan gambut lebih luas. Sekurangnya sekitar 10.000 tahun yang lalu, 

yaitu pada masa akhir Neogen atau dikenal dengan masa Holocene, atau kala Alluvium, Hutan Rawa 

Gambut terbentuk. Saat manusia purba lenyap, dan homo sapiens (manusia cerdas) muncul. 

Endapan gambut tropis tertua dipercaya ditemukan di Kalimantan dengan masa pembentukan 

sekitar 20.000 tahun radiocarbon yang lalu, sedangkan yang termuda sekitar 3.500 tahun 

radiocarbon. Secara pedologi tanah gambut merupakan endapan organik yang terbentuk karena 

kondisi reduksi (basah) terendam pada masa tersebut. Penemuan terbaru tentang gambut tropis 

tertua di Putussibau adalah hal yang dapat berimplikasi luas.  

1.2.3 Selayang pandang gambut non tropis dan permasalahannya yang serupa dengan 

gambut tropis  

 
Penulis tidak mendiskusikan gambut non tropis secara detail, hanya memberikan gambaran untuk 

mempermudah membedakan persepsi antara gambut tropis dan gambut non tropis. Pembentukan 

gambut tropis dan non tropis merupakan proses pedologi, yang berkaitan dengan geologi serta 

geomorfologi sejalan dengan pengaruh klimatologi. Proses yang berlangsung beribu-ribu tahun 

lamanya semestinya dipahami untuk mendapatkan makna bahwa degradasi lahan gambut 

menyebabkan ketidakseimbangan ekologi. Gambut temperate berasal dari vegetasi lunak seperti 

sphagnum dan lumut. Suhu yang dingin menghambat dekomposisi bahan-bahan lunak ini. Proses 

pembentukannya tidak terputus dengan dekomposisi bahan-bahan lunak tersebut yang terjadi baik 

di lapisan bawah level tinggi muka air dan di atas tinggi muka air, berlangsung hampir bersamaan 

(Williams and Yavitt 2016).  

Tidak hanya di temperate, gambut dengan bahan dasar dari sphagnum dan lumut juga terjadi di 

daerah tropis, misalnya di beberapa bekas kaldera kegiatan vulkanik yang telah tidak aktif. Kaldera 

ini diisi hujan dan bagian erosi tebing dalamnya, timbul tanaman lumut dan dan sphagnum di dalam 

air. Ketika musim hujan, tumbuhan itu cepat berkembang hingga kanopinya mendekati permukaan 

air untuk kegiatan fotosintesisnya. Ketika musim kemarau, air di kaldera surut dan tumbuhan 

terekspos ke udara yang akhirnya mati. Kejadian ini bergantian berulang terus menerus sehingga 

terbentuklah gambut yang tidak berkayu, mudah ambles bila terinjak, mudah dipotong, pH netral 

dan airnya tidak berwarna gelap (Maas, 20204).  

  

 
4 Berdasarkan komunikasi tertulis dengan Prof. Azwar Maaz 
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Telah ratusan tahun lahan gambut di Belanda didrainase dan dipergunakan untuk pertanian. Dari 

sini dapat dipelajari bahwa dengan kecepatan subsidensi yang rendah (lebih rendah dari subsidensi 

di kawasan gambut tropis), subsidensi atau menurunnya permukaan tanah menjadi ancaman bagi 

kelangsungan hidup manusia, produktivitas pertanian, dan pembangunan ekonomi. Ancaman 

subsiden menjadi perhatian besar para pemangku kebijakan, seperti penelitian Deltares mencatat 

telah terjadi sekitar 2 m subsidensi sejak penggunaannya (tahun 1600-an).  

Restorasi gambut non-tropis adalah upaya penting bagi negara maju (seperti Belanda dan Inggris). 

Di Belanda misalnya, Selain dekat dengan permukaan laut, ada ancaman kenaikan muka air laut, 

bandara internasional Schiphol misalnya berada sekitar 4,5 m di bawah permukaan laut. 

Meninggikan dam bukanlah pilihan ekonomis, walaupun negara ini terkenal dengan damnya. Selain 

biaya pembangunan infrastruktur dam yang tinggi, pemeliharaannya sangat intensif. Tinjauan 

penulis mendapatkan bahwa bahkan negara ini harus berjaga-jaga dari rusaknya dam oleh tikus. 

Petugas bergerilya menghadapi tikus yang sangat aktif dengan patroli.    

 

Gambar 1-1 Lanskap gambut yang dikelola sebagai zona alami dan padang rumput di Belanda 

(Foto: Dian Afriyanti) 

  

Gambar 1-2 Subsiden gambut di Belanda (Foto: Dian Afriyanti, 2016) 
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2.  Literasi Ilmu Gambut Indonesia 
dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan: 

Pertanian ke Arah Restorasi Gambut 

2.1 Sebelum tahun 2000: literasi ilmu gambut pada pemanfaatannya 

untuk pertanian 

Literasi ilmu gambut tahun 2000 ke bawah, didominasi oleh perkembangan keilmuan untuk 

memanfaatkan gambut sebagai lahan-lahan pertanian. Ilmu-ilmu pertanian di tanah Jawa, yang 

didominasi oleh pertanian lahan kering dengan tipe tanah subur, ber-ordo andisol atau tanah 

pegunungan, menjadi contoh sukses pembangunan pertanian. Sukses ini hendak ditularkan pada 

tanah-tanah Sumatra dan Kalimantan, dengan tanah gambut atau ber-ordo Histosol.  

Literasi pertanian berkearifan lokal tidak diserap dan diterapkan untuk teknik pemanfaatan gambut 

yang berkeseimbangan. Tidak dapat ditampik bahwa pertanian adalah kebutuhan manusia untuk 

mendapatkan bahan pangan. Dalam batasan minimal, pertanian di lahan gambut sudah berlangsung 

di dataran pantai di daerah Tungkal Jambi, dengan memanfaatkan parit-parit kecil saja, misalnya di 

Bram Itam. Dalam batasan tersebut tidak ditemukan permasalahan kebakaran gambut. Hal yang 

sama ditemui di Pulau Rangsang, ketika memerun membersihkan lahan bukanlah satu 

permasalahan sebelum tahun 2003. 

Permasalahan di lahan gambut terkait kebakaran, ketika literasi pertanian yang diserap dan 

diterapkan adalah pertanian atau perkebunan bersifat masif serta intensif. Pengembangan tidak dari 

aspek ilmu dan teknologi saja, tetapi pada persebaran manusia, jika ditilik dari program transmigrasi. 

Contohnya, transmigrasi tertua/pertama di Jambi berada di Desa Catur Rahayu (tahun 1980 an), 

merupakan transmigrasi yang menempatkan penduduk asli Jawa di Kubah Gambut, KHG 

Mendahara-Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kisah tentang proyek 1 juta hektar 

adalah kisah yang mestinya menjadi cerminan bahwa literasi pertanian yang selama ini diserap dan 

diterapkan tidak sesuai dengan kapasitas penyangga gambut, atau bearing capacity.  
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2.2 Tahun 2001-2015: ilmu gambut bagi jasa ekosistem, dan dampak 

lingkungan versus pemanfaatannya untuk pertanian 

2.2.1 Pembelajaran dari kebakaran gambut berulang  

Kejadian kebakaran berulang membuka mata dunia untuk pentingnya menjaga gambut tetap 

basah. Secara global, memitigasi dampak iklim yang berubah (changing climate) terhadap 

penurunan kelembaban tanah gambut semestinya diprioritaskan, karena di kawasan-kawasan 

di mana gambut luas tersebar, baik gambut tropis, temperate, maupun boreal, kelembaban 

relatif akan menurun 1-5% (tahun 2081-2100 dibandingkan 1991-2010). Proyeksi ini 

berdasarkan CMIP5 climate projections5[1] dengan parameter cuaca, radiasi matahari, arah 

angin, dan tekanan udara yang berlaku global (Turetsky, Benscoter et al., 2014). 

Rentannya gambut karena berkurangnya kebasahan menjadi pertanyaan keilmuwan yang 

dijawab berbagai rangkaian penelitian tentang penyebabnya. Kebakaran tahun 1992/93 

misalnya diteliti penyebabnya di Jambi, tetapi baru memasukkan sedikit aspek gambut yang 

kering.  Penyebabnya dihubungkan dengan faktor lain rendahnya curah hujan (1800-2200 

mm/tahun pada musim kering dibandingkan dengan 2500-3000 mm/tahun di musim basah). 

Kawasan yang terjadi kebakaran tinggi adalah di kawasan logged over forest (50% dari total 

kejadian kebakaran), hutan konversi, dan transmigrasi (10% dari total kejadian kebakaran); 

selain penyebab yang bersifat tidak sengaja (Stolle, Chomitz et al. 2003). 

Kebakaran kembali terjadi pada tahun 1997/98 yang meluas di Sumatra dan Kalimantan 

memberikan pertanyaan lebih dalam tentang mengapa gambut yang semestinya basah dapat 

terbakar. Di Sumatra bahkan terbakar hingga ke dalam Taman Nasional yang semestinya terjaga 

tetap basah. Kemudian, diketahui bahwa efek El-Nino dan kanal merupakan kombinasi yang 

dominan terhadap pengeringan gambut (Field, van der Werf et al., 2016 dan Tacconi, 2003). 

Kejadian kebakaran lahan gambut terulang kembali pada tahun 2002, diketahui dampak 

penurunan tinggi muka air tanah (TMA) di hutan rawa gambut Kalimantan Tengah yang berada 

dibawah 90 cm (94 cm di bulan September 2002 di bawah permukaan lahan) (Usup, Hashimoto 

et al. 2004).  Walaupun Taman Nasional dan hutan rawa gambut pada waktu kejadian terbakar 

tidak berkanal, tetapi diketahui bahwa minimal 1 km dari batas kanal terluar, ternyata 

menyebabkan kekeringan hingga di lahan gambut yang tidak dikanal, hal ini diperoleh dari 

Kajian Ritzema (2001) di Sarawak. 

  

 
5 Variabel data termasuk temperatur, presipitasi, kelembaban, dan radiasi matahari (ke bawah dan gelombang 
pendek), dan angina (ke arah timur dan utara). Data tersedia untuk periode 1950-2100.  Model berlaku global 
dengan 1 pixel mewakili 1-50 km pada skala lokal https://www.earthdatascience.org/courses/use-data-open-
source-python/hierarchical-data-formats-hdf/intro-to-MACAv2-cmip5-data/ dan 
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/CMIP%3A+Global+climate+projections 

https://www.earthdatascience.org/courses/use-data-open-source-python/hierarchical-data-formats-hdf/intro-to-MACAv2-cmip5-data/
https://www.earthdatascience.org/courses/use-data-open-source-python/hierarchical-data-formats-hdf/intro-to-MACAv2-cmip5-data/
https://www.earthdatascience.org/courses/use-data-open-source-python/hierarchical-data-formats-hdf/intro-to-MACAv2-cmip5-data/
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/CMIP%3A+Global+climate+projections
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/CMIP%3A+Global+climate+projections
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/CMIP%3A+Global+climate+projections
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Kejadian-kejadian kebakaran tersebut di atas, ditambah tahun 2015 dan 2019 menyebabkan 

kabut asap berbulan-bulan. Umumnya Juli hingga Oktober, sebagai catatan kabut asap terlama 

adalah pada kebakaran tahun 1997/98 yang memberikan paparan gas dan partikulat berbahaya 

selama sembilan bulan kepada masyarakat. Asap kebakaran lahan gambut mengandung gas dan 

partikulat dengan ukuran mikrometer yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia diperoleh 

oleh Levine (2000), See, Balasubramanian et al. (2007), Blake, Hinwood et al. (2009), Tosca, 

Randerson et al. (2011). Pada kebakaran tahun 1997/98 diketahui sekitar 55 teragram (Tg), atau 

55 ribu ton partikulat (particulate matter) bersamaan dengan 1098 Tg, atau 1098 ribu ton 

carbon (Heil, Langmann et al. 2007). Konecny, Ballhorn et al. (2016) mendapatkan bahwa 

semakin dekat ke kanal kedalaman kebakaran semakin bertambah. 

2.2.2 Risiko subsiden gambut 

Selain kebakaran lahan gambut menjadi sumber asap yang tidak sehat, emisi karbon, dan penyebab 

kehilangan gambut yang dimulai dari permukaan (Turetsky, Benscoter et al. 2014). Mendrainase 

gambut akan meningkatkan aerasi sehingga mempercepat laju dekomposisi. Dekomposisi ini 

berlangsung sangat cepat pada awal-awal setelah kanal drainase dibangun (sekitar 3-5 tahun 

pertama). Tahapan ini disebut konsolidasi bahan organik, yang dapat menurunkan permukaan 

gambut sekitar 30 cm per tahun. Kemudian dekomposisi berlangsung lebih lambat dengan 

kecepatan sekitar 5 cm per tahun (Ritzema 2001, Couwenberg and Hooijer 2013). Seiring dengan 

dekomposisi, kehilangan lapisan gambut mempercepat penurunan permukaan gambut. Sehingga 

berbagai risiko yang merugikan masyarakat secara fisik, ekonomi, dan sosial dapat terjadi. Secara 

fisik lahan-lahan pertanian tidak dapat dipergunakan lagi karena adanya intrusi air garam, sehingga 

tidak produktif seperti yang diharapkan. Hal ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan 

kondisi banjir permanen di lahan gambut kemudian hari. Peraturan Pemerintah no. 150 tahun 2000 

kerusakan tanah untuk produksi biomassa, telah menyebutkan nilai subsiden 35 cm/5 tahun 

merupakan ambang kerusakan gambut untuk produksi biomassa. 

Tantangan Pembangunan di lahan gambut tidak terlepas dari pembangunan pertanian dengan 

mengadaptasi pertanian lahan kering pada lahan yang semestinya terjaga tetap basah. Kondisi jenuh 

air pada gambut alami berubah ketika saluran drainase dibangun untuk lahan-lahan pertanian. 

Dalam kondisi yang sudah terlanjur didrainase, pengaturan TMA sangat penting sebagai trade-off 

bahwa TMA 0,4 m di bawah permukaan lahan lahan adalah ambang minimal untuk ditetapkan bagi 

meminimalkan risiko bencana dan subsidensi. Ambang ini tidak memberikan dampak negatif bagi 

produktivitas tanaman sebagaimana disampaikan oleh Ginting dan Darlan (2019), bila tidak terjadi 

stagnasi air dalam waktu yang lama. TMA yang lebih tinggi (lebih dekat ke permukaan) dapat 

diterapkan untuk tanaman-tanaman yang asli gambut, perakaran dangkal, dan adaptif (didiskusikan 

lebih lanjut pada Bab 4). 
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2.3 Tahun 2016: restorasi gambut tropis-tantangan perubahan paradigma 

Pentingnya menjaga lahan gambut tetap basah melalui teknologi pemetaan dan pemantauan sangat 

terkait dengan kegiatan faktor sosial budaya masyarakat. Dalam penelitian yang mengintegrasikan 

geospasial dan analisis sosial (etnografi) didapatkan gambut yang rentan kebakaran secara sosial 

rentan konflik sosial. Tetapi penyebab langsung antara lain pembersihan lahan, ketidak sengajaan 

dalam penggunaan api. Kebakaran juga dipergunakan sebagai “senjata” dalam masalah konflik 

kepemilikan lahan dan pengambilan sumber daya (resource extraction) (Dennis, Mayer et al. 2005). 

Tahun 2001 adalah tahun di mana teknologi monitoring kebakaran gambut mulai berkembang 

seperti MODIS dari NASA (sejak November 2001), dengan tingkat keandalan yang tinggi. 

Penggunaan masih banyak dielaborasi pada menghitung dampak kebakaran (misalnya 1 titik api 

mewakili 15-16 ha) (Tansey, Beston et al. 2008). Negara lain seperti Australia juga mengestimasi 

luasan terdampak dengan teknologi satelit oleh Smith, Adams et al. (2007).  

Selain ilmu pengetahuan tentang gambut yang terus bekembang; pengelolaan lahan gambut yang 

meminimalkan dampak lingkungan perlu perubahan yang substansial dalam progres pembangunan. 

Perubahan yang substansial ini menghadapi tantangan yang besar untuk perubahan paradigma 

pertanian gambut yang didrainase menjadi pertanian basah. Alternatif untuk perubahan paradigma 

ekonomi perlu terus menerus dikembangkan. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Hans Joosten 

bahwa saat ini berbagai pihak terlalu fokus pada pilihan yang terbatas untuk ekonomi (business as 

usual), sehingga kurang fokus untuk mengembangkan alternatif-alternatif yang sudah ada secara 

kearifan lokal maupun hasil penelitian yang dapat mendukung upaya menjaga gambut tetap basah. 

Kebakaran, subsidensi, pengaruh asap bagi kesehatan dan sektor-sektor lainnya adalah beban 

lingkungan yang menimbulkan biaya. Biaya ini tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, sehingga 

perhitungan ekonomi terbatas pada keuntungan produksi. Internalisasi biaya lingkungan pada biaya 

produksi di lahan gambut dapat mengarahkan pada pengelolaan yang lebih bijaksana untuk 

mencegah kehancuran ekonomi itu sendiri; kenapa? Karena daya dukung sumber daya alam 

(gambut) sudah tidak mampu menahan beban kerusakan. Contohnya ketika abrasi, subsiden, dan 

kehilangan gambut karena kebakaran berisiko katastropik bencana.   

Pembasahan kembali lahan gambut adalah hal yang mutlak. Pembasahan kembali gambut tropis 

dan teknologi pemantauan didukung sains dan teknologi yang berkelanjutan serta mendukung 

inovasi produksi. Sinergi para pihak menjadi langkah baik dalam merestorasi gambut secara 

terintegrasi. Degradasi gambut bukan saja masalah emisi gas rumah kaca, tapi ancaman banjir akibat 

subsidensi, dan feedback loop secara klimatologi. 

Tetapi, pengetahuan tersebut tidak selalu berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan 

manusia serta pembangunan untuk mengelola lahan secara edafologi. Material gambut itu sendiri 

tidak begitu dikenal oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat tempatan. Setelah ditelusuri lebih 

lanjut, ternyata gambut berasal dari satu tempat di Kalimantan Selatan. Discourse tentang gambut 

berbeda di berbagai tempat, bahkan berbagai level pemangku kebijakan. Pembelajaran penulis akan 

gambut adalah dari aspek edafologi, memanfaatkannya sebagai lahan pertanian dengan berbagai 

teknik drainase. Demikian juga masyarakat dan pemangku kebijakan tentunya memandang gambut 

secara edafologi. Ketika gambut tidak termanfaatkan untuk pertanian, maka tanah itu disebut tidak 

“bermanfaat”. Sehingga, terjadi pembelahan kubah-kubah gambut yang mendrainase airnya, 

merusak hidrologi gambut secara keseluruhan dalam satu-kesatuan ekosistem. 
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Berawal dari sifat antroposentris, yaitu ketika manusia berada pada posisi pusat dari sumber daya 

alam, menguasai tanpa menyadari telah merusaknya, literasi pengelolaan sumber daya alam, 

terutama di negara yang sedang berkembang, bertumbuh dari upaya bagaimana sumber daya alam 

yang menjadi objek pengelolaan dapat diberdayakan untuk seluas-luasnya kepentingan manusia. 

Saat penulis duduk di perguruan tinggi (1999-2004), pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan 

berarti bagaimana sumber daya alam dikelola secara produktif yang diukur hanya dari aspek 

ekonomi, meski disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alamnya, tanah. Sehingga klasifikasi 

kesesuaian lahan selalu dikaitkan dengan produksi tanaman tertentu, dengan tingkat kesesuaian 

tertentu dan faktor pembatas yang didefinisikan (misalnya, sesuai, sesuai marginal, atau tidak 

sesuai).   

Dalam hal kesesuaian lahan gambut untuk tanaman sesuai dengan klasifikasi kesesuaian lahan, sebagian besar 

masih disandingkan dengan tanaman-tanaman lahan kering. Hal ini sebenarnya tidak bersesuaian dengan 

konsep ”sesuai dengan daya dukung lahan”. Ketika lahan gambut di drainase, fungsinya tidak lagi dapat 

mendukung keberlanjutan sumber dayanya sendiri, karena kapasitas menyangga lahan gambut untuk drainase 

sangat rendah, itu sebab lahan ini disebut fragile atau rentan.   

Permasalahan lingkungan dan berkurangnya kemampuan ekosistem untuk terus menyediakan dan 

memfasilitasi kebutuhan manusia, menyebabkan timbulnya ilmu dalam pengelolaan sumber daya 

alam (natural resource management). Skala permasalahan yang dulunya bersifat lokal, misalnya jika 

kembali pada masa sebelum milenium (atau sebelum tahun 1990), literasi permasalahan sumber 

daya alam di Indonesia, masih terfokus pada permasalahan polusi udara akibat knalpot dan pabrik, 

tanah longsor dan erosi. Kemudian skala permasalahan menjadi lebih regional dan internasional. 

Misalnya permasalahan asap lintas negara ASEAN akibat kebakaran hutan dan lahan gambut, atau 

permasalahan emisi karbon bagi kepentingan iklim global. Sehingga permasalahan menjadi lebih 

besar dan tekanan terhadap negara-negara pengelola sumber daya alam semakin besar, baik akibat 

permasalahan lokal maupun internasional.  

Perkembangan keilmuan gambut tropis merupakan rangkaian paradigma sebagai progres ilmu 

pengetahuan. Paradigma berasal dari para ilmuwan arus utama yang mewakili berbagai matriks 

generalisasi, kepercayaan, nilai-nilai, dan contoh-contoh. Paradigma keilmuan pada masa lampau 

ditentukan oleh besarnya pengaruh ilmuwan-ilmuwan mainstream ini, walaupun terdapat bukti-

bukti saintifik lainnya (Joosten 2016). Hal ini terjadi pada penerimaan masyarakat saintifik terhadap 

keberadaan gambut tropis. Sebagai ilustrasi terkini, emisi gambut dari hutan tropis lebih besar 

daripada emisi di lahan gambut yang ditanami sawit atau acacia. Akibat komunitas saintifik kontra 

terhadap hal-hal terkait emisi yang lebih besar dari sawit dan acacia, dukungan terhadap 

pengetahuan menyatakan bahwa emisi karbon dari hutan rawa gambut lebih besar akan didukung, 

demi kepentingan lahan gambut untuk pertanian dan kehutanan industri. Berbagai penelitian era 

tahun 2000an fokus pada bagaimana memanfaatkan gambut untuk kedua penggunaan tersebut di 

dalam negeri. Berbeda dengan itu, penelitian-penelitian tentang dampak lingkungan dari konversi 

dan drainase lahan gambut hanya diterima kaum konservasi atau naturalist. Apalagi peneliti-peneliti 

yang terakhir ini memiliki afiliasi dengan lembaga-lembaga luar negeri.     
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2.4 Kemewahan sumber daya gambut tropis tergerus ekonomi masif 

tanpa memperhitungkan jasa ekosistem 

Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang rentan (fragile) ketika dikeringkan, tapi jika 

ekosistem ini dipelihara sehingga tahan (resilient), maka manfaat yang besar dapat diterima oleh 

manusia, guna melindungi dari bencana dan katastropi dampak lingkungan akibat kerusakannya. 

2.4.1 Mewahnya gambut tropis yang terlupakan 

Hutan rawa gambut tropis adalah ekosistem penting yang memberikan manfaat besar bagi dunia 

melalui jasa ekosistem. Lahan gambut tropis adalah salah satu cadangan karbon organik terestrial 

terbesar yang memiliki implikasi penting bagi perubahan iklim. Secara alami, lahan gambut tropis 

pada dataran rendah mendukung pertumbuhan hutan rawa gambut yang menutupi endapan 

gambut hingga setebal 20 meter (DeFries et al., 1999). Lahan gambut menyimpan karbon dari 

bahan organik yang sudah terakumulasi sejak lama, baik dari serasah organik vegetasi yang masih 

baru, dan menyerap karbon melalui pertumbuhan tanaman. Selain itu, juga memiliki peran dalam 

regulasi iklim (F., Sönke et al., 2016), mengatur air (sumber air) melalui daya ikat air yang tinggi, 

mendukung mata pencaharian berkelanjutan melalui beberapa produk hutan non-kayu, mengatur 

fungsi ekosistem keanekaragaman hayati (Yule, 2010, Rittenhouse dan Rissman, 2012), seperti 

lebah yang berfungsi untuk penyerbukan dan penyebaran benih. Penulis mengajak pembaca 

budiman untuk membayangkan hutan gambut tropis yang begitu kaya. 

Perjalanan berawal  

Tahun 2004, perjalanan penulis bersama tim riset rehabilitasi gambut di gambut bekas terbakar 

Taman Nasional Berbak, sebagai situs Ramsar terbesar di Indonesia. Perjalanan dimulai dari kota 

Jambi dengan kendaraan darat menuju Suak Kandis di Kumpeh sekitar dua setengah jam. Dari Siak 

Kandis menuju Sabak dengan speed boat sekitar dua setengah jam. Kemudian, pembaca 

bermalam di Sabak untuk menyantap hidangan laut dari rumah pemandu bernama Nasrul. 

Keesokan harinya, jam 4 subuh, dengan pompong mengarungi laut Cina Selatan selama tujuh jam, 

hingga tiba di desa Air Hitam Laut. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari desa ke dalam Taman 

Nasional Berbak, melalui Simpang Malaka. Setibanya di Simpang Malaka, penulis dan tim 

menambatkan pompong di pohon pandanus, udara sore nan segar diiringi kicauan burung. 

Kingfisher (raja udang) warna-warni memanjakan mata. Suasana yang menentramkan jiwa. 

Cobalah memancing dengan umpan cacing seadanya, ikan tapa, sepat, saluang, tak henti 

tersangkut pada pancing. Beberapa masyarakat mengambil ikan dan membagikan beberapa hasil 

tangkapan pada penulis dan tim. Kemewahan keanekaragaman hayati dan keramah-tamahan 

kehangatan sosial masyarakat terasa kuat. Tak dinyana penulis dan tim serta masyarakat tersebut 

menikmati kemewahan ekosistem hutan rawa gambut, yang hampir tak pernah dinilai secara 

ekonomi. Penulis bercerita tentang Pak Satung yang hidup berpuluh-puluh tahun di dalam Taman 

Nasional Berbak, menjalankan hidup dengan mengambil ikan lalu menjualnya ke masyarakat di 

luar. Penulis bermalam di pondok Pak Satung yang berada di kawasan berdekatan antara Berbak 
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dan Sembilang. Berbak dan Sembilang adalah nama representasi tentang keanekaragaman hayati 

di hutan rawa gambut pada dua provinsi (Jambi dan Sumatra Selatan). Jika pembaca akan 

berkunjung ke sana berhati-hatilah dengan berbak (gelembung air yang keluar dapat berasal dari 

buaya muara atau buaya sinyulong atau ikan tapa) dan sembilang adalah ikan yang enak dimakan 

sama seperti ikan tapa, dan ikan rawa gambut lainnya. Tapi, kemewahan sumber daya alam di 

hutan rawa gambut itu begitu menggoda sebagai etalase gambut tropis yang sehat dan 

memberikan penyangga bagi lingkungan sekitarnya. Pak Satung menikmati hidup berperahu dan 

memasang lukah, alat perangkap ikan dari bambu. Hingga akhir hayatnya, pada umur 93 tahun 

berada dalam Taman Nasional Berbak, tanpa merusak bahkan memberikan manfaat kepada 

masyarakat sekitar dengan membawa ikan, terlepas dari semua aturan pelarangan masuknya 

masyarakat ke dalam taman nasional itu. 

Kita lanjutkan perjalanan ke Pulau Tebing Tinggi 

Dua setengah jam sudah kita tempuh hingga tiba di Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan 

Meranti, salah satu kabupaten prioritas restorasi gambut. Kawasan gambut terbagi menjadi 

pulau-pulau yang penting bagi batas negara, dan kedaulatan diplomatis bangsa. Didampingi Pak 

Tua, peneliti membonceng dengan motor trail dan mengangkut motor itu ke kapal, sebab baru 

saja menyeberang dari Selat Panjang. Pak Tua dan Peneliti kembali membawa motor trail 

pinjaman BNPB itu, keluar dari kapal menuju ke atas dermaga sederhana, berjembatan papan 

sedikit berpagar kayu. Tempat itu merupakan dermaga kecil penyeberangan sehari -hari 

masyarakat Pulau Tebing Tinggi Timur ke Selat Panjang, untuk kemudian dapat melanjutkan 

pelayaran panjang ke Batam atau Buton. Dari dermaga, motor melaju sekitar setengah jam ke 

Desa Lukun, untuk bertemu masyarakat desa. Begitu semangat ibu Lukman menyiapkan hidangan 

khas Melayu Pesisir untuk makan siang. Percakapan yang berfaedah dan membetahkan hati dalam 

hujan siang itu, memancarkan kegembiraan akan hujan. Hujan berarti daerah itu akan jauh dari 

masalah api dan asap, berharap birunya langit kembali hadir. Pak Lukman dengan semangat 

menceritakan betapa bahayanya gambut kering, yang hampir membakar desanya. Beliau 

bercerita, dengan kebakaran hutan dan lahan gambut tahun 2014 hampir melahap seluruh 

desanya. Warga susah payah dan kekurangan air berusaha memadamkannya. Kegembiraan 

terpancar menceritakan tentang sekat kanal yang sudah dibangun Badan Restorasi Gambut (BRG), 

dan dapat dirasakan sebagai penyelamat desa untuk tidak kembali terbakar, walau Februari 2018 

terjadi kebakaran tapi jauh dari pemukiman. Usai hujan kami memulai observasi. Bu Lukman 

berjanji akan menyiapkan beberapa hidangan aneka sagu, yang begitu banyak termasuk seperti 

yang disampaikan oleh Patiware, Osozawa et al. (2015). Pak Lukman menyela, sagu-sagu menjadi 

lebih hijau sejak adanya sekat kanal, sagu komoditas yang memang sesuai untuk lahan gambut 

(Bintoro, Nurulhaq et al. 2018). Walaupun menurut Bupati Kepulauan Meranti (2019), yang asli 

Meranti, sagu berasal dari pedagang China yang datang dan membawa sagu ke Kepulauan 

Meranti, sehingga tidak asli dari Kepulauan Meranti.  

Hujan reda, tanah gambut menjadi basah dan sedikit berlumpur, tidak seperti bahan kering yang 

mudah hanyut, gambut-gambut sudah tidak mampu memegang/menahan air (hidrofobis). Pak 

Lukman melanjutkan ceritanya, bahwa sungguh dengan kehadiran kegiatan dari BRG, masyarakat 
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akhirnya mulai memahami apa sebenarnya tanah mereka, dan bagaimana seharusnya 

mengelolanya. Masyarakat Riau menyebut Tanah redang diinjak dan diperas menjadi semacam 

lumpur yang hampir semua bahannya keluar dari celah jari-jari, gambut tingkat matang sapris 

(sangat matang), Pengamatan dimulai dari sekat kanal paling hulu pada dua sisi kanal. Kanal ini 

dibangun dengan tujuan pembangunan jalan yang menyatukan desa-desa di Kecamatan Tebing 

Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kanal-kanal tersebut juga digunakan masyarakat 

untuk mengangkut sagu yang akan dibawa ke kilang. Sagu yang menjanjikan untuk sumber 

pendapatan masyarakat (Widiarsih 2019) dan menjadi salah satu alternatif dalam permasalahan 

kerentanan pangan dunia (Singhal, Kennedy et al. 2008, Konuma 2018, Tjokrokusumo 2018). 

Hamparan sagu berasosiasi dengan satwa liar terutama kera berekor panjang long tail macaca. 

Hidup harmonis dengan manusia, memakan sagu sedikit tidaklah menjadi persoalan. Badan dan 

perut makaka yang lebih kecil tentulah tidak sebanyak manusia membutuhkan makanan, hanya 

sepotong pucuk sagu sudah cukup. Keberadaan mereka memperindah pemandangan hamparan 

sagu yang luas, dengan pokok-pokok tanaman yang tidak dapat ditembus oleh mata. 

2.4.2 Murahnya kehancuran 

Kerusakan gambut adalah ketidakmampuan lahan gambut menahan beban dari interaksinya 

dengan manusia dan faktor alam lainnya. Mudahnya lahan gambut tropis terbakar adalah indikasi 

gambut telah rusak, karena gambut yang semula menahan air dan lembab telah menjadi lebih 

kering.  Ekspansi lahan berdrainase berlebihan adalah salah satu pendorong degradasi lahan 

gambut (Tacconi, 2003) yang menyebabkan perubahan hidrologis (Comte, Colin et al., 2012). 

Kanal-kanal drainase telah memotong lanskap lahan gambut dan merusak sifat hidrologis alami 

untuk mengalirkan air dari kubah, menyimpan air, dan melimpahkan kelebihannya ke badan air 

(Wösten, 2008; Ismail dkk., 1997; Ritzema, 2001), yaitu dua sungai pembatas alami kesatuan 

hidrologi gambut (KHG) atau laut dan rawa. Mari kita tilik beberapa fakta tentang kerusakan 

gambut akibat drainase dari ringkasan berikut: 

• Drainase lahan gambut menyebabkan rentannya lahan gambut dan mudah terjadi 

kebakaran hutan dan lahan gambut pada musim kemarau (Wösten, Clymans et al., 2008). 

Hutan bukan saja yang dikanal secara langsung in situ tetapi berdampak pada hutan-hutan 

alami seperti contoh kebakaran di Taman Nasional Berbak tahun 1997/1998 yang tidak 

memiliki kanal dalam Taman Nasional itu. Sebagai contoh, kekeringan ekstrim (El-Nino) 

telah menyebabkan penurunan muka air tanah secara drastis di lahan gambut dan 

menyebabkan kerentanan terhadap kebakaran lahan gambut seperti pada tahun 

1997/1998 (Levine, 1999, Levine 2020), 2014/2015 (Grup WB, 2016), dan pada tahun 2019 

(kebakaran akhir-akhir ini).  

• Drainase menyebabkan subsidensi (menurunkan permukaan tanah karena konsolidasi dan 

dekomposisi bahan organik), yang pada akhirnya rentan terhadap ancaman banjir 

permanen (Acreman dan Holden, 2013, Hooijer, Vernimmen et al., 2015), saat yang sama, 

Indonesia terancam kenaikan permukaan laut (Nicholls, Hoozemans et al., 1999). 
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• Drainase menyebabkan nilai reduktif berkurang, mengarah ke suasana oksidatif, 

sehingga menyebabkan kegiatan mikroba menjadi lebih aktif, sehingga terjadi pelepasan 

karbon berupa gas dan gambut terlarutkan (DOC/dissolved organic carbon) (Maaz, 

2020)6. 

• Drainase menyebabkan pelepasan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang sangat besar 

(Yule, 2010) dan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim (Silvius, 2014).  

Lahan gambut terdegradasi (dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai lahan 

gambut dengan ketinggian muka air lebih rendah dari -40 cm). Untuk penggunaan pertanian, 

muka air diatur ke tingkat optimal (sekitar -60 cm); tetapi drainase tidak mudah dikelola untuk 

menjadi stabil di tingkat tersebut. Pada musim kemarau, lahan gambut yang telah dikeringkan 

cenderung mengalami kekeringan berlebihan dan rentan terhadap kebakaran, hidrofobisitas, 

dan kering tak balik. Efek drainase memang tidak mudah dikembalikan ke kondisi semula 

dengan restorasi lahan gambut. Meski demikian, pemerintah Indonesia  tetap berupaya untuk 

mengembalikan fungsi lahan gambut, sebagai langkah besar dalam pengelolaan lahan rawa 

gambut yang berkelanjutan. 

Sejak 1990an, perubahan signifikan pengelolaan lahan gambut terjadi akibat drainase dalam 

skala besar, yang menyebabkan terdegradasinya lahan gambut. Menurut BPPSLDP, lahan 

gambut terdegradasi dikarakterkan dengan penurunan fungsi hidrologi, produksi, dan ekologi 

akibat aktivitas manusia, dengan mengacu kondisi alami hutan rawa gambut. Indikator lahan 

gambut terdegradasi adalah adanya: (i) penebangan pohon; (ii) jalan logging; (iii) bekas 

kebakaran; (iv) kering/tidak tergenang; dan (v) bekas penambangan (Wahyunto, Ritung et al. 

2013). Hingga tahun 2013, lahan gambut terdegradasi dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan 

sawit, pertanian tanaman pangan dan hortikultura (27%). Sebagian besar adalah lahan gambut 

yang ditumbuhi semak belukar dan lahan terbuka bekas tambang (46%) (Wahyunto, Ritung et 

al. 2013).   

Selain menempati hamparan luas di Sumatra, Kalimantan, dan Papua, gambut juga bisa 

ditemukan di pulau-pulau kecil, terutama di pulau-pulau di Riau (Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, 

Pulau Tebing Tinggi, Pulau Merbau, dan Pulau Rangsang). Di sini kubah gambut menempati 

elevasi paling tinggi, sehingga kehidupan sepenuhnya tergantung pada kelestarian gambut. 

Secara alamiah proses abrasi selalu terjadi di tepi pantai. Jika kita mengobservasi peta batimetri 

laut sekitar pulau-pulau gambut ini, kita bisa menduga bahwa abrasi telah berlangsung sangat 

lama. Namun kini abrasi semakin parah. Menurut Yamamoto, Basir et al. (2019), teramati abrasi 

hingga 30 meter setiap tahunnya. Ini terjadi akibat perubahan tata guna lahan dan turunnya 

tinggi muka air di lahan, sehingga dorongan gelombang tak mampu diredam. Gambut -gambut 

tergerus hingga dasarnya, membentuk dinding-dinding yang kemudian melongsor. Bayangkan 

ada longsor di dataran rendah! 

  

 
6 Komunikasi tertulis dengan Prof Azwar Maaz, 2020 
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Proses-proses yang terjadi di pulau-pulau kecil terluar bergambut tersebut adalah gambaran 

rentannya ekosistem akibat proses alam dan diperparah pada masa kini  oleh faktor manusia. 

Pulau-pulau kecil bergambut itu terancam tenggelam dan terberai di Malaka, yang tentunya 

merupakan ancaman bencana bagi masyarakat. Jadi, bencana tidak saja kebakaran gambut itu 

sendiri. Pada gambut kepulauan, ancaman kehilangan gambut sangatlah nyata. Ia tergerus 

secara vertikal melalui subsidensi, dan secara horizontal melalui abrasi. Dengan laju yang jauh 

lebih besar daripada laju alamiahnya. 

Restorasi gambut, dengan mengembalikan fungsi-fungsi hidrologi gambut merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengelolaan risiko bencana. Belajar risiko degradasi dapat kita lihat pada 

model-model degradasi di gambut-gambut Kepulauan. Sebagai bagian terluar negara, kehilangan 

daratan bisa berimplikasi terhadap mundurnya tapal batas negara, sehingga kerusakan gambut 

kepulauan juga merupakan perihal kedaulatan. Perlindungan terhadapnya mutlak dilakukan, dan 

harus dilakukan sekarang. Kita berkejaran dengan waktu. 

Penulis berharap kita belajar dari hal-hal di sekitar kita, bahwa kerusakan gambut itu benar-benar 

nyata dan mengancam umat manusia. Mari sejenak penulis mengajak pembaca menikmati suasana 

pulau Rangsang, karena pemandangan lain dapat kita lihat di Pulau Rangsang. Pemandangan yang 

menggambarkan akan ancaman bencana dan bahkan kemungkinan besar hilangnya Pulau ini, akibat 

abrasi yang sudah mencapai tanah gambut (atau disebut tanah redang di Riau). Penulis mengajak 

pembaca melanjutkan perjalanan ke Pulau Rangsang, setelah menikmati kelimpahan hidangan dari 

keanekaragaman hayati laut di Batam, melalui gambaran paragraf di bawah ini. 

Belajar dari pulau kecil akan ancaman kerusakan ekosistem gambut tropis 

Dibalik air kelapanya yang manis terasa menyegarkan, bencana mengintai masyarakat di Pulau 

Rangsang dari degradasi gambut. Setelah perjalanan laut sekitar 4 jam dari pelabuhan di Batam, kita 

merapat di Pelabuhan Tanjung Samak. Dari Tanjung Samak, perjalanan dilanjutkan ke desa-desa di 

Pulau Rangsang. Konon di Pulau Rangsang memerun dengan api kecil tidak akan menyebabkan 

permasalahan. Praktik-praktik biasa yang sudah ada sejak masyarakat di sana, tanpa menyebabkan 

permasalahan kebakaran. 

Kebakaran yang terjadi di lahan gambut Pulau Rangsang kini berasal dari api kecil yang dulu biasa 

digunakan untuk memerun sampah membersihkan pekarangan rumah. Kini api dapat merambat 

hingga berkilometer membakar pemukiman dan kebun kelapa; tanpa diduga api sudah mencapai 

pemukiman. Masyarakat merasa, sejak ada kanal-kanal tahun 2003, kebakaran semakin sering 

terjadi. Masyarakat di Pulau Rangsang merasa resah dengan kebakaran di lahan gambut. Masyarakat 

meminta kanal-kanal itu ditutup agar permasalahan tidak semakin parah. Tidak hanya kebakaran, 

abrasi pun sudah mencapai gambut. Abrasi ini tidak begitu disadari masyarakat menjadi ancaman 

bencana.  Kombinasi kebakaran dan abrasi. 
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Gambar 2-1 Bongkahan gambut terbentuk akibat luruhnya material gambut oleh 

abrasi di Pulau Rangsang 

 

Gambar 2-2 Gambut bekas terbakar di Pulau Rangsang  
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2.4.3 Peranan Manusia dalam kerusakan gambut sejak 500 tahun yang lalu 

Pengaruh manusia dalam kerusakan hutan rawa gambut seringkali diragukan. Kebakaran lahan 

gambut, misalnya, sering kali dikaitkan dengan pengaruh cuaca (ketika api dianggap ada karena 

panasnya sinar matahari yang menyebabkan kebakaran). Ibaratkan lup yang difokuskan pada daun 

kering yang kemudian membakar lahan gambut secara luas, itu adalah hal mustahil terjadi di gambut 

tropis. Penulis mengajak pembaca untuk menilik hasil-hasil studi tentang sejarah perubahan 

ketahanan (resiliensi) lahan rawa gambut. Di sini, resiliensi hutan rawa gambut didefinisikan sebagai 

kondisi kemampuan hutan rawa gambut untuk kembali pada fungsinya setelah mengalami sedikit 

perubahan.  

Pada studi di Sarawak, pengaruh iklim terkait ENSO yang mempengaruhi hutan rawa gambut 

menyebabkan kebakaran dan kerusakan vegetasi terjadi sejak ratusan tahun yang lalu (c.500 tahun). 

Kejadian yang lebih ekstrim akibat ENSO tidak terjadi sebelum itu misalnya C. 2000-3000 tahun BP.  

Meski studi lainnya mencatat, manusia telah hadir dan memberikan dampak pada ekosistem hutan 

tropis. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh manusia yang dapat terdeteksi pada hutan rawa 

gambut pantai/pesisir (coastal peat swamp forest), merupakan fenomena yang relatif baru. Hal ini  

diindikasikan dengan peningkatan jumlah spora paku-pakuan yang dapat dimakan (Stenochlaena 

palustris, dan keberadaan permukiman di kawasan ini hanya ditemukan pada masa lalu (recent 

past), dan aktivitas manusia yang hanya meningkat pada sekitar dua dekade terakhir, atau 

secepatnya sejak  abad ke-6 (c. 500 tahun lalu), pembersihan lahan diikuti dengan menurunkan 

pembakaran (Cole, Bhagwat et al. 2015). 

Sejarah mencatat, pengelolaan sumber daya alam di dunia selalu berawal dari cara pandang 

bagaimana sumber daya alam tersebut dapat bermanfaat bagi manusia. Misalnya mulai dari sejarah 

mengumpulkan makanan dengan cara meramban atau berburu dan meramu, bercocok tanam 

dengan perladangan berpindah, dan bermukim sembari mengolah lahan secara tetap dengan tujuan 

untuk pemenuhan kebutuhan subsisten atau mengambil dari sumber daya alam terdekat. Sehingga 

dalam hal ini manusia berada di posisi sentral dari pengelolaan sumber daya alam (antroposentris).  

Sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup, terus-menerus memberikan tekanan pada sumber 

daya alam. Seiring dengan itu, sumber daya alam sebagai objek yang dapat diekstraksi terus-

menerus, merupakan tindakan manusia yang tiada pernah puas dengan cita-cita mulia berkebun, 

bersawah, menanam gandum, menciptakan pupuk kimia dalam skala besar dengan harapan 

memberi makan miliaran penduduk dunia. Tetapi, hal itu pada akhirnya mengantarkan manusia 

pada permasalahan karena hingga pada satu titik sumber daya alam tidak mampu bertahan (atau 

menurunnya resiliensi). 

Menurunnya resiliensi dimanifestasikan dengan semakin berkurangnya fungsi ekosistem. 

Kemampuan sumber daya alam berkurang dalam menyediakan jasa dan bahan-bahan yang 

dibutuhkan manusia (provisioning ecosystem services), seperti menurunnya jumlah air bersih, tanah 

yang sehat, dan udara segar. Berkurangnya kemampuan alam dalam penyediaan kebutuhan 

manusia, memulai refleksi sebagian umat manusia tentang hal salah dari yang sudah dilakukan. 

Sementara itu, fungsi ekosistem dalam aspek regulasi ekosistem belum disadari. Misalnya fungsi 
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pepohonan menahan air dan tanah yang sehat dalam kapasitasnya menahan air (water holding 

capacity), serta pepohonan yang melangsungkan fotosintesis untuk menyerap karbon dan 

menghasilkan segarnya oksigen, belum mampu dipahami (diinternalisasi) dalam persepsi dan 

kebijakan. Sehingga fungsi ekosistem ini dikalahkan dengan megahnya bangunan mewah atau 

kebun-kebun luas mengkonversi hutan yang memberikan oksigen berlimpah. Tetapi, apakah nilai 

oksigen? Tidak ada yang menghitungnya, kecuali jika telah terasa sesaknya nafas karena asap 

kebakaran, atau rusaknya lahan-lahan pertanian karena pirit; hal nyata dihadapi pada hari ini.  

Kita kurang menyadari bahwa hutan rawa gambut adalah kemewahan yang dilimpahkan di bumi 

Indonesia sebagai salah satu negara pemilik lahan gambut tropis terluas di dunia. Kemewahan 

tersebut tidak terhitung karena nilai-nilai materialistis yang diberikan dihitung berdasarkan cash 

crop. Hutan rawa gambut tropis merupakan kekayaan Indonesia yang membentang di sebagian 

besar dataran rendah dari ujung barat hingga timur. Kekayaan ini dapat dinilai dari fungsinya dalam 

menyimpan air, karbon, jenis-jenis endemik rawa gambut, habitat bagi flora dan fauna, penghubung 

burung-burung migran antar benua, dan berada dekat pada batas negara. Masyarakat tradisional 

hidup di dalamnya dengan cara mengambil hasil hutan bukan kayu (ikan di sungai gambut), rotan 

dan getah jelutung di hutannya. 

2.5 Pilihan Ekologi dan Ekonomi 

Dalam tiga dekade terakhir, lahan gambut telah mengalami degradasi yang menyebabkan hilangnya 

jasa ekosistem (Yule 2010). Hal ini adalah kehilangan keuntungan ekonomi dari jasa lingkungan yang 

tidak pernah diperhitungkan dan dimasukkan dalam biaya produksi dalam kegiatan ekonomi. 

Hutan rawa gambut di Indonesia merupakan kekayaan alam dengan berbagai jasa ekosistem yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Istilah jasa ekosistem berkembang pada tataran akademis 

barat dalam rangka memberikan valuasi (harga) dari ekosistem, dan dalam rangka menghitung 

kerugian akibat kerusakan lingkungan (environmental cost).  Berdasarkan jasa ekosistem dan 

kerugian akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan, maka pihak pengelola semestinya membuat 

pilihan pengelolaan yang lebih baik dan mempertahankan daya dukung sumber daya alam bagi 

kehidupan manusia secara berkelanjutan. Transformasi pengelolaan sumber daya alam terjadi di 

negara-negara barat.  Misalnya Belanda dengan udara dan lingkungannya secara umum terasa 

bersih, bukan berarti tidak pernah mengalami permasalahan lingkungan yang parah. Hujan asam 

akibat tingginya polusi dan mengakibatkan permasalahan kesehatan, nitrat yang tercuci ke air tanah 

dan menjadi muara dari pencemaran air antarnegara.  Bahkan subsidensi lahan gambut di negara 

ini menyebabkan sebagian kawasannya berada di bawah permukaan laut, mengancam 

tenggelamnya sebagian negara tersebut, dam semakin tidak mampu membendung air, dengan biaya 

pemeliharaan yang semakin tinggi.  

Ketiadaan pemahaman pengelola sumber daya alam tentang jasa ekosistem menyebabkan abainya 

penghargaan terhadap kekayaan lahan gambut Indonesia. Eksploitasi lahan gambut dilaksanakan 

dalam rangka mendapatkan nilai ekonomi dengan mengubah fungsi lahan, mengubah jasa yang 

diberikan ekosistem lahan gambut. Tidak dapat diabaikan bahwa fungsi baru tersebut lebih bernilai 
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ekonomi karena tidak berkembangnya kearifan lokal pengelolaan lahan gambut, dan semakin 

tergerus oleh peradaban ekonomi masif yang mengeringkan lahan gambut, tanpa menyadari 

dampaknya bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang 

kali, belum dianggap sebagai biaya kerusakan lingkungan, yang dapat melebihi keuntungan ekonomi 

masif. Terpaparnya masyarakat pada asap kebakaran, tidak membuat pengelola bertanggung jawab 

terhadap biaya kesehatan masyarakat. Subsidensi yang menyebabkan banjir permanen dan 

kerugian karena lahan pertanian menjadi tidak produktif, belum dinilai sebagai suatu biaya 

lingkungan. Hal itu dinilai hanya sebagai externality cost biaya lingkungan.  

2.6 Regenerasi alami dan pentingnya restorasi gambut 

Referensi regenerasi alami lahan gambut pasca kerusakan, terutama akibat kebakaran masih jarang. 

Penelitian regenerasi alami dalam rangka rehabilitasi Taman Nasional Berbak tahun 2004, 

memberikan pelajaran penting bahwa regenerasi alami gambut terbakar berlangsung lambat (Eijk 

and Leenman 2004). Penyebaran benih secara alami dapat membantu, tetapi jarak penyebarannya 

ke daerah bekas terbakar sangat terbatas, karena mengikuti aliran sungai dan hanyut ke lokasi 

lainnya sampai pada lokasi yang tidak memberikan daya dukung pertumbuhannya. Gambut bekas 

terbakar menjadi daerah yang lebih cekung dan menciptakan daerah seperti danau-danau.  

Regenerasi berlangsung dengan diawali tumbuhnya paku-pakuan. Sebagian besar daerah bekas 

terbakar ditumbuhi paku-pakuan yang tumbuh setelah 1998 hingga saat observasi dilaksanakan 

(2004), anakan-anakan pohon dijumpai. Pakuan-pakuan ini membantu regenerasi pohon-pohonan 

dengan membentuk gundukan yang menghindari anakan pohon dari banjir di rawa gambut tersebut. 

Penanaman kembali lahan gambut bekas terbakar memerlukan pendekatan yang sama yaitu dengan 

membuat gundukan dari tanah (mounding).   

Restorasi gambut merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, tetapi kita dapat mengerti bahwa 

langkah menuju tujuan itu memerlukan rehabilitasi gambut. Sementara restorasi gambut adalah 

pendekatan yang menunjukkan tahapan pemulihan ekosistem gambut yang berkesinambungan. 

Secara umum, rehabilitasi merupakan upaya awal dalam rangka mencapai restorasi. Penulis 

berharap dapat membawa pembaca pada situasi kontekstual bahwa restorasi gambut adalah hal-

hal yang secara logis diharapkan masyarakat, tapi keterbatasan pilihan-pilihan penghidupan yang 

baik mengabaikan logisnya kerusakan gambut akibat ulah manusia, daripada kebutuhan yang tak 

terelakkan. Tetapi, semakin banyak dan seringnya masalah ditimbulkan oleh kekurangpahaman 

manusia bahwa setiap sumber daya alam memiliki kapasitasnya sendiri, semestinya peradaban 

mulai mengubah pola pikir manusia dan alam sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling 

memberikan hubungan timbal balik. 
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3.  Pembelajaran Restorasi Gambut Tropis 
dari Riset Aksi  

3.1 Riset dalam Aksi? Aksi dalam Riset? 

Secara awam, riset aksi adalah kombinasi antara riset dan aksi. Riset aksi merupakan penelitian 

yang dilaksanakan dengan berproses dalam penelitian bagi pembangunan masyarakat 

penelitian berproses bersama dengan masyarakat, dimana masyarakat menjadi  subjek kegiatan 

penelitian bersama peneliti, merefleksikan kegiatan yang sudah dilaksanakan, menemukan 

permasalahan dan mencari kembali solusi permasalahan tersebut, sehingga menimbulkan 

suatu perubahan. Riset aksi merupakan siklus yang berkesinambungan. Refleksi dari hasil riset 

aksi akan menyebabkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh 

tujuan utama riset aksi adalah perbaikan praktik/tindakan, sebagaimana dijelaskan sebagai 

berikut: 

“The fundamental aim of action research is to improve practice rather than 

to produce knowledge. The production and utilisation of knowledge is 

subordinate to, and conditioned by, this fundamental aim. (Elliott, 1991, p. 

49)” dalam (Rauch, Schuster et al. 2014) 

Sehingga diharapkan penerapan riset aksi ini dalam kegiatan restorasi gambut dapat 

berdampak positif bagi keberhasilan restorasi gambut. Tujuan dari riset aksi dapat dicapai jika 

kegiatan melibatkan masyarakat secara partisipatif semaksimal mungkin. Hal ini juga dapat 

merujuk pada riset aksi partisipatif (participatory research action). Partisipasi masyarakat ini 

merupakan bagian yang sangat penting, karena masyarakatlah yang menjadi agen perubahan 

sebenarnya dan digiring oleh peneliti dari kalangan akademi. Partisipasi masyarakat 

berlangsung dari awal hingga berakhirnya kegiatan secara aktif. Berbeda dengan riset 

“tradisional” yang mengutamakan keluaran berupa pengetahuan baru dengan identifikasi gap 

antara literatur melalui penelitian, riset aksi dimulai dengan permasalahan praktis yang 

ditemukan dan riset aksi mengutamakan perbaikan dari permasalahan tersebut (Adu 2016).  

Adu (2016) juga membagi tiga jenis proses riset aksi yaitu reaktif, proaktif, dan inovatif. Proses 

reaktif terkait dengan masalah yang tiba-tiba dihadapi sehingga diperlukan riset aksi. Contoh 

pertanyaan risetnya mengapa kebakaran gambut tahun 2015 tidak dapat dicegah? Proses 

proaktif adalah mencari permasalahan sehingga diperlukan riset aksi. Contoh pertanyaan 
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risetnya misalnya, aspek apa yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan riset aksi. Proses inovatif 

memulai riset aksi dengan “menciptakan” permasalahan (secara hipotesis) berdasarkan solusi 

potensial. Contohnya, solusi riset aksi kedepannya adalah dengan membentuk konsorsium 

penelitian (antar universitas). Permasalahan yang menjadi hipotesis adalah konsorsium 

universitas tidak efektif. Maka contoh pertanyaan riset aksinya adalah seberapa efektifkah 

konsorsium universitas dalam melaksanakan restorasi gambut? Contoh lain solusi rest orasi 

gambut adalah menggelar riset aksi dengan kompetisi proposal. Hipotesis permasalahan adalah 

kompetisi proposal riset aksi yang tidak efektif. Maka pertanyaannya adalah seberapa 

efektifkah kompetisi proposal dalam implementasi restorasi gambut.  

3.2 Riset Aksi dalam proses restorasi gambut 

Sebelum membahas lebih jauh tentang riset aksi dalam pelaksanaannya pada proses restorasi 

gambut di Indonesia, pembahasan akan dimulai dengan riset yang dilaksanakan oleh mitra -

mitra BRG. BRG bukanlah lembaga riset yang dapat melaksanakan riset secara langsung. Di 

bawah Kedeputian Penelitian dan Pengembangan, BRG memfasilitasi 61 riset pada tahun 2017, 

sebanyak 42 riset pada tahun 2018, 9 riset pada tahun 2019, dan 7 riset aksi tahun 2020.  

Kesesuaian pelaksanaan riset aksi sesuai dengan kaidah riset aksi yang disampaikan di atas 

ditentukan oleh faktor pengetahuan tim peneliti tentang riset aksi, yang berhubungan dengan 

modal sosial (seperti network yang telah terbangun). Riset aksi tentunya menjadi paradigma 

baru bagi peneliti-peneliti eksakta. Sebagaimana dapat direfleksikan bahwa pendekatan 

terhadap permasalahan di lahan gambut tidak dapat dilaksanakan dengan faktor tunggal. 

Faktor-faktor penyebab degradasi lahan gambut saling berkaitan dan mempengaruhi. Sebagai 

ilustrasi, pembasahan kembali lahan gambut tidak dapat dilaksanakan tersendiri tanpa 

memperhitungkan aspek sosial dan ekonomi dari aksi mitigasi. Pendekatan sebatas 

multidisciplinary, interdisciplinary, bahkan transdisciplinary belum cukup.  

Konsep-konsep pengelolaan gambut lestari (gambut basah/lembab dengan tidak mendrainase 

dan paludikultur) merupakan konsep baru bagi peneliti-peneliti pertanian. Penelitian-penelitian 

pertanian telah mengarusutamakan pengelolaan lahan dengan drainase untuk tinggi muka air 

yang sesuai bagi tanaman-tanaman lahan kering dan terus-menerus diadaptasikan di lahan 

basah. Penelitian ini terbatas pada aspek resiliensi tanah gambut yang rapuh. Sehingga dapat 

dipahami bahwa restorasi gambut, riset aksi, serta riset aksi restorasi gambut  adalah paradigma 

baru dalam pembangunan berkelanjutan, yang memerlukan pendekatan berkesinambungan. 

Keperluan akan pendekatan yang terus-menerus dapat ditilik dari proses peneliti maupun 

pelaku restorasi memahami permasalahan (terutama dalam skala lanskap, KHG), dengan 

banyaknya pihak yang mengelola lahan gambut. 
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Tabel 3-1 memberikan gambaran permasalahan dan solusi dalam meningkatkan kapasitas 

peneliti riset aksi (riset aksi). Permasalahan yang umum ada dua, yaitu keterbatasan 

pengetahuan tentang riset aksi dan pengetahuan tentang restorasi gambut. Kedua 

pengetahuan tersebut perlu didesiminasikan di universitas-universitas agar menjadi basis 

penelitian, terutama universitas daerah yang memiliki lahan gambut. Tidak terbatas juga pada 

penelitian, pengembangan konsep-konsep restorasi pada mata kuliah tertentu juga dapat 

menjadi sarana internalisasi bagi generasi muda, yang mungkin menjadi peneliti restorasi 

gambut di masa mendatang. 

Tabel 3-1 Permasalahan dalam pelaksanaan riset aksi dan solusi yang disarankan 

Permasalahan Solusi 

Pengetahuan tentang konsep 

riset aksi 
• Melalui proses proaktif: Training of Trainer (ToT)  

• Melalui proses inovatif: pembentukan konsorsium 

universitas di Indonesia dan jika memungkinkan dengan 

universitas di luar negeri/pusat-pusat penelitian luar negeri 

yang berpengalaman dalam hal riset aksi. Menerapkan 

collaborative research dengan 

multidisciplinary/interdisciplinary approach. 

Pengetahuan tentang konsep 

restorasi bagi peneliti 

Diseminasi konsep restorasi gambut 
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4.  Pembelajaran Restorasi Gambut 
dari Plot Riset Aksi 

Pembelajaran restorasi gambut dari plot riset aksi dilaksanakan oleh universitas dan lembaga 

penelitian yang bekerjasama dengan Kedeputian Penelitian dan Pengembangan, BRG, RI (pada 

periode penelitian 2017-2020). Pembelajaran restorasi gambut tropis ini juga mengintegrasikan 

dengan pembelajaran dari para pihak (masyarakat, universitas dan lembaga penelitian yang 

memberikan substansi pembelajaran dalam memperkaya informasi untuk dikembangkan, 

pemerintah daerah, dan observasi penulis pada plot-plot yang dikembangkan dan observasi 

lainnya di lahan gambut). Plot-plot restorasi gambut bersifat unik di setiap daerah yang 

menunjukkan adanya variabilitas entitas restorasi gambut tropis, baik secara fisik atau teknis, 

sosial, dan ekonomi.  

4.1 Plot Restorasi di Riau 

4.1.1 Revegetasi Kesatuan Hidrologis Gambut Rokan-Siak Kecil Provinsi Riau, Plot 

Restorasi Tanjung Leban 

4.1.1.1 Sejarah plot revegetasi Tanjung Leban 

Plot restorasi revegetasi di KHG Rokan-Siak Kecil terletak di Desa Tanjung Leban. Desa Tanjung 

Leban terletak di Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan Kota Dumai. Plot restorasi 

berada di lahan Pak Nur seluas 2 ha (Gambar 4-1). Pak Nur seorang guru Sekolah Dasar (SD), 

yang sudah berputus asa karena lahannya mengalami kebakaran hampir setiap tahun (lihat 

gambar 4-2); kebakaran tersebut menghancurkan terus-menerus harapan pemanfaatan lahan 

gambut, rusaknya lahan pertanian membuat Pak Nur merasa jera dengan kebakaran (Gambar 

4-3). Tetapi, karet dan sawit adalah dua alternatif yang dipikirkan Pak Nur, hingga pikiran 

tersebut beralih pada tanaman kayu asli gambut. Pikiran sederhana adalah setidaknya lahan 

beliau dapat ditanami dan bermanfaat untuk konservasi tanaman-tanaman asli gambut yang 

sulit ditemukan. Perubahan persepsi Pak Nur bukan tanpa mula, pendekatan terus menerus 

peneliti sejak tahun 2008 hingga kini (2020), mengubah cara pandang Pak Nur tentang 

pemanfaatan lahan gambut.  
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Plot restorasi ini sudah didirikan sebelum terbentuknya BRG. Perkembangannya dapat 

dikatakan sudah lebih baik daripada plot-plot lainnya yang akan dijelaskan kemudian. Walaupun 

waktu pendirian plot bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan plot ini. Plot 

restorasi ini sudah mencapai tahapan menengah (terjaga dengan baik, tapi perlu 

pengembangan lebih lanjut). Plot ini terdiri dari berbagai tanaman asli gambut yang sudah 

terlaksana sekitar 10 tahun, menciptakan keterkaitan antar desa untuk suplai bibit, dan 

pengembangan ekowisata, yaitu di Desa Bukit Batu, Desa Temiang, dan Kelurahan Sungai 

Pakning.  

 

Gambar 4-1 Lokasi plot restorasi di KHG Rokan-Siak Kecil, Desa Tanjung Leban yang berhubungan 

dengan Desa Temiang, Bukit Batu, dan Sungai Pakning 
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Gambar 4-2 Titik Api yang terdeteksi di KHG Rokan-Siak Kecil di mana plot reforestasi berada 
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Gambar 4-3 Kebakaran di lahan gambut dan perkembagan plot kurun waktu 10 tahun pendekatan 

yang terus menerus (Show Window Desa Tanjung Leban). 

4.1.1.2 Komposisi dan perkembangan plot reforestasi Tanjung Leban 

Berbagai jenis pohon asli gambut ditanam di kebun Pak Nur (Tabel 4-1). Selain itu, di plot juga 

terdapat tanaman yang dicoba-coba oleh Pak Nur seperti kopi liberika dari Kepulauan Meranti.  

Tabel 4-1 Jenis pohon asli gambut yang ditanam di plot reforestasi Tanjung Leban 

N0. Nama lokal Nama ilmiah Keterangan 

1. Bintangur Calophyllum sp. Spesies asli, penghasil kayu 

2. Geronggang Cratoxylon arborescens Spesies asli, penghasil kayu 

3. Jelutung rawa Dyera lowii Spesies asli*, penghasil kayu dan getah 

4. Meranti bakau Shorea uliginosa Spesies asli, penghasil kayu 

5. Meranti bunga Shorea leprosula Spesies asli, penghasil kayu 
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N0. Nama lokal Nama ilmiah Keterangan 

6. Pisang-pisang Polyalthia sp Spesies asli, penghasil kayu 

7. Pulai Alstonia scholaris Spesies asli, penghasil kayu 

8. Ramin Gonystylus bancanus Spesies asli, penghasil kayu 

9. Resak Vatica sp Spesies asli, penghasil kayu 

 

Tegakan pepohonan pada plot di Tanjung Leban terlihat sangat baik (Gambar 4-4). Plot tersebut 

menjadi tempat penelitian berbagai pihak seperti CIFOR, JICA, dan universitas-universitas dari 

Jepang. Tegakan pohon yang besar dan kanal-kanal disekat secara visual menunjukkan TMA yang 

tinggi, yaitu sekitar -40 cm di kanal, tetapi sekitar -63 cm di lahan.   

 

Gambar 4-4 Tegakan tanaman asli gambut, tinggi air di kanal yang disekat 

Selanjutnya, plot ini dikembangkan lebih intensif oleh tim peneliti Pusat Studi Bencana (PSB), 

Universitas Riau, untuk menciptakan keterikatan dengan desa terdekat yaitu Desa Bukit Batu, 

Desa Temiang, dan Desa Sungai Pakning. Keterikatan ini diciptakan untuk memberikan ruang bagi 

masing-masing desa mengembangkan potensinya. Desa Temiang adalah desa asal bibit-bibit kayu 

alam untuk pengembangan plot tahapan selanjutnya. Desa ini potensial dikembangkan sebagai 

pusat pembibitan pohon-pohon asli hutan rawa gambut kedepannya, selain kapasitas 

sumberdaya masyarakatnya, juga akses pohon-pohon indukan masih tersedia di penyangga 

maupun di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Batu. 

Pengembangan plot terus menerus dilaksanakan, riset aksi restorasi gambut terintegrasi (RGT) 

yang dilaksanakan tahun 2020. Mendapatkan gambaran dari 23 keluarga yang mengikuti proyek 

kerjasama BRG, JPP dan Universitas Riau, diperoleh informasi terdapat keragaman dalam persepsi 

penerimaan model plot reforestasi Pak Nur. Dua puluh tiga keluarga itu tersebar di beberapa zona 

sekitar plot, dalam KHG Rokan-Siak Kecil. Terdapat keluarga yang mendukung penuh 

pengembangan plot tersebut, dengan karakteristik masyarakatnya memiliki topangan ekonomi 

dari sumber lainnya. Namun sebagian besar keluarga mempertanyakan dampak ekonomi dari plot 
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show window restorasi gambut tersebut. Diperlukan riset aksi berkelanjutan dengan pendekatan 

transdisipliner kedepannya. Fasilitasi bangunan fisik Rumah Runding Restorasi (3R) yang akan 

selesai di akhir tahun 2020, modalitas penting untuk mewujudkan model restorasi gambut dengan 

berbagai strategi intervensinya. Ketersediaan bangunan fisik rumah runding restorasi, simultan 

dengan upaya konsolidasi sosial para pihak, berpeluang untuk dapat menjadi model restorasi 

gambut tropika Indonesia, diharapkan di dalamnya kerja-kerja terobosan berbasis riset dan 

keterlibatan masyarakat terus menerus dikelola untuk pencapaian akhir, yaitu peradaban baru 

hidup harmoni di ekosistem gambut. Sekolah gambut tropis, kampung riset gambut tropis, 

pengembangan ekowisata restorasi gambut dengan berbagai atribut proses pembelajaran, adalah 

modalitas untuk terus dihadirkan. Paralel pengembangan ekonomi hijau berbasis PES tentu 

menjadikan tantangan tersendiri untuk dicapai kerja para pihak di kampung Pesisir ini. 

Membangkitkan kembali pusat kejayaan ekonomi pesisir sebagaimana pernah dicapai pada masa 

lalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya yang dikerjakan pada masa kini. 

4.1.1.3 Pembelajaran dari plot reforestasi Tanjung Leban 

Co learning partisipasi masyarakat adalah penyadartahuan yang berproses antara peneliti dan 

alam. Cerita pak Nur yang gamang akibat kebakaran di kebunnya hingga berposes dengan peneliti 

adalah pendekatan yang terus menerus memberikan pembelajaran kepada Pak Nur sebagai sosok 

masyarakat yang kemudian menyebarkan pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya, walaupun 

perubahan persepsi tidak serta merta mengubah tindakan 

Restorasi gambut merupakan upaya berat untuk mengubah persepsi masyarakat tentang 

ekonomi di lahan gambut. Hal ini dilihat dari faktor utama (main driver) konversi lahan gambut 

adalah kepentingan ekonomi lokal hingga nasional. Masyarakat hendak berubah dari 

keterlanjuran, sebab masyarakat memiliki naluri baik untuk berubah kearah yang lebih baik. Lebih 

baik dalam hal ini adalah alam yang lebih sehat, tanpa asap kebakaran gambut dan ekonomi 

sejahtera. Tetapi pilihan untuk mencapai kesejahteraan yang berkohesi dengan lingkungan yang 

lebih baik, sangat terbatas. Secara konsisten diperlukan pendekatan yang melampaui proyek 

penelitian atau pembangunan. Pilihan-pilihan kesejahteraan bukan tidak ada tetapi belum 

dikembangkan secara paripurna dari hulu hingga hilir.  

Cerita Pak Nur di Tanjung Leban yang gamang dengan berbagai pilihan komoditas agar dapat 

diusahakan (karet dan sawit) akibat setiap tahun selalu terbakar pada musim kemarau ekstrim. 

Pada akhirnya pendekatan peneliti tentang alternatif penanaman pohon asli gambut, 

memberikan wajah ceria Pak Nur karena lahannya terjaga dan tidak terbakar lagi. Setelah itu Pak 

Nur baru berpikir alternatif ekonomi yang mampu menjaga lahannya mengalami reforestasi dan 

tidak terbakar. 
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4.1.2 Sebaran potensi restorasi di Kesatuan Hidrologis Gambut Pulau Tebing Tinggi 

Timur, Provinsi Riau 

Kesatuan hidrologis gambut Pulau Tebing Tinggi terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi 

Riau. KHG Pulau Tebing Tinggi memiliki 5 kubah yang terdiri dari kubah gambut dalam dengan 

kedalaman 4 kubahnya sekitar 3-12.3 m dan 1 kubah dangkal. Tutupan lahan dominan adalah hutan 

rawa sekunder (41.623 ha/30%) dan semak belukar (37.658 ha/27%), perkebunan (21.654 ha) dan 

sagu (20.135 ha). Kedalaman gambut < 50 cm – 12,3 m, dominan kedalaman >3 m (di 527 titik bor 

dari 1386 titik bor). Di perkebunan terdapat di gambut >300 cm yang tidak sesuai dengan fungsi 

lindung gambut >300 cm. Semak belukar dan hutan sekunder terdapat di gambut >3 m merupakan 

lahan gambut yang berpotensi dikuasai oleh masyarakat. Gambut terdapat di 29 desa dari 33 desa 

di Pulau Tebing Tinggi. Desa dengan gambut tebal dari 3 m adalah Desa Kepau Baru, Desa Lukun, 

Desa Sungai Tohor Barat, Desa Batin, Desa Tanjung Peranap, Desa Kampung Balak, Desa Mengkikip, 

dan Desa Tenan. Desa dengan ketebalan gambut 2-3 m adalah Desa Batin Suir dan Desa Tanjung 

Darul Takzim. Desa dengan ketebalan gambut 2 m atau kurang adalah Desa Sendanu Darul Ihsan, 

Desa Tanjung Sari, Desa Teluk Buntal, dan Desa Tanjung Gadai (berdasarkan hasil kajian PSB, UNRI, 

2018). Lebih lanjut, PSB UNRI menemukan 5 sub KHG di KHG Pulau Tebing Tinggi Timur (komunikasi 

dengan Besri Nasrul, 2020) (lihat Gambar 4-5).   

 

Gambar 4-5 Sub KHG di KHG Pulau Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau 

(sumber: PSB, UNRI, 2020, komunikasi dengan Besri Nasrul 2020) 
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4.1.2.1 Lebah kelulut di Desa Lukun dan Tanjung Sari 

Lebah kelulut menghasilkan madu kelulut, dengan ciri khas rasanya agak asam, berbeda dari 

madu lainnya (seperti madu Sialang). Di balik rasa tersebut, madu kelulut memiliki manfaat 

seperti antioksidan, anti-peradangan, berdaya cytotoxicity (racun bagi sel-sel yang tidak baik) 

dan anti mikroba. Madu kelulut bernilai lebih dari madu lainnya dalam hal pengobatan penyakit. 

Manfaat ini tidak begitu dikenal, apalagi dalam pengobatan modern. Hal ini disebabkan oleh 

terbatasnya penelitian yang sistematis untuk mendukung manfaat madu kelulut pada 

pengobatan.  

Rentangan geografis lebah kelulut berada dari daerah tropis hingga sub tropis, seperti 

dijelaskan oleh Fowler (1979) tentang Trigona angulata fribrigi Schwartz di Paraguay yang 

merespon perubahan lingkungannya. Pada riset aksi PSB UNRI-BRG, jenis trigona yang 

dibudidayakan adalah jenis Trigona apicalis. Berbagai manfaat madu kelulut seperti simpulan 

Lampiran X, tidak terbatas pada jenis Trigona tertentu saja. Sehingga dapat mejadi rujukan yang 

lebih luas lagi; dan tentu saja bermanfaat bagi rujukan manfaat dalam budidaya lebah kelulu t 

yang sejalan dengan program restorasi gambut tropis.   

Desa Lukun dan Desa Tanjung Sari adalah desa yang terletak di Pulau Tebing Tinggi Timur. PSB 

UNRI melaksanakan kegiatan riset aksi dengan mengembangkan madu kelulut bersama 

masyarakat di kedua desa tersebut, terutama diujicobakan secara intensif oleh Pak Tukimun di 

Tanjung Sari dan Pak Amran di Lukun. Lebah kelulut atau stingless bees atau lebah tidak 

bersengat, dibudidayakan di pekarangan rumah. Sumber makanannya adalah bunga-bunga dari 

tanaman yang ada di sekitar, seperti pinang dan kelapa. Terdapat beberapa jenis lebah kelulut, 

dalam riset aksi ini dibudidayakan jenis   Tetrigona apicalis. Sebagai catatan, di Siak juga 

terdapat plot yang digerakkan oleh masyarakat untuk budidaya madu kelulut, didapa tkan jenis 

Trigona itama. Masyarakat di desa Rawa Mekar Jaya ini mendapatkan koloni dari Desa Lukun, 

yang dibawa dengan kapal.  

Budidaya madu kelulut dimulai dengan mendapatkan koloni dari kayu-kayu alam. Koloni berada 

di kayu-kayu tua dan terlihat membusuk, sebagian kayu masih tegak sebagian lainnya sudah 

rebah. Batang kayu yang memiliki koloni itu di potong-potong sesuai lokasi koloni seperti 

bolongan pada kayu. Kemudian, di atas kayu tersebut dibuat kotak, yang diberi lobang, 

diletakkan pada posisi di mana koloni berada dan menembus. Lobang ini dimaksudkan agar 

koloni lebah kelulut dapat keluar dan membuat/memperluas sarangnya. Kotak tersebut ditutup 

plastik, dan dibuka ketika panen (ilustrasi pada Gambar 4-6).  
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Gambar 4-6 Koloni Madu kelulut jenis trigona apicalis di Desa Lukun 

Pak Tukimun mendapatkan hasil madu yang lebih banyak ketika koloni dipindahkan dari desa Tanjung 

Sari, ke hutan terdekat. Menurut Pak Tukimun lebah-lebah itu mendapatkan sumber makanan yang lebih 

banyak di hutan. Selain jumlah, jarak yang lebih dekat dengan sumber makanan menguntungkan bagi 

produksi madu. Persepsi Pak Tukimun adalah pembelajaran agar masyarakat menyadari kebutuhan akan 

hutan atau keanekaragaman hayati, jika hal-hal tersebut bermanfaat bagi mereka.    

4.1.2.2 Pengayaan pertanaman Sagu rakyat di Lukun 

Sagu adalah komoditas lokal yang penting di Kepulauan Meranti, sementara Sungai Tohor adalah 

desa di mana sagu diproduksi. Keberadaan pohon sagu sejak turun temurun memberikan kerapatan 

sagu dan menyebabkan tanaman ini bersifat monokultur. Pemanfaatan kanal (masyarakat tempatan 

menyebutnya dengan parit), bagi masyarakat adalah sebagai media transportasi batang sagu yang 

sudah dipotong-potong, seperti pada Gambar 4-7.  

 

Gambar 4-7 Tegakan sagu dan Desa Lukun dan transportasi sagu dengan dihanyutkan di kanal 

(Foto Raipan, 2019) 

Berdasarkan kearifan lokal masyarakat, dulunya kebun sagu tersebut dibatasi dengan pohon-pohon 

lokal seperti Selumar.  Sehingga tim PSB, UNRI mengajak masyarakat untuk membatasi kebun-kebun 

sagu dengan tanaman ini. Pengaruh kegiatan ini belum tergerakkan, penjarangan sagu di desa ini 

diperlukan untuk memberikan produktivitas yang optimal. Pentingnya teknik penjarangan dapat 

lebih lanjut dirujuk pada Gunawan, Priyono et al. (2020)  
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Gambar 4-8 Penjarangan pohon sagu di desa Lukun melalui menanam batas kebun dengan tanaman 

asli gambut (selumar) (presentasi PSB-UNRI) 

4.1.2.3 Revegetasi dengan Kekhusuan Pilihan Masyarakat Pulau Gambut 

Revegetasi di Pulau Tebing Tinggi berdasarkan hasil survei awal di tahun 2016 pada sisa-sisa hutan 

rawa gambut. Survey di enam Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Lukun, Sungai Tohor Barat, 

Sungai Tohor, Nipah Sendanu, Sendanu Darul Ihsan, dan Tanjung Sari) mendapatkan 40 jenis pohon. 

Berdasarkan diskusi dan pilihan masyarakat, 10 jenis pohon dipilih untuk dibibitkan. Jenis-jenis 

pohon tersebut adalah bintangur, geronggang, Meranti bakau, Meranti bunga, parak, punak, resak, 

selumar dan suntai.   Dari 10 jenis pohon ini, 4 jenis lebih mudah diperoleh anakan alamnya, dengan 

Selumar ditemukan dalam jumlah yang lebih dominan (Tabel 4-2). Sehingga keempat jenis ini yang 

dikembangkan pada plot restorasi (cf. Ahmad Muhammad, PSB-UNRI. 2020).  

Tabel 4-2 Anakan alam yang dipelihara pada pembibitan riset aksi selama 3 bulan untuk 

dikembangkan pada plot pengayaan jenis pohon berbasiskan agroforestry (Qomar, 

Muhammad et al. 2017) 

Nama Lokal Nama ilmiah Jumlah anakan 

Selumar Jackiopsis ornate 2.150 

Geronggang Cratoxylon arborescens 830 

Punak  Tetramerista glabra 200 

Resak Vatica sp. 40 
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Dari jenis kayu ini, diketahui bahwa Punak dapat dipropagasi dengan stek pucuk; sedangkan Selumar 

dapat diperbanyak dengan memotong pohonnya (seperti menanam singkong/ubi kayu). 

Perbanyakan selumar dilakukan dengan lebih mudah karena ketersediaan pohon indukan di daerah 

sekitar pemukiman masyarakat di Sendanu Darul Ihsan dan Tanjung Sari. Sekitar 23 batang tanaman 

dewasa berukuran diameter 13-18 cm. Hal ini sangat khusus, karena di Lukun tidak ditemukan. 

Punak merupakan kayu kelas menengah dari aspek kualitas, tetapi tidak menjadi pilihan masyarakat 

yang lebih utama dari Selumar. Sedangkan Meranti, walaupun kayu dengan kualitas lebih baik, 

ketersediaan anakan alam dengan ukuran 1 m sulit ditemukan; sedangkan anakan yang lebih muda 

ditemukan tetapi dengan ukuran yang batang yang sudah besar. Introduksi jenis lain dari daerah 

lain, seperti Jelutung Rawa yang dibawa dari Jambi tidak serta merta diterima masyarakat (Cf. 

Ahmad Muhammad, PSB UNRI 2020).  

Observasi peneliti di pulau besar (utama Sumatra), tidak ditemukan jenis Selumar, termasuk di 

daerah Bukit Batu. Keberadaannya di Pulau Tebing Tinggi dan di lokasi yang khusus merupakan 

penciri persebaran tidak merata.  Dalam hal ini, Selumar sulit ditemukan di daerah Lukun, sedangkan 

di Sungai Tohor, Sendanu Darul Ihsan, dan Tanjung Sari lebih mudah ditemukan. 

Jenis pohon yang dibibitkan dari anakan alam tersebut, ditanam (reintroduksi) ke kebun-kebun 

masyarakat. Di desa Lukun dan desa Sendanu Darul Ihsan di kebun sagu masyarakat. Di desa 

Sendanu Darul Ihsan juga pohon-pohon hutan di tanam di pekarang masyarakat, sedangkan di desa 

Tanjung Sari di areal kebun kelapa. Pengembangan lebih lanjut, melalui riset aksi (bermitra BRG dan 

PSB UNRI), dilaksanakan melalui metode pengayaan jenis pohon hutan di kebun-kebun milik 

masyarakat. Kegiatan riset aksi dengan mengoptimalkan pendampingan dari peneliti muda restorasi 

gambut tropika (PMRGT) (Gambar 4-9).  

 

Gambar 4-9 Performa Selumar di antara Kebun Kelapa dan Pengamatan oleh Peneliti Muda Restorasi 

Gambut Tropis binaan Kedeputian Penelitian dan Pengembangan BRG bersama PSB UNRI 
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4.2 Plot restorasi gambut di Jambi 

4.2.1 Plot Restorasi di Kesatuan Hidrologi Gambut Mendahara-Batanghari 

Kesatuan Hidrologi Gambut Mendahara-Batanghari sebagian besar terletak di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Jambi. Di Jambi terdapat beberapa lokasi penelitian dan proyek terkait 

dengan rehabilitasi serta restorasi gambut (Gambar 4-10). KHG ini mengalami kebakaran berulang 

sejak tahun 2001 (sebagai tahun pertama hotspot dimonitor oleh FIRMS) (Gambar 4-11). KHG Sungai 

Mendahara – Sungai Batanghari adalah KHG dengan luas area 145.000 ha yang terdiri dari berbagai 

penggunaan lahan. Di KHG ini terdapat dua hutan lindung gambut (HLG), yaitu HLG Sungai Buluh di 

sebelah Barat dan HLG Londerang di sebelah Timur (Lihat Gambar 4-10). Diantara kedua HLG 

tersebut ada Hutan Tanaman Industri (HTI). Di sekitarnya terdapat perkebunan sawit masyarakat 

dan konsesi sawit perusahaan (lebih lanjut dapat merujuk pada Afriyanti, Kroeze et al. (2016). Riset 

aksi BRG menunjukkan bahwa KHG ini terdiri dari 4 sub KHG (Gambar 4-12).  

 

Gambar 4-10 Lokasi plot restorasi di KHG Mendahara-Batanghari  
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Gambar 4-11 Titik api dari 2001 di KHG Mendahara-Batanghari 
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Gambar 4-12 Sub KHG Mendahara-Batanghari, di Provinsi Jambi (sumber: analisis PSB, UNRI 

para riset aksi PSB-UNRI dan BRG, 2020, komunikasi dengan Besri Nasrul) 
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4.2.1.1 Pengembangan Partisipasi untuk Paludikultur  

Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 

merupakan Desa yang terdapat di dalam kawasan HLG Sungai Buluh. Paludikultur di Desa Sungai 

Beras dapat didekati dengan pengembangan jenis jelutung. Wawancara penulis dengan ketua dan 

anggota Kelompok Pengelolaan Hutan Desa (KPHD) di Desa Sungai Beras mendapatkan bahwa 

Jelutung adalah satu diantara tanaman paludikultur yang diharapkan dapat menjadi alternatif 

ekonomi masyarakat. Dalam riset aksi ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang rela mengganti 

perkebunan sawit mereka diganti dengan tanaman pohon kayu Jelutung sekitar 12 ha.  

Keterbatasan pada getah jelutung pada saat ini tidak mengubah pandangan mereka. Pandangan 

mereka adalah pasar akan terbentuk jika jumlah produksi meningkat. Tegakan jelutung alam dan 

pengayaan di Desa Sungai Beras telah menghasilkan getah; tetapi pasar belum terbentuk. 

Pengembangan hilirisasi produk sedang dilaksanakan dengan mengidentifikasi karakteristik getah 

jelutung di Desa Sungai Beras untuk berbagai keperluan, misalnya ban, shield, dan isolator listrik7.  

4.2.1.2 Teknik-teknik paludikultur Jelutung di Desa Sungai Beras dan Parit Culun II, Londerang 

KHG Mendahara-Batanghari 

Jelutung rawa adalah tanaman asli gambut, tanaman ini berpotensi menghasilkan getah jelutung 

selain kayu-kayu jelutung itu sendiri. Partisipasi masyarakat untuk menanam jelutung masih dapat 

ditemukan, misalnya di Desa Sungai Beras. Di KHG Mendahara-Batanghari teknik-teknik paludikultur 

Jelutung dipraktikkan di Sungai Beras dan Parit Culun II. Tinjauan khusus juga dilakukan terhadap 

hasil-hasil riset aksi di Desa Seponjen, KHG Batanghari-Air Hitam Laut, sebagai pembelajaran yang 

komprehensif dari hasil riset aksi BRG, RI.  

Tinjauan ketahanan jelutung pada banjir 

Tinjauan ketahanan jelutung pada genangan adalah pembelajaran dari plot Paludikultur di Desa 

Seponjen yang dilaksanakan oleh tim peneliti Universitas Jambi. Pada tahun 2017-2018, tanaman 

jelutung rawa memperlihatkan pertumbuhan yang sangat baik (tinggi tanaman pada awal 

penanaman sekitar 60 cm meningkat menjadi 70 cm pada 6 BST, 85 cm pada 12 BST, dan 96 cm pada 

14 BST) (Gambar 4-13). Tetapi, pada tahun 2018-2019, tanaman mengalami banjir yang merendam 

hingga 50 cm (sampai ke pucuk) selama lebih dari 15 hari. Kejadian ini menyebabkan pertumbuhan 

yang kurang baik dan kematian tanaman.  

  

 
7 Sampel getah jelutung Desa Sungai Beras telah dikirimkan ke Laboratorium Teknik Kimia pada Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya di Surabaya, analisis lebih lanjut memerlukan kerjasama dengan Laboratorium 
yang memiliki FTIR (Fourier-transform Infrared Spectroscopy),  
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Hasil ini tentulah bukan hal yang baru. Pada kegiatan rehabilitasi lahan gambut bekas terbakar di 

Taman Nasional Berbak, penulis mendapatkan bahwa jelutung tidak dapat bertahan dalam kondisi 

terendam hingga ke pucuk (rujukan lebih lanjut tentang kegiatan rehabilitasi ini dapat diperoleh 

Wibisono, Siboro et al. (2005). 

 

Gambar 4-13 Performa Jelutung sebelum kejadian banjir pada lokasi plot paludikultur di Desa 

Seponjen, Kec. Kumpeh, Kab, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, KHG Batanghari-Air Hitam 

Laut (Foto: Universitas Jambi, Tim Paludikultur, pada riset aski BRG RI, 2018) 

Tinjauan ini dimaksudkan agar dalam upaya paludikultur perlu penyesuaian terhadap lokasi lahan 

gambut. Klasifikasi lahan secara hidrologi dengan periode banjir dan tingginya genangan perlu 

dipelajari terlebih dahulu. Informasi yang cukup akan hal ini menjadi landasan dalam merancang 

pendekatan paludikultur sesuai dengan jenis tanaman yang akan dikembangkan.   

Pola tanam applied nucleation Jelutung di Sungai Beras memberikan hasil yang lebih baik 

daripada sistem jalur 

Penanaman jelutung yang dicobakan di Desa Sungai Beras adalah membedakan penanaman jalur 

dan applied nucleation. Plot di Sungai Beras berada di daerah yang relatif agak kering (belum 

terbasahkan). Plot ini juga menunjukkan bahwa berbagai kendala hama dan penyakit tanaman 

ditemukan. Pengukuran pertumbuhan dilaksanakan (Tabel 4-3). Pola applied nucleation 

menunjukkan tampilan plot yang lebih baik.  
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Tabel 4-3 Tampilan plot paludikultur dan agroforestry (sumber: IPB, Tim Paludikultur, pada riset 

aksi BRG RI 2018) 

Tampilan tanaman 

Pengukuran pertumbuhan 
tanaman 

Pengukuran pertama dilaksanakan tanggal 27–29 November 2017, 
pengukuran ke-dua dilaksanakan 31 Juli 2018, dan pengukuran ke-
tiga dilaksanakan pada 3 Desember 2018 (total 1 tahun), dengan 
jumlah contoh tanaman yang diukur 3 baris pada bagian atas, 
tengah dan bawah demplot penelitian paludikultur, tinggi diukur 
dari pangkal batang hingga titik tumbuh pucuk apikal, diameter 
diukur dengan kaliper pada ketinggian 10 cm di atas permukaan 
tanah. 

Riap pertumbuhan tanaman Riap tinggi dan diameter yang bertambah hingga umur 12 BST  

 

Klorofil 

Menggunakan alat SPAD-502 meter (Soil Plant Analysis 
Development) dilakukan tiga kali ulangan dengan karakteristik 
daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, ditentukan 
berdasarkan warna daun dan letak daun. Semua sampel daun 
setiap individu diukur kemudian diambil rata-ratanya sehingga 
didapatkan nilai kandungan klorofil yang mewakili satu individu. 

Hama Hama babi adalah ancaman bagi kelangsungan plot dan 
pertumbuhan tanaman, jelutung adalah tanaman paling diganggu 
oleh hama babi. Hama babi merupakan faktor dominan yang 
berkontribusi terhadap rendahnya persentase hidup tanaman 
tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya 
persentase hidup tanaman setelah dilakukan pemagaran dengan 
rentang 89,29 % - 95,54% (Gambar 4-14) 

Penyakit Penyakit bercak daun yang terdapat pada tanaman jelutung 
disebabkan oleh Lasiodiplodia sp, dan penyakit bercak daun dengan 
mati pucuk 

 

   

Gambar 4-14 Pemagaran Demplot dengan kawat pada 21 – 22 September 2018 dan persentase 

tanaman hidup setelah pemagaran (sumber: Riset Aksi IPB, di Desa Sungai Beras, Jambi) 
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Gambar 4-15 Riap Tinggi Tanaman Jelutung (kiri) dan diameter (kanan) pada Applied Nucleation dan 

Tanam Jalur (sumber: Riset Aksi IPB, di Desa Sungai Beras, Jambi) 

Laju pertumbuhan tinggi yang cukup signifikan terlihat dari peningkatan pertumbuhan tinggi pada 

awal fase pertumbuhan. Hal ini dapat menjadi fase optimal fotosintesis sebagai sumber makanan 

untuk pertumbuhannya. Pada jelutung, pola penanaman applied nucleation memberikan pengaruh 

terhadap performa dan kadar klorofil tanaman berdasarkan T-Student. Pola pertanaman applied 

nucleation menyebabkan kandungan klorofil lebih tinggi pada tanaman jelutung, yang disebabkan 

laju fotosintesis. Kadar klorofil applied nucleation adalah 49 (unit SPAD) dan pertanaman jalur adalah 

43 (unit SPAD) (Gambar 4-15). Terdapat perbedaan visual warna daun pada berbagai rentang klorofil 

pada tanaman di plot restorasi (Gambar 4-16). Kadar klorofil berhubungan langsung dengan riap 

diameter dan tinggi (baik pada pola jalur maupun applied nucleation), dimana semakin tinggi kadar 

klorofil semakin baik pertumbuhan tanaman (riap bulanan). Diperoleh pola Y= -2,50 + 0,17X, R2 = 

45,7% pada pola tanam applied nucleation, dimana Y adalah tinggi dan X adalah klorofil. Perlu 

pengukuran yang lebih lama untuk memvalidasi pola ini.  

 

Gambar 4-16 Kandungan klorofil jelutung pada sistem pertanaman applied 

nucleation dan tanam jalur (sumber: Riset Aksi IPB, di Desa Sungai 

Beras, Jambi) 
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Gambar 4-17 Tanaman Jelutung dengan Kadar Klorofil (Unit SPAD) 29,7; b) Jelutung 

dengan nilai 44,1; c) Jengkol dengan nilai 42,3; dan d) Jengkol dengan 

nilai 19,4 (sumber: Riset Aksi IPB, di Desa Sungai Beras, Jambi) 

Pengamatan yang lebih lama akan memberikan gambaran kapan titik balik (turun) dari kurva 

pertumbuhan; fase pertumbuhan memasuki fase asimptotis untuk mengalami pertumbuhan lambat 

(cenderung stagnan). 

4.2.1.3 Revegetasi di Parit Culun II dengan tanaman jenis paludikultur  

Demplot penelitian di HLG Londerang terletak di Blok I, secara administrasi berada di Kelurahan Parit 

Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.  Secara 

geografis lokasi Blok I berada pada koordinat 103°046’37,42’’–103°047’18,19’’ BT dan 101°8’0,97’’ 

– 101°9’7,59’’ LS.  HLG Londerang merupakan kawasan hutan lindung gambut yang berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 memiliki luas 12.488 hektar. Total luas 

demplot riset paludikultur pada tahun 2017 adalah di HLG Londrang 12,5 ha dan di areal penggunaan 

lain yang dikelola masyarakat adalah 1,5 ha. Salah satu upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi 

ekosistem gambut di HLG Londerang berfungsi kembali maka dilakukan kegiatan restorasi revegetasi 

seluas 12,5 ha dengan jenis tanaman asli gambut dan atau rawa gambut. 

Teknik penanaman kawasan yang banjir secara regular 

Sementara Wibisono, Siboro et al. (2005) memberikan alternatif teknik paludikultur dengan 

membuat mounding (gundukan tanah yang diberikan penahan papan). Riset aksi yang dilaksanakan 

oleh Puslitbanghut Bogor di Parit Culun II, HLG Londerang adalah dengan menggunakan bronjong 

(Gambar 4-18). Dari gambaran lokasi diperoleh bahwa kawasan mengalami banjir ketika musim 

hujan tetapi kering saat kemarau. Lahan gambut dalam mencapai lebih dari 3-4 m, dan mengalami 

genangan saat banjir.   
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Revegetasi tidak saja terbatas pada jelutung. Berbagai macam jenis paludikultur dicobakan dengan 

pertumbuhan yang baik. Tanaman jenis paludikultur adalah tanaman yang sesuai untuk kondisi 

jenuh air. Dalam sub bab ini penulis memberikan jenis-jenis paludikultur yang dicobakan oleh tim 

riset aksi Puslitbanghut, Bogor.  

 

Gambar 4-18 Bekas Terbakar Desa Parit Culun II, HLG Londerang Dominasi pakis resam Diplazium 

pseudosylvaticum (kiri) dan penanaman bronjong untuk menghindari genangan (kanan) 

(sumber: Puslitbanghut Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI, 2018) 

Komposisi plot revegetasi di Parit Culun II 

Plot paludikultur ini seluas 12 ha di kawasan HLG Londerang. Penanaman menggunakan sistem jalur 

dengan pola monokultur dan campuran untuk koleksi jenis (model arboretum).  Jenis-jenis yang ditanam 

pada pola monokultur (10.5 ha) pada Tabel 4-4. Jenis-jenis yang ditanam pada pola tanam arboretum 

(1.5 ha) pada Tabel 4-5.  Tanaman-tanaman yang ditanam adalah jenis tanaman asli gambut. 

Tabel 4-4 Komposisi jenis paludikultur pada pola tanam monokultur (10.5 ha) 

(sumber: Puslitbanghut Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 

Nama latin Nama lokal 

Elaeocarpus floribundus BI pasir-pasir 

Dyera lowii jelutung rawa 

Shorea balangeran balangeran 

Fragraea crenulata bira-bira 

Alstonia pneuciflorum pulai 

Aquilaria microcarpa Baill gaharu 

Metroxylon sp sagu 
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Tabel 4-5 Komposisi jenis paludikultur Pola tanam arboretum (1.5 ha) (sumber: Puslitbanghut 

Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 

Nama latin Nama lokal 

Tetramerista glabra punak 

Shorea ovalis meranti rawa 

Shorea balangeran balangeran 

Loropetalum javanicum perupuk 

Alseodaphne sp medang 

Alseodaphne sp beriang 

Cerbera manghas bintaro 

Eugenia sp jambu-jambu 

Polyalthia sp pisang-pisang 

Gonystylus bancanus ramin 

Daemonorops sp rotan jernang 

Dialium indum keranji 

Endospermum diadenum kayu labu 

Fragraea fragrans tembesu 

 

Pertumbuhan tanaman dan ketahanan pada banjir 

Sebagaimana disampaikan di atas (teknik penanaman pada kawasan secara musiman), penanaman 

dilaksanakan dengan bronjong. Hasil pengukuran tanaman menunjukkan pertumbuhan yang baik 

dan dapat bertahan hidup (76-100%) pada kondisi yang pernah mengalami banjir (Tabel 4-6).  

Tabel 4-6 Hasil Pemantauan Pertumbuhan Tanaman (Puslitbanghut Bogor, 2018) 

Nama Jenis 
Jumlah 

bibit 

Rata-rata Diameter Rata-rata tinggi 
% hidup 

12 BST 1.5 BST 
(mm) 

12 BST 
(mm) 

1.5 BST 
(cm) 

12 BST 
(cm) 

Jelutung rawa 1.200 6.8 8.9 57.5 62.7 76 

Shorea balangeran 1800 4.1 7.0 91.1 103.8 94 

Pasir-pasir 1200  5.0  59.0 80 

Bira-bira 2400 7.0 11.0 31.8 44.3 78 

Pulai 1200 5.8 7.0 69.8 76.0 81 

Gaharu 1200  4.9  45.3 38 

Sagu 250     0 (dirusak 
hama babi) 

Campuran jenis 1.200     81 

Mangga 30     100 

Nanas 5000  Mahkota 
buah 
nanas 

 Sudah 
mulai 

berbuah 

95 

Rambutan 30     100 
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Gambar 4-19 Tampilan beberapa tanaman yang plot paludikultur Desa Parit Culun II, HLG Londerang  

(sumber: Puslitbanghut Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 
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Komoditas paludikultur yang memiliki nilai ekonomi dan saluran pemasaran saat ini 

Bira-bira (Fagraea crenulata Maingay ex C.B. Clarke), merupakan tanaman endemik Tanjung Jabung 

Timur. Sebarannya di sepanjang Sungai Batanghari, Muara Sabak Hulu dan Muara Sabak Ilir. 

Ketahanannya terhadap genangan dan asam merupakan faktor yang mendukung upaya 

paludikultur. Budidaya belum dilakukan oleh masyarakat. Nilai keekonomian bira-bira adalah: (i) 

kayunya karena termasuk kayu keras (kelas kuat III dan Kelas Awet II); (ii) warna yang cerah 

berwarna putih dan kuning yang bersih (seperti ramin); (iii) mudah dikerjakan; (iv) permukaan kayu 

halus dan mudah pada tahap finishing; (iv) tahan air dan tahan rayap. Masyarakat di Sabak Timur 

memanfaatkan bira-bira sebagai bahan bangunan (kayu reng untuk atap bangunan rumah, kusen, 

pintu, jendela), dan furniture (kursi, meja dan lemari) (Penelitian Puslitbang Keteknikan dan 

Pengolahan Hasil Hutan (2014).  

4.2.1.4 Pola Agroforestri di Desa Sungai Beras 

Plot jenis tanaman lokal dikembangkan Di Desa Sungai Beras di kembangkan plot jenis tanaman lokal 

yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengayaan tanaman kehutanan HHBK. Jenis ini adalah jengkol, 

nangka, petai, dan rambutan. Pengamatan pada pertumbuhan tanaman ini menunjukkan bahwa 

petai mengalami pertumbuhan diameter dan tinggi yang terbaik. Sedangkan jengkol mengalami 

pertumbuhan diameter dan tinggi terendah. Sehingga pertumbuhan ini juga mempengaruhi riap 

pertumbuhan tinggi dan diameter (Gambar 4-20 sampai 4-21). 

  

 

Gambar 4-20 Rata-rata Tinggi (kiri) dan diameter (kanan) Tanaman Buah-buahan pada Model 

Penanaman Applied Nucleation (sumber: IPB, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI, 

2018) 
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Gambar 4-21 Riap Pertumbuhan Tinggi Bulanan Berjalan pada Tanaman Buah-buahan pada 12 BST 

(kiri); dan Riap Pertumbuhan Diameter Bulanan Berjalan pada Tanaman Buah-buahan 

pada 12 BST (kanan) (sumber: Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 

Beberapa faktor diduga menentukan riap pertumbuhan yaitu: kemampuan genetik kesesuaian 

ekologi tempat tumbuh, dan karakteristik masing-masing pada setiap jenis seperti perbedaan 

bentuk tajuk tanaman. Banyaknya paku-pakuan, ilalang, serta trubusan dari tanaman pioneer 

(Evodia latifolia dan Macaranga sp), dapat menghalangi cahaya.  

4.2.1.5 Pengembangan Partisipasi dengan agroforestri  

Secara umum agroforestri merupakan bentuk pengelolaan lahan yang mengkombinasikan 

tanaman pertanian dan pohon-pohon kehutanan. Dewasa ini agroforestri merupakan upaya 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat kombinasi antara agro-pertanian sebagai sumber 

pendapatan lebih cepat dari lahan-lahan dengan komoditas pertanian, dan memberikan 

tutupan lahan yang lebih baik.  

Manfaat lain dari pendekatan agroforestri adalah potensi strategi pengembangan partisipasi 

masyarakat dalam restorasi gambut. satu contoh dapat dikemukakan pada pembangunan plot 

agroforestry HLG Beram Itam. Sebagian kawasan konservasi tersebut (± 5.000 ha) beralih fungsi 

menjadi lahan pertanian dan perkebunan oleh mayoritas masyarakat pendatang. Sehingga, 

agroforestri adalah strategi yang dilaksanakan karena mempertimbangkan aspek sosial dan 

ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada lahan (tinjauan riset aksi Puslitbanghut 

Bogor, 2019).  

Saat kegiatan agroforestri ini dilaksanakan, masyarakat pendatang di Beram Itam telah 

menanam kelapa sawit dan pinang di kawasan HLG Sungai Beram Itam tersebut. Pola 

penanaman yang dilakukan oleh masyarakat berupa sawit monokultur, pinang monokultur, 

sawit dicampur dengan pinang dan kopi dicampur dengan pinang. Pendekatan agroforestri  

kemudian dibangun dengan mengkombinasikan jenis tanaman asli gambut dan komoditi 

tanaman pertanian/perkebunan berupa tanaman pinang. Demplot ini dibangun dengan 

menanam kombinasi antara tanaman asli gambut dan tanaman pinang berdasarkan sistem jalur 
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yang selang-seling antara tanaman kehutanan serta tanaman pinang. Jenis asli gambut 

berperan dalam pemulihan fungsi ekosistem gambut, dengan penyediaan sumber benih di 

kemudian hari. Pinang adalah jenis untuk sumber pendapatan masyarakat, dan ketika dipanen 

tidak melanggar fungsi lindung dari HLG.  

Menurut pengamatan penulis di Bram Itam permasalahan ini sudah terjadi setidaknya sejak 

tahun 2010 atau lebih awal lagi. Pemerintah daerah melalui  Dinas Kehutanan memberikan 

pendekatan dengan penanaman jelutung. Tetapi pendekatan ini tidak diikuti dengan 

pengembangan pasar getah jelutung; sehingga masyarakat belum mendapatkan nilai ekonomi 

getah jelutung itu (tinjauan riset aksi Puslitbanghut Bogor,  2019).  

4.2.1.6 Pengembangan Pinang Betara di Kawasan Budidaya Desa Sinar Wajo 

Betara adalah nama kecamatan di Tanjung Jabung Barat. Sertifikasi Pinang Betara adalah bibit 

unggulan pinang untuk lahan gambut. Berdasarkan potensi lokal masyarakat dan karakteristik sosial 

masyarakat, riset aksi di Desa Sinar Wajo mencoba mengembangkan Pinang Betara sebagai demplot 

sumber bibit di masa yang akan datang.  

Potensi pinang sebagai sumber ekonomi 

Upaya mendapatkan gambaran potensi keekonomian tanaman pinang, peneliti menghitung potensi 

keekonomian beberapa komoditas pertanian yang terdapat di Desa Sinar Wajo dan sekitarnya, 

yaitu: (i) monokultur sawit, (ii) sawit dengan campuran pinang di sela-sela pertanamannya, (iii) 

campuran kelapa dan pinang, (iv) campuran kopi dan pinang, dan (v) monokultur pinang. 

Perhitungan berdasarkan hasil pertanian masyarakat. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa 

kombinasi kopi dan pinang memberikan hasil ekonomi yang terbaik bagi masyarakat (Gambar 4-22) 

 

 

Gambar 4-22 Rata-rata Pola Tanam Kebun Lahan Gambut di Desa Sinar Wajo dalam Rupiah/ha 

(Tim riset aksi ITB-BRG, 2018) 
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Karakteristik sosial 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti riset aksi ITB (2018), petani merupakan pendatang dan 

penduduk asli. Lemahnya petani ini berdasarkan aspek, yaitu: (i) pemilihan komoditas bernilai 

ekonomi; (ii) pemilihan sumber benih yang baik; dan (iii) daya tawar yang lemah terhadap harga jual.   

Karakteristik lahan gambut plot 

Berdasarkan hasil riset aksi ITB, 40 titik sampling pada 4 transek menunjukkan bahwa gambut di plot 

penelitian termasuk pada kedalaman gambut dangkal hingga sedang (berkisar 50 cm-210 cm). 

Keempat transek tegak lurus kanal utama Sungai Mendahara, dan jarak antar transek 100 meter. 

Setiap transek berada di antara dua kanal sekunder Sungai Mendahara. Pada setiap transek dibuat 

titik- titik pengamatan yang berjarak 50 m dengan masing-masing 10 titik pengamatan. Sampai akhir 

kegiatan, telah dilakukan pengukuran ketebalan gambut satu kali sedangkan pengukuran tinggi 

muka air tanah dilakukan 21 kali pengamatan. Lahan gambut berada 8 m-13 m di atas permukaan 

laut. Lahan gambut dipengaruhi oleh pasang surut. Pengamatan penulis, pengaruh pasang surut ini 

mencapai 4 km dari pinggiran sungai, sejauh kanal. Sehingga diperoleh gambaran bahwa kawasan 

ini adalah bagian gambut topogen dari KHG Mendahara-Batanghari.  

Karakteristik sosial petani dan fisik plot 

Pengembangan pinang varietas Betara di Sinar Wajo dilaksanakan oleh tim peneliti, sebagai alternatif 

ekonomi. Sumber benih untuk demplot kebun benih pinang unggul varietas Betara berasal dari Desa 

Bunga Tanjung Kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat hingga ke lapangan. Peneliti menggambarkan 

bahwa kapasitas petani disini lemah dalam beberapa hal (berdasarkan pendapat 7 petani yang memiliki 

luas lahan total sekitar 9 ha, dengan variasi kepemilikan lahan sekitar 0,5 ha-1,8 ha).  

Tabel 4-7 Karakteristik plot pertanaman pinang di Sinar Wajo (sumber: ITB, Tim Paludikultur, pada 

riset aksi BRG RI 2018) 

Properti fisik plot Gambaran karakteristik per properti 

Rancangan plot Rancangan Acak Berblok, 5 tree plot dengan ulangan 4x atau 4 blok, berjarak 6 
m per blok atau ulangan dan 3 m dari demplot, 25 seedlot 

Persiapan plot Pembersihan lahan dengan penebasan semak dan pola piringan diameter 50 
cm, dan lubang tanam sedalam 30 cm 

Bibit 600 bibit pinang varietas Betara, ketinggian 50 cm dengan jumlah daun minimal 
5 helai 

Penanaman Ditanam per lubang tanam, pemupukan NPK, dolomit, dan furadan,   

Pemberian mulsa Mulsa yang diaplikasikan terdiri dari (a) Cardboard, (b) pelepah sawit, (c) 
limbah sabut pinang, (d) alumunium foil, (e) kontrol (tanpa MMT) (Gambar 4-
23). 

Pengamatan Parameter yang diukur terdiri dari (a) Persen tumbuh, (b) tinggi tanaman, (c) 
diameter tanaman, (d) jumlah daun, (e) jumlah gulma yang tumbuh sekitar 
batang tanaman, (f) tinggi gulma, (g) kelembaban gambut di sekitar batang 
tanaman, (h) keasaman gambut di sekitar batang tanaman. 
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Gambar 4-23 Teknik Pemasangan Tipe MMT pada Tanaman di Lahan Gambut (Foto, tim riset aksi ITB-

BRG, 2018) 

Tabel 4-8 Tampilan pinang varietas Betara dan dampak mulsa pada pengendalian gulma 

(sumber: IPB, Tim Paludikultur,  pada riset aksi BRG RI 2018) 

Tampilan pinang varietas Betara 

Pinang umur 12 minggu 
setelah tanam 

Persentase hidup 95-100% (di keempat seedlot) 

Tinggi 6.9 cm (seedlot Haji Baim dan Eko) 

Diameter 4.7 cm (seedlot Acil dan Retno) 

Jumlah daun pertambahan rata-rata 1 helai daun (seedlot Haji Bain dan 
Retno) 

Dampak mulsa pada 
pengendalian gulma 

mulsa mulch met tree mampu menekan pertumbuhan gulma radius 50 
cm di sekitar batang tanaman pinang hingga 100%, sampai umur 
tanaman, tetapi belum berpengaruh pada pertumbuhan 

 

4.2.2 Teknik agroforestri di HLG Bram Itam, KHG Baung Betara   

Berdasarkan pemaparan tim riset aksi Puslitbanghut, Bogor, teknik agroforestri di HLG Bram Itam ini 

dilaksanakan dalam 3 plot dengan luas total 10, 5 ha. Plot di lokasi (7,5 ha), lokasi 2 (2 ha) dan lokasi 

3 (1 ha) (Gambar 4-24). Pola agroforestri dipilih berdasarkan faktor sosial dan ekonomi masyarakat, 

yang didominasi masyarakat pendatang.  
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Gambar 4-24 Peta Lokasi Demplot di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

Jambi (sumber: Puslitbanghut, Bogor, 2019). 

Pertumbuhan tanaman 

Tanaman kehutanan yang ditanam adalah jelutung rawa (Dyera lowii), balangeran (Shorea 

balangeran), kelat (Syzygium campanulatum), jambu-jambu (Sizigium accuminata), laban (Vitex 

pinnata), kayu teluk (Ilex cymosa), medang putih (Litsea caiseapolia), dan medang mangga (Litsea 

robusta). Semua jenis tanaman ini menunjukkan pertumbuhan baik di lahan gambut tersebut. 

Persentase hidup kedelapan jenis tanaman kehutanan tersebut pada umur 1 tahun berkisar antara 

55,6%-82,7%. Tertinggi adalah jenis kayu telak (Ilex cymosa) dan terendah jenis medang putih (Litsea 

caiseapolia).  Rata-rata diameter antara 1,55 – 3,11 cm (terbesar adalah jenis laban, Vitex pinnata dan 

terkecil adalah medang putih, Litsea caiseapolia). Tinggi tanaman antara 2,45 – 1,03 m (tertinggi adalah 

balangeran, Shorea balangeran dan terendah adalah jelutung rawa, Dyera lowii) (Tabel 4-9). Kondisi 

pertumbuhan tanaman disajikan pada Gambar 4-25. Tanaman pertanian yang dikombinasikan dengan 

tanaman kehutanan adalah pinang. Tanaman ini memiliki rata-rata survival 63 % (SD= 3,3%). 

Tabel 4-9 Jenis tanaman kehutanan dan pertumbuhannya pada agroforestri di HLG Bram Itam 

(sumber: Puslitbanghut Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 

Nama jenis SR (%) Tinggi Diameter 

Balangeran 63 2.9 2.5 

Ilex cymosa 83 2.4 2.0 

Medang mangga 66 2.3 1.9 

Kelat 67 2.9 1.7 

Medang Putih 56 1.6 1.6 

Jambu-jambu 71 2.4 1.5 

Laban 64 3.1 1.4 

Jelutung 60 2 1.0 
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Gambar 4-25 Tampilan tanaman pada umur 1 tahun di HLG Sungai Bram Itam 

(sumber: Puslitbanghut Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 

   

Medang putih Jambu-jambu Illex cymosa 

   

Medang mangga Kelat Laban 

   

Shorea balangeran Jelutung rawa Pinang 



 Sains dan Inovasi dari Tapak: 65 
 Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
  Gambut Tropis Indonesia 

Kelayakan finansial pola agroforestry pemulihan fungsi ekosistem di HLG Sungai Bram Itam 

Analisis kelayakan finansial membandingkan pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh 

masyarakat dengan pola penanaman dalam demplot dilakukan Puslitbang Hutan, dengan 

mengkombinasikan tanaman asli dan tanaman pinang. Sawit monokultur adalah kontrol. Tanaman 

asli gambut disini berupa jelutung rawa, balangeran, medang putih, medang mangga, jambu-jambu, 

kelat, laban, dan kayu teluk (Illex cymosa) (Tabel 4-10). Pola tanam dilakukan dengan sistem jalur 

yang diselang-selingi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pinang. Jarak tanamnya 3 x 3 m.  

Tabel 4-10 Pola pertanaman dan komposisi, kelayakan finansial berdasarkan riset aksi Puslibanghut 

Bogor, dan aspek ekologi yang merupakan penilaian penulis 

Komposisi pola pertanaman Ekonomi Ekologi 

Sawit monokultur  125-150 batang/ha, jarak 
tanam 8x9 atau 9x9 m 

Kurang layak 
finansial8 

Tidak sesuai pada 
TMA yang tinggi 

25% tanaman 
asli+75% pinang 

275 batang/ha tanaman asli, 
dan 825 batang pinang 

Layak finansial Sesuai pada TMA yang 
tinggi 

50% tanaman 
asli+50% pinang 

550 batang/ha tanaman asli, 
dan 550 batang pinang 

Layak finansial Sesuai pada TMA yang 
tinggi 

75% tanaman 
asli+25% pinang 

825 batang/ha tanaman asli, 
dan 271 batang pinang 

Kurang layak 
finansial 

Sesuai pada TMA yang 
tinggi 

 

Tim riset aksi Puslitbanghut Bogor mengukur kelayakan finansial berdasarkan pendapatan yang diperoleh 

dari masing-masing pola tanam memenuhi standar kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga 

di Tanjung Jabung Barat diperkirakan Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. Penulis memberikan 

kelengkapan analisis secara kualitatif berdasarkan kriteria ekologi, dalam hal ini terhadap ketahanan 

tanaman pada TMA yang tinggi (maksimal 20 cm di bawah permukaan lahan gambut).  

Pola tanam 2 dan 3 memiliki kelayakan ekonomi dan ekologi, sehingga merupakan solusi bagi restorasi 

di HLG Sungai Bram Itam. Pola 2 dan 3 ini perlu diusahakan minimal 1,75 hektar per kepala keluarga.  

Penerapan pola tanam ini sesuai untuk blok pemanfaatan yang telah dirambah masyarakat seluas ± 5.000 

ha. Sedangkan di blok inti perlu rehabilitasi dengan menggunakan jenis-jenis tanaman kehutanan asli 

gambut yaitu jelutung rawa (Dyera lowii), balangeran (Shorea balangeran), kelat (Syzygium 

campanulatum), jambu-jambu (Sizigium accuminata), laban (Vitex pinnata), kayu teluk (Ilex cymosa), 

medang putih (Litsea caiseapolia), dan medang mangga (Litsea robusta).  

Pemanfaatan ini perlu menjadi catatan bahwa parit utama merupakan sarana transportasi 

masyarakat, sehingga penyekatan dapat menghalangi transportasi ini. Pembangunan infrastruktur 

sebaiknya dapat mengakomodasikan keperluan masyarakat akan jalan ini. Sehingga kanal dapat 

disekat dan dimanfaatkan untuk perikanan. Penyekatan kanal ini sangat penting karena di kawasan 

ini, masyarakat petani kopi di bagian lebih ke hilir mendapat limpasan air yang diduga mengandung 

pirit, dan menghadapi permasalahan pada lahan pertanian mereka.  

 
8 Layak finansial dengan syarat harga Rp. 2000/kg TBS dan luas lahan minimal 4 ha, tetapi pada kondisi sekarang 
tidak dapat dicapai harga setinggi itu dengan luas yang sama. 
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4.3 Plot Restorasi di Sumatra Selatan: Agro Silvofishery 

BPPLHK Palembang, membangun plot restorasi gambut terintegrasi berbasis agrosilvofishery. Agro 

terdiri dari 12 jenis tanaman pertanian (hortikultura). Silvo terdiri dari pertanaman dengan bibit 

tanaman yang sudah cukup besar (lingkar batang 7-10 cm) untuk mengurangi dampak R1. Fishery 

merupakan rekayasa budidaya jenis-jenis ikan lokal lahan gambut dalam memanfaatkan pola migrasi 

alami pada areal setempat, dengan migrasi ikan terkurung dalam demplot.  

Teknis agroforestry menunjukkan bahwa tanpa partisipasi aktif masyarakat, ancaman kebakaran 

ekstrim terjadi pada musim kemarau di Desa Kedaton, Kayu Agung, Sumatra Selatan. Lesson learned 

dari riset aksi restorasi gambut menunjukkan, plot restorasi adalah noktah di hamparan gambut 

terdegradasi. Sehingga proses-proses yang terjadi dalam 1 hamparan KHG merupakan dinamika dan 

mempengaruhi keberlanjutan plot, sehingga terbakarnya plot pada tahun 2019 merupakan dampak 

dari degradasi lahan di KHG secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, upaya menjanjikan sulit 

diduplikasi tanpa kehadiran masyarakat di dalamnya secara aktif berproses dari awal. Misalnya di 

lokasi plot agro silvofishery yang ditargetkan untuk diperluas oleh tim peneliti sekitarnya (300 ha). 

Upaya sinergi tidak berlangsung otomatis, perlu proses Panjang untuk mengajak pemilik-pemilik 

lahan total 12 ha berpartisipasi. 

 

Gambar 4-26 Lokasi plot agro silvofishery di Kedaton, OKI dan sejarah kebakaran lahan gambut 
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Gambar 4-27 Komponen Agro pada pendekatan agrosilvofishery di Kedaton (Sumber: BPPLHK, 

Palembang sebagai mitra riset aksi BRG) 
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Gambar 4-28 Komponen Agro pada pendekatan agrosilvofishery di Kedaton (Sumber Foto 2015-2018: 

BPPLHK, Palembang sebagai mitra riset aksi BRG, dan Foto November 2020: Haris 

Gunawan) 

 

Oktober 2015 

Oktober 2017 

Desember 2018 

 

 

 

November 2020 
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Gambar 4-29 Teknik Pengurungan Ikan Lokal dengan Empang dan Pematang (Sumber: BPPLHK, 

Palembang sebagai mitra riset aksi BRG) 
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4.4 Plot Restorasi di Kalimantan Tengah dan Pembelajaran Lintas Provinsi 

Riset aksi perikanan rawa gambut program BRG dan mitra meliputi: identifikasi potensi ikan, pakan 

ikan, pembenihan, pembesaran, kualitas air, teknik budidaya, pemasaran, dan kelayakan bisnis. 

Pengembangan ikan lokal oleh UNRI, UNJA, dan UNSRI (2017-2018), model budidaya ikan lokal rawa 

gambut oleh UPR (2018-2019), budidaya ikan toman oleh Unlam (2018), dan Agrosilvofishery di 

Kedaton, Sumsel (2018-2019). Dalam penelitian ini tentu masih terdapat gap seperti tata waktu 

budidaya perikanan yang harus memahami perilaku air, pendampingan kelompok tani ikan yang 

berlanjut, intervensi model bisnis dan jejaring pemasaran. Secara umum pada identifikasi potensi 

ikan rawa gambut yang dilaksanakan di Sumatra Selatan KHG Sugihan-Lumpur, menunjukkan 3 jenis 

utama ikan yang dibudidayakan dan ikan tangkapan.  

4.4.1 Potensi perikanan dan tantangan keberlanjutan sumber daya ikan rawa gambut 

Lahan gambut dengan karakteristik selalu tergenang dan mengandung serasah tinggi menjadi 

habitat potensial bagi pengembangan sumberdaya perikanan (Iqbal, 2011). Tingginya serasah dalam 

badan air menjadi asupan makanan yang baik bagi berbagai jenis ikan lokal yang bersifat pemakan 

serasah dan relung refugia bagi ikan kecil dari predatornya, selain itu juga sebagai habitat 

mikroorganisme yang beragam (Haryono, 2012; Kasim, et al, 2017). Ekosistem gambut secara alami 

menyimpan diversitas ikan lokal yang tinggi (Tabel 4-11).  

Ikan gambut sumber penghidupan dan ada relasi spiritual antara nelayan dan ikan (Thornton, 

Setiana et al. 2020).  Dalam refleksi penulis dengan warga di Desa Seponjen misalnya, 

menangkap ikan pada malam hari merupakan keterikatan spiritual, begitu pula dengan 

masyarakat yang bertahan di dalam taman nasional Berbak yang hidup dari menangkap secara 

tradisional tanpa merusak (dengan tuba atau sentrum). Sebagai sumber penghidupan 

kelimpahan ikan tangkap, masih mendominasi, tetapi perlu diimbangi dengan budidaya.  

Perubahan fisik lahan gambut terus terjadi ditambah dengan pencemaran mengakibatkan hasil 

tangkapan tidak menentu, jumlahnya kecil, dan cenderung menurun (Hasibuan, 2018). 

Penurunan tangkapan ikan dapat menjadi indikator kerusakan ekosistemnya. Sehingga, fauna 

air tawar sebagai indikator kualitas lahan basah (Osaki, Setiadi et al. 2016). Lebih lanjut, 

kebakaran gambut meningkatkan karbon di udara dan mengalami deposisi ke sung ai-sungai, 

dan menjadi Dissolved Organic Carbon (DOC), yang menurunkan konsentrasi oksigen dalam air. 

Penelitian yang spesifik di gambut tentang pengaruh DOC ini masih belum ada, tetapi dari 

pengaruh negatifnya terhadap pertumbuhan dan kelimpahan ikan dapat merujuk pada Benoît, 

Beisner et al. (2016).. Sedangkan ikan-ikan rawa gambut adalah spesies endemik, karena 

kekhasan lokasi hidupnya. Sekitar 77% spesies ikan gambut Asia Tenggara terancam punah jika 

deforestasi pada hutan rawa gambut terus berlanjut (Giam, Koh et al. 2012).  Sifat endemik ini 

menyebabkan rentang geografis untuk pembiakannya makin sempit, selain juga deposisi karbon 

dan particulate matter dapat menjangkau rentangan yang luas. Selain itu, penurunan tangkapan 

ikan pasca kebakaran disebabkan meningkatnya keasaman air sungai (Osaki, Setiadi et al. 2016), 

yang mana keasaman ini juga dipengaruhi oleh DOC.  
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Sehingga perlu ada monitoring rutin populasi ikan di sungai untuk memantau tren populasi ikan 

dan kualitas air (Thornton, Setiana et al. 2020). Ditambah lagi, kualitas air ini juga dapat 

dipengaruhi oleh kanal; maknanya kanal menjadi saluran yang mengalirkan hasil dekomposisi 

bahan organik dalam bentuk Dissolved Organic Carbon (Sundari 2020); hingga sampai ke sungai-

sungai yang menjadi satu kesatuan ekosistem akuatik bagi perikanan rawa gambut.  Dalam 

restorasi gambut yang sejalan dengan konservasi ikan di gambut diperlukan langkah-langkah: 

(i) pencegahan kebakaran, (ii) penetapan area perlindungan ikan, (iii) pembatasan 

penangkapan, (iv) penangkapan alat tangkap, (v) pemulihan stok, dan (vi) pembinaan nelayan 

lokal (sebagai agen restorasi, livelihood, dan Unit Kegiatan Masyarakat (Sukmono 2020).  

Tabel 4-11 Kelimpahan jenis ikan rawa (gambut) di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, dan Kalimantan 

Tengah 

Lokasi Keanekaragaman 

Riau 41-37 jenis dari 12 famili didominasi oleh jenis seluang, lais, tuakang, keli dan 
sepat berdasarkan idenfikasi di Giam Siak Kecil (Hatauruk, Pulungan et al. 2016, 
Kasim, Prianto et al. 2018) 

50 Spesies di Taman Nasional Tesso Nilo  (Rachmatika, Munim et al. 2006) 

89 species di Semenanjung Kampar (40 genus, 18 famili), 62 spesies di Sungai 
Serkap (39 genus, 19 famili), 36 spesies di Sungai Sangar (23 genis, 10 famili), dan 
45 spesies di Sungai Turip (26 genus, 11 famili), beberapa spesimen di depositkan 
di LIPI Cibinong, MZB 23741-23788, MZB 23811-23639. Dari jenis yang ditemukan 
di Semenajung Kampar didominasi oleh ikan hias (44%), ikan hias dan konsumsi 
(39%), dan ikan konsumsi (17%). Ikan tersebut dari genus Cyprinidae, 
Osphronemidae, Siluridae, Bagridae, Zenarchopteridae, Channidae, Scehilbeidae, 
Pristolepidae, Ambassidae; yang mana Cyprinidae, Osphronemidae dominan 
ditemukan di gambut   (Sukmono 2020).  

Jambi 35 spesies di “Danau” Arang-Arang (25 genus, 12 famili) dengan status IUCN: 
hampir punah pada 1 spesie. Dari spesies tersebut, 57% ikan konsumsi, 14% ikan 
hias, dan 29% adalah ikan konsumsi dan hias.  

Keunikan ikan di Jambi yang ditemukan adalah ikan terkecil di dunia (Paedocypris 
progenetica) yang menjadi ikan hias (ditemukan di Kumpeh), dan ikan terbesar 
ikan tapah (Wallago leeri) dapat dikonsumsi (Sukmono 2020) 

Sumsel 57 Spesies Ikan Rawa Diidentifikasi di Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang Iqbal 
(2011), sedangkan 59 spesies diidentifikasi oleh Sukmono (2020) 

Kalteng 55 Spesies dari 16 Famili Ikan Rawa Diidentifikasi di Sebangau (Husson, Limin et al. 
2018, Thornton, Dudin et al. 2018) 

Berdasarkan identifikasi keanekaragaman hayati ikan di perairan gambut Arut-
Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, diperoleh gambaran bahwa 
terdapat 95 spesies ikan (pada 50 genus, 23 famili, dan 6 ordo). Famili ikan yang 
umum adalah Cyprinidae, Siluridae, Osphronemidae, Chanidae dan Bagridae.  
Genus yang dominan adalah Osteochilus dan Rasbora, Kryptopterus, Betta Channa. 
Selain itu, 70 spesies adalah ikan konsumsi, 53 spesies ikan hias, dan 56 spesies 
berpotensi aquaculture. (Santoso and Wahyudewantoro 2019) 
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4.4.2 Teknik Budidaya Ikan Rawa Gambut  

4.4.2.1 Syarat lingkungan tumbuh ikan 

Berdasarkan Tantulo, Suriansyah et al. (2018) kualitas air adalah faktor penentu keberhasilan budidaya 

ikan di rawa gambut. Penelitian aksi di Desa Pilang, Kabupaten Palangkaraya, menunjukkan bahwa 

kualitas air di kolam di gambut yang masih sesuai untuk pertumbuhan ikan. Pada fase pendederan 

ikan, faktor pembatas yang kritis adalah suhu air. Suhu air >29°C, terutama pada siang hari di gambut 

menyebabkan penguapan yang cukup tinggi dan menurunkan kadar oksigen di dalam air, yang 

berpengaruh negatif bagi ikan yang baru dideder. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi lahan gambut 

yang alam, di mana terdapat rerimbunan pohon pinggir sungai yang dapat menjadi tempat berteduh 

bagi anakan ikan. Pada kolam buatan di plot riset aksi ini dipasangkan paranet untuk mengurangi 

dampak pemanasan tersebut.  Tabel 4-12 menampilkan hasil riset aksi Tantulo, Suriansyah et al. 

(2018), yakni dapat bertumbuh dengan baik (kisaran 70-90%).  

Tabel 4-12 Parameter air untuk perikanan (betok dan gurami) pada kolam di gambut (Tantulo, 

Suriansyah et al. 2018) 

Parameter 
air 

Unit Betok-kolam 
masyarakat 

Gurami-kolam 
masyarakat 

Plot riset aksi 

Suhu °C 26-39-29.14 26,75 – 29,14 27,60 – 29,19 

Turbidity NTU 18.95-64.60 14,75 – 302,43 87,43 - 727 

Kedalaman 
air 

m 0.4-0.9 0,43 – 0,82 < 100 cm 

pH  5.44-6.48 5,54 – 6,42 2,88 – 5,10 

DO Mg/l 3.42-4.72 2,15 – 4,72 1,04 – 3,55 

PO4 Mg/l 0.08-1.4 0,08 – 0,76 0,37 – 3,8 

NO2 Mg/l 0.02-0.070 0,02 - 0,59 0,10 – 0,44 

Fe Mg/l 0.04-12.14 0,40 – 13,24 0,67 – 1,42 

TDS g/l 0.082-0.16 22, 77 – 233,33 0,04 – 0,05 

 

4.4.2.2 Pengembangan pakan berbasis maggot dan bahan baku lokal  

Salah satu pengembangan pakan berbasis magot yang berhasil adalah pada demplot budidaya ikan 

betok dilaksanakan di Desa Pilang, Kalimantan Tengah. Budidaya yang dilaksanakan meliputi 

pembenihan dan pembesaran, serta pembuatan pakan lokal. Ikan betok dan ikan gabus (ruan) 

adalah ikan lokal yang hidup di gambut, berpotensi dikembangkan dengan dikembangkannya pakan 

lokal (maggot). Uji Coba pembuatan pakan berbahan dasar maggot dengan membudidayakan 



 Sains dan Inovasi dari Tapak: 75 
 Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
  Gambut Tropis Indonesia 

maggot pada 3 jenis media yaitu eceng gondok, apu-apu, dan kombinasi eceng gondok dan apu-apu. 

Pemberian pakan ikan gabus dan betok dengan maggot menunjukkan hasil yang baik seperti pada 

Gambar 4-30 (Tantulo, Suriansyah et al. 2018). Berdasarkan Tabel 4-13, komposisi media yang baik 

untuk budidaya maggot adalah campuran eceng gondok dan apu-apu. 

Tabel 4-13 Komposisi media maggot dan pertumbuhannya (Tantulo, Suriansyah et al. 2018) 

Parameter 
Media Tumbuh 

Eceng gondok Apu-apu Eceng gondok+apu-apu 

Berat media 20 Kg 20 Kg 10 Kg+10 Kg 

Jumlah Magot (individu) 6411 1727 3804 

Berat Magot (gram) 1 0.47 0.28 

Panjang Magot (cm) 1.6 2 1.93 

Suhu rata-rata media 40 36 40 

 

 

Gambar 4-30 Kolam ikan (kiri) dan Ikan betok dengan pertumbuhan yang baik (kanan) pada plot 

budidaya ikan di Desa Pilang, Kalimantan Tengah (sumber:  UPR dan UNKRIP, Tim Peneliti 

Ikan Rawa, pada riset aksi BRG RI, 2018-2019) 

Maggot kemudian dikeringkan dan dicampur dengan dedak dan tumbuhan air yang telah 

difermentasikan. Campuran ini dicampur dengan tapioka, yang berfungsi merekatkan semua bahan-

bahan. Formulasi standar ransum pakan ikan adalah dengan kandungan protein berkisar antara 30 

– 35 %.  Pakan yang diformulasi selanjutnya dibuat dengan mesin pencetak pakan ikan berupa pelet. 

Pakan ini dapat diberikan pada ikan betok, lele, gabus, dan gurami yang dibudidayakan pada kolam 

di lahan gambut, contohnya di Desa Pilang, Kalimantan Tengah.  

Pembelajaran lain di Desa Seponjen, ikan gurame adalah ikan yang dibudidayakan di Desa Seponjen 

atas dasar pilihan masyarakat. Ikan gurame dipilih karena terdapat banyak sumber makanan di 

daerah bantaran sungai di Seponjen seperti daun sente (daun talas). Selama 1 bulan, gurame 



76 Sains dan Inovasi dari Tapak: 
Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
Gambut Tropis Indonesia 

tumbuh dengan sangat baik tanpa ada kematian ikan (Gambar 4-31). Kelimpahan daun sente dan 

azolla yang merupakan makanan dari ikan gurame. Selain itu di dukung juga dengan pembuatan 

pakan berbahan lokal.  

 

Gambar 4-31 Ikan gurame 1 bulan pemeliharaan di keramba masyarakat Desa Seponjen 

(sumber: Universitas Jambi, Tim Peneliti Restorasi Gambut Terintegrasi, pada riset 

aksi BRG RI 2018) 

4.4.2.3 Pengembangan pakan berbasis rotifera 

Rotifera adalah jenis zooplankton, yang mana dalam plot restorasi ini diperlukan untuk pakan larva 

ikan betok untuk mencapai 3-5 cm. Rotifera dibudidayakan di kolam dengan teknis budidaya 

dijelaskan pada Tabel 4-14. Rotifera adalah pakan yang sesuai untuk larva ikan betok karena 

ukurannya yang lebih kecil dari mulut larva ikan betok. Rotifera kaya akan protein dan lemak yang 

dibutuhkan larva untuk tumbuh (Tantulo, Suriansyah et al. 2018) 

Tabel 4-14 Tahapan pengembangan pakan berbasis rotifera berdasarkan (Tantulo, Suriansyah et al. 

2018) 

Tahapan Keperluan 

Persiapan kolam Pada kolam yang sudah tersedia pada plot restorasi ini 

Ameliorasi pada kolam Pengapuran dengan 500 ppm (yang dibuat dengan perhitungan jenis 
kapur kalsit atau dolomit, karena rumus kimia yang berbeda); dan 
pemberian pupuk kandang 3 kg/m2 

Bera Kolam didiamkan selama 5-7 hari 

Penebaran rotifera Rotifera ditebarkan sebanyak 2 ml/m3 air dan dibiarkan selama 7 hari 
untuk tumbuh, setelahnya siap diberikan pada larva ikan betok 
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4.4.2.4 Pembenihan ikan 

Pada pembenihan ikan tahapan yang dilakukan dalam empat tahapan sebagai berikut: 

a. Manajemen Induk Siap Pijah;  

b. Persiapan Kolam Induk 

c. Pemeliharaan Induk Ikan 

d. Pemijahan Alami dan Buatan Sistem Bangsal Mini 

e. Penetasan dan Pemeliharaan Larva 

f. Pendederan Benih 

Keenam tahapan ini dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 4-15. 

Tabel 4-15 Tahapan dalam pembenihan ikan di gambut (Tantulo, Suriansyah et al. 2018) 

Tahapan dalam 
pembenihan 

Keperluan 

Manajemen Induk 
Siap Pijah 

• induk ikan yang siap memijah atau siap menghasilkan telur yang diperoleh dari 
penangkapan di alam atau hasil pembesaran ikan, yang dipelihara secara 
terkontrol, melalui pemberian pakan yang tepat dan pemeliharaan kualitas air 
dari kolam pemeliharaan induk.  

• Ukuran ikan adalah 1 kg/8 ekor (betok), 1 kg/3 ekor (lele) 

• Pakan ikan adalah pakan komersial LP 1 (betok) dan LP 3 (lele) masing-masing 
dengan kandungan protein 30–40 % dan lemak 5 %. 

Persiapan Kolam 
Induk 

 

• Pembuatan kolam (6x3x1 m) 

• Pencucian kolam dengan air gambut yang berasal dari kanal yang disekat.  Air 
gambut dengan pH 3 – 4 dialirkan ke kolam dan dibiarkan  selama 1 minggu 

• Pengeringan/penjemuran kolam selama 2-3 hari dengan sinar matahari 

• Ameliorasi kolam yang sudah kering dengan pupuk kandang (2-3 kg/m2), lalu 
kolam diisi dengan air 5-10 cm, diberakan selama 5-10 hari 

• Penambahan air hingga 0,5 m dan pengapuran dengan larutan kapur 50 g/l  

• Kolam dipagar dengan waring setinggi 1.2 m untuk menghindari hama dari luar 
dan indukan keluar ketika kelebihan air saat hujan 

• Jaring dipasang di atas lantai kolam, diikatkan pada pinggir kolam 

Pemeliharaan 
Induk Ikan 

 

• penebaran induk jantan dan betina dengan rasio jantan: betina yaitu: 1:3 untuk 
ikan betok, dan 1:2 untuk ikan lele 

• pemberian pakan dan pengelolaan kualitas air 

• evaluasi induk siap memijah, dengan evaluasi kematangan gonad secara 
morfometrik 2-3 minggu setelah induk dipelihara, dengan ciri-ciri kematangan 
adalah ukuran perut betina ikan terlihat gendut dan lembek yang ketika dipencet 
secara perlahan mengeluarkan butiran telur. 

• Pengukuran diameter telur ikan dilakukan dengan mengambil telur ikan dengan 
kateter, lalu diukur dan pemeriksaan dengan mikroskop telur dari induk ikan yang 
siap memijah, dengan indikator ukuran telur berkisar antara 0.046 – 0.052 cm. 
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Tahapan dalam 
pembenihan 

Keperluan 

Pemijahan Alami 
dan Buatan 
Sistem Bangsal 
Mini 

 

• Bangsal adalah lokasi fasilitas pemijahan ikan untuk memungkinkan terjadinya 
pertukaran udara secara maksimal 

• Bangsal dapat dibuat dari kayu ukuran 4x4 m 

• Fasilitas pemijahan terdiri dari  tandon untuk stock air gambut, kolam/bak 
fibreglass untuk pemijahan dan penetasan telur ikan 

• Air dari kanal dan air tanah disalurkan dengan pipa dan dipompa ke dalam 
tandon dan selanjutnya dialirkan ke dalam bak-bak pemijahan 

• Induk betina dipisahkan dari induk jantan sebelum proses pemijahan (diberok) 
selama 2-3 hari di dalam bak pemberokan (terbuat dari fiberglass 250 l) 

• Pada proses pemijahan secara alami, induk yang siap memijah (lihat ciri pada 
bagian pemeliharaan induk ikan) ke dalam kolam pemijahan dengan 
perbandingan 1:3 (jantan:betina ikan betok). Pemijahan berlangsung 24 jam, 
telur dibuahi induk jantan, dan segera diangkat setelah pemijahan. Pengangkatan 
ini untuk mencegah telur ikan dimakan oleh induknya sendiri. 

• Pada proses pemijahan semi buatan, induk jantan dan induk betina disuntik 
dengan ovaprim (dengan dosis 0.5 ml/kg ikan)  dan setelah 9 jam dilakukan 
percampuran antara induk jantan dan betina. Kemudian indukan ditebarkan ke 
dalam bak pemijahan. Hormon ovaprim dapat menyebabkan pemijahan dalam 
waktu 24 jam. Maka, setelah itu segera indukan diangkat dari kolam pemijahan 
ke kolam induk 

Penetasan dan 
Pemeliharaan 
Larva 

• Telur ikan menetas 24 jam setelah proses pembuahan; penetasan dilakukan pada 
bak-bak pemijahan. Larva yang dihasilkan masih membawa kuning telur di 
tubuhnya sebagai makanan cadangan, yang habis 3 hari kemudian seiring dengan 
perkembangan sistem pencernaan. Sehingga larva ikan siap untuk diberikan 
makanan alami atau pakan buatan larva ikan, pada hari ke 3 ini.  

• Pakan larva ikan lele adalah pakan buatan yang dedak/tepung halus (fengli 0) 
dengan ukuran pakan < 0.04 mm yang mampu ditelan oleh mulut larva ikan. 

• Pakan larva ikan betok adalah pakan alami yaitu rotifera dari proses kultur pakan 
alami berupa rotifera (zooplankton), yang dilakukan dengan metode penebaran 
pupuk kotoran ayam 2 kg/m2 pada kolam pendederan benih, dan nutrisi 
diperkaya dengan pemberian 4 kg/m2 kubis yang sudah mengalami pembusukan. 
Rotifera dipanen setelah 5 hari yang dipanen dan diberikan pada larva ikan betok 
dengan cara disebarkan secara langsung dan merata di kolam pendederan 
dengan menggunakan gayung  

Pendederan 
Benih 

• Pendederan dilakukan setelah larva ditetaskan dan dipelihara dalam bak-bak 
pemijahan selama 1 - 2 hari untuk selanjutnya dipindahkan ke kolam pendederan 

• Pendederan merupakan pembesaran larva ikan menjadi ikan ukuran benih (3 – 5 
cm). Pendederan benih ikan dilakukan pada 2 kolam tanah gambut (5 x 3 x 1 m) 
sebanyak 2 buah kolam. Larva ikan yang ditebarkan pada pendederan 5000–
10.000 larva ikan.  

• Larva ikan yang dideder diberikan pakan buatan PF 500 untuk menyesuaikan 
dengan bukaan mulut ikan.  

• Kualitas air dijaga dengan mengganti ¾ bagian air di kolam 1x seminggu 

• Ukuran larva tumbuh menjadi anak ikan berukuran 3–5 cm, selama 2–3 minggu.  



 Sains dan Inovasi dari Tapak: 79 
 Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
  Gambut Tropis Indonesia 

Produksi benih ikan betok akan menurun pada beberapa tahap pembenihan (sekitar 5-15%). Pada 

plot di Desa Pilang, pada tahap pertama per pasang indukan menghasilkan benih dengan larva 3.500 

ekor pada tahap pertama, yang kemudian didederkan dan menjadi 2.100 ekor.  Pada tahap kedua 

dan ketiga, per pasang indukan menghasilkan 3.500 larva (jumlah larva yang sama pada tahap 

pertama), tetapi setelah didederkan bertahan 1.575 ekor (pada tahap ke-dua) dan 1.400 ekor (pada 

tahap ke-tiga).  

4.4.2.5 Pembesaran ikan terintegrasi di lahan gambut 

Pada budidaya ikan di lahan gambut penyekatan kanal sangat diperlukan, walaupun budidaya 

dilakukan di lahan. Penyekatan kanal diharapkan dapat menjaga ketersediaan air di lahan gambut. 

Integrasi dengan proses pembenihan dan pembuatan pakan sangat penting untuk mendapatkan 

sumber anakan ikan dan menekan biaya produksi dari tingginya harga pakan ikan.   

Tabel 4-16 Tahapan pembesaran ikan terintegrasi di lahan gambut (Tantulo, Suriansyah et al. 2018) 

 Tahapan Keperluan 

Persiapan 
kolam 

• Ukuran kolam dibuat 6 x 4 x 1 m, dengan menggali lahan gambut dan membuat 
pematangnya dengan tanah alluvial/liat agar strukturnya kuat dan 
meminimalkan rembesan air gambut pH rendah ke dalam kolam 

• Kolam pembesaran diperlakukan dengan pencucian, pengeringan, ameliorasi 
pada dasar kolam. Ameliorasi diberikan dengan pengapuran 50 g/l, untuk 
ukuran kolam tersebut, dan pupuk kandang 2 kg/m2 luasan kolam. Perlakuan 
ini ditujukan untuk perbaikan kualitas air.   Selain itu kolam dipagar dengan 
waring untuk mencegah masuknya hama berupa berang-berang dan biawak.     

Penebaran 
anakan ikan 

• Anakan ikan betok berukuran 3-5 cm ditebar pada kolam 50-100 anakan 
ikan/m2  

• Anakan lele, gabus, dan gurami berukuran 4-6 cm  ditebar 20-25 anakan 
ikan/m2 

Pemberikan 
pakan 

• Pakan buatan sendiri dengan bahan baku lokal dari tepung magot dengan 
takaran 5-7% dari total berat ikan; yang mana ditimbang setiap 14 hari (2 
minggu) selama 4 bulan.  

Pengontrolan 
kualitas air 

• Pengontrolan kualitas air dengan mengukur 4 parameter kunci yaitu pH, DO, 
total amonia (NH3), nitrit (NO2) dan besi (Fe) per bulan 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di plot restorasi berbasiskan ikan rawa gambut di Desa Pilang, secara 

umum ikan betok, gabus, dan gurame memiliki kemampuan bertahan yang tinggi pada kolam di 

lahan gambut (lebih dari 90%). Pertambahan berat antara 70-88% pada betok, 84% pada gabus, 81-

87% pada gurami. Pertambahan panjang antara 56-75 % pada betok, 46% pada gabus, 45-51% pada 

gurami. Sedangkan Feed Conversion Rate (FCR) 1-1.5 pada betok, 1,02-1,15 pada gabus, 1,56-1.8 

pada gurami. Perbandingan ketiga jenis ikan menunjukkan bahwa ikan betok lebih baik dari segi 

pertumbuhannya (Tabel 4-17).     
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Tabel 4-17 Pertumbuhan ikan pada kolam di lahan gambut Desa Pilang, Kalimantan Tengah 

(Tantulo, Suriansyah et al. 2018) 

Ikan Pertambahan Berat Pertambahan Panjang FCR 

 Percobaan Rata-rata 5 
kolam 
masyarakat 
binaan  

Percobaan Rata-rata 5 
kolam 
masyarakat 
binaan  

Percobaan Rata-rata 5 
kolam 
masyarakat 
binaan 

Betok 70 % 88% 75 % 56% 1 1.5 

Gabus 84 %  46 %  1.02-1.15  

Gurami 81% 87% 45 % 51% 1.56 1.8 

 

4.4.3 Partisipasi masyarakat pada budidaya ikan 

Pemilihan jenis dan pengembangan teknologi yang tepat dan bersama masyarakat tidak secara 

langsung dapat mempertahankan plot. Ketahanan partisipasi masyarakat yang rendah memerlukan 

waktu yang panjang untuk terus-menerus didampingi. Ketahanan partisipasi yang rendah ini 

disebabkan oleh adanya kebiasaan mendapatkan hasil dari alam yang harus berubah menjadi 

memelihara. Memelihara memerlukan waktu dan ketenangan, dengan hasil yang tidak dapat 

dibayangkan sebagaimana kelimpahan di alam. Ditambah lagi, kesadaran akan penurunan 

kelimpahan tersebut belum terjadi.  Model pengelolaan didominasi oleh model tangkapan langsung 

dengan cara sederhana dan tradisional karena masyarakat belum memiliki perhatian lebih untuk 

mengarahkan sumber pendapatan ke aspek perikanan. 

Pembelajaran dari budidaya ikan di Desa Seponjen, Kec. Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan 

Budidaya BSF diawali dengan melakukan audiensi dengan masyarakat Desa Seponjen. Hal ini 

dilatarbelakangi harga pakan (untuk budidaya ikan dan bebek) membuat usaha tidak efisien dan 

tidak menguntungkan. Teknologi budidaya BSF bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada 

pakan komersial. Petani diperkenalkan dengan teknologi budidaya BSF yang menghasilkan maggot, 

sebagai sumber protein tinggi (40%). Kegiatan ini diawali oleh 5 peserta sebagai pionir terlibat dalam 

kegiatan budidaya BSF dan telah diberi pelatihan pembuatan kandang. Dalam contoh ini, tinjauan 

penulis adalah suara masyarakat didengarkan dan teknologi yang ditawarkan disampaikan dengan 

transfer teknologi melalui pelatihan. Tetapi, teknologi yang baru bagi masyarakat memerlukan 

pendampingan yang terus menerus untuk mengembangkan partisipasi masyarakat, sehingga dicapai 

kemandirian masyarakat. Partisipasi dan kemandirian tentunya tidak dapat tercapai dalam periode 

yang singkat seperti 1-2 tahun periode riset aksi.  

Hal serupa juga ditemukan di Kalimantan Tengah, pada plot budidaya ikan masyarakat tidak serta 

merta berpartisipasi dalam budidaya ikan di Desa Pilang, ketidak yakinan akan keberhasilan usaha ikan 

rawa gambut merupakan alasan yang ditemui. Optimisme masyarakat terhadap kegiatan berskala kecil 

(plot) masih kurang, walaupun terdapat pionir masyarakat yang memiliki keinginan yang kuat, tetapi 

ketahanan partisipasi masih lemah. Selain itu, dalam hal budidaya perikanan, faktor penting yang 

didiskusikan dengan masyarakat adalah jenis ikan yang cocok dibudidayakan, sumber bibit ikan, 

lingkungan budidaya dan pakan yang akan digunakan. Terdapat juga beberapa masalah dan keinginan 

masyarakat yang perlu disinergikan dengan ikan lokal gambut dan sebaliknya adanya potensi kelokalan 

yang perlu dikembangankan. Hal ini sejalan dengan Thornton, Setiana et al. (2020) 
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Kesesuaian pemilihan jenis ikan yang dapat beradaptasi di air gambut dan keterikatan kultural dengan 

masyarakat setempat adalah hal yang sangat penting. Lingkungan yang spesifik air yang asam dan asam-

asam organik yang melimpah merupakan kondisi spesifik untuk jenis ikan rawa gambut yang endemik. 

Dari aspek jenis ikan yang sesuai, budidaya ikan yang kebanyakan dilaksanakan mencontoh kesuksesan 

budidaya ikan air tawar; yang mana budidaya ini diterapkan di rawa gambut. Jenis-jenis ikan seperti nila 

yang tidak sesuai di rawa gambut dipaksakan di rawa gambut, dan menyebabkan kegagalan. Dari aspek 

kultural, salah satu contoh adalah masyarakat laut misalnya di Desa Lukun, dan di Bengkalis, tidak begitu 

menerima budidaya ikan rawa air tawar. Sedangkan masyarakat daratan lebih menerima ikan rawa 

gambut, contohnya pada plot di Desa Pilang di atas. 

 

Gambar 4-32 Masyarakat berpartisipasi dalam budidaya ikan dan maggot di 

Desa Seponjen (Sumber: Penelitian Aksi Restorasi Gambut 

Terintegrasi BRG-UNJA, 2018) 
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4.5 Plot Restorasi di KHG Punggur Besar-Kapuas, Kalimantan Barat 

KHG Punggur Besar-Kapuas adalah KHG yang mengalami kebakaran pada tahun 2014-2015. Plot 

Restorasi Gambut Terintegrasi berada di Desa Rasau Jaya II, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Plot 

terdiri dari riset aksi rewetting, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi. Tantangan dalam plot ini secara sosial 

adalah resistensi masyarakat pada tanaman berjenis pohon. Dalam revegetasi secara teknis 

tantangannya adalah tidak tersedianya bibit di Kalimantan Barat (setempat). Maka dibangun persemaian 

belangeran, jelutung, tampang/bangkirai, jambu-jambu, bangka, pulai, baparu, galam, ubar/palawan, 

dan kapur naga.  Setiap jenis masing-masing sebanyak 500 bibit yang berasal dari Kalimantan Tengah. 

Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat memberikan ruang kepada peneliti untuk 

membangun plot. Plot terdiri dari rewetting dengan dua sekat kanal, revegetasi dengan jenis asli gambut, 

dan revitalisasi dengan agroforestri, dan budidaya ikan di lahan gambut (Tabel 4-18).  

Tabel 4-18 Komposisi plot restorasi gambut di Rasau Jaya II, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 

(sumber: BPTA Ciamis, tim Restorasi Gambut Terintegrasi, pada riset aksi BRG RI 2018) 

Rewetting Revegetasi Revitalisasi 

Pembangunan sekat kanal 
untuk penyediaan air pada 
tanaman yang dibudidayakan 

Pertanaman jenis kehutanan 
asli gambut pada gambut dalam 
dan dangkal 

budidaya ikan di lahan gambut 

Pengukuran penurunan tanah 
(subsiden) 

Persemaian jenis kehutanan 
(sekaligus pembelajaran bagi 
masyarakat) 

Pertanaman campuran jenis 
agroforestry dengan tanaman 
semusim 

Pengukuran variabel hidrologi 
dan Monitoring karbon  

 Pelatihan pengelolaan gambut 
berkelanjutan 

 

Karakteristik lahan gambut adalah gambut dalam dan dangkal. Gambut dangkal diterapkan sistem 

agroforestri dengan kombinasi pohon dan tanaman hortikultura. Sedangkan gambut dalam ditanam 

dengan tanaman pohon didominasi tanaman jenis asli gambut.   

Tabel 4-19 Pertumbuhan tanaman pada gambut dalam dan gambut dangkal di plot restorasi 

gambut terintegrasi di Desa Rasau Jaya II, Kab, Kubu Raya, KHG Punggur Besar-Kapuas, 

Kalimantan Barat (sumber: BPTA Ciamis, tim Restorasi Gambut Terintegrasi, pada riset 

aksi BRG RI 2018) 

Tanaman 
Tinggi (cm) Diameter (cm) 

Gambut Dalam Gambut Dangkal Gambut Dalam Gambut Dangkal 

Pulai 51.3 60.4 2,14 1,63 

Jelutung 65.9 75.2 3,53 1,85 

Jengkol 38.3 63.6 1,53 1,04 

Pinang 20.27 - 2,00  
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Plot ini berada di lokasi KHG yang sangat rentan kebakaran. Sekat kanal merupakan hal yang 

menyebabkan konflik suplai air. Sekat kanal di satu titik menyebabkan masyarakat di bagian hilir 

kehilangan akses air karena lahan di bagian sebelah hilir tidak mendapatkan air dari aliran kanal. 

KHG ini adalah KHG yang rentan dengan TMA karena ketika TMA yang berada di bawah -55 cm sudah 

tidak diperoleh lagi konduktivitas yang mampu membatasi lapisan atasnya. Sehingga TMA jangan 

sampai mencapai -0.55 m atau lebih rendah lagi. TMA maksimal -0.4 m ini bertujuan untuk 

mencegah kebakaran lahan dengan menjaga kelembaban lahan gambut tidak kurang dari 0.9 

cm3/cm3 dengan kejenuhan pada 0.5 cm3/cm3 (Wösten, Clymans et al. 2008) dengan menyekat kanal 

atau menutup kanal. Terlepas dari rentannya KHG ini dengan kebakaran, partisipasi dengan 

mengkombinasikannya dengan tanaman hortikultura sebagai komoditas yang cepat menghasilkan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga plot.  

 

 
Gambar 4-33 TMA di beberapa stasiun pemantauan BRG dan hubungannya dengan kelembaban tanah 

gambut (Sumber Penelitian Taufik et al, 2018 Mitra Riset Aksi BRG-IPB-BPTT). 
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Plot ini dapat menjadi contoh, dan modal untuk perluasan model agroforestry. Proses Peraturan 

Desa inisiatif di Desa Teluk Empening. Plot Agroforestry BPTA Ciamis (Gambar 4-34) sebagai 

pembelajaran untuk upscaling di Desa Teluk Empening dengan masyarakat yang lebih tertarik jika 

dibandingkan dengan Kubu Raya.  Selain itu fasilitasi BNPB dapat membantu perawatan plot. Dalam 

jajaran hamparan akan menjadi plot menjadi contoh untuk 2 KHG yaitu KHG Punggur Besar-Kapuas, 

dan KHG Kapuas-Ambawang (cf. Anshari. 2018) (Gambar 4-35). 

  

Gambar 4-34 Plot agroforestry di Desa Rasau Jaya (kerjasama BRG-dan BPTA Ciamis) 

 

Gambar 4-35 Dua KHG untuk perluasan plot agroforestri di Kalimantan Barat 
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4.6 Plot Restorasi di Liang Anggang, Kalimantan Selatan 

4.6.1 Revegetasi: permudaan alami dan pengayaan jenis  

Liang Anggang adalah hutan lindung yang terletak di Kalimantan Selatan.  Fauzi, Noor et al. (2018) 

mendapatkan bahwa degradasi Hutan Lindung Liang Anggang dapat diindikasikan dengan komposisi 

vegetasi; yang mana tidak ditemukan jenis rawa gambut dengan tingkat pohon. Sedangkan 

pertumbuhan tingkat pohon didominasi oleh jenis invasif yaitu Acacia mangium, yang tersebar 

melalui angin dari hamparan. Kehilangan jenis asli gambut dapat disebabkan oleh kebakaran tahun 

2014. Setelahnya, 2018, permudaan jenis rawa gambut tumbuh pada tingkat semai. Berdasarkan 

Indeks Nilai Penting, semak Stenochlaena palustris adalah jenis yang dominan. Galam berada 

dominan pada tingkat pancang; dan lokasi penelitian ini memiliki keragaman yang rendah. Walau 

Acacia mangium dapat bersifat invasif, tetapi berdasarkan nilai keterhidupan minimum, acacia 

mangium tidak memiliki Nilai Keterhidupan minimum yang tinggi. Sehingga, jenis ini diharapkan 

tidak memberikan dampak negatif pada regenerasi alami jenis asli gambut. Sedangkan gelam, pada 

tingkat semai dan pancang memiliki nilai keterhidupan minimum yang menunjukkan 

kemampuannya bertahan hidup yang cukup baik. 

Tabel 4-20 Jenis tanaman yang tumbuh setelah kebakaran 2014 di plot revegetasi Liang Anggang, 

Kalimantan Selatan (Fauzi, Noor et al. 2018) 

Habitus Nama latin 
Nama lokal 
Kalimantan 

Indeks Nilai Penting 
(%) 

Nilai Keterhidupan 
Minimum 

Semai 
dan 

Semak 
Pancang 

Semai 
dan 

Semak 
Pancang 

Semak Melastoma spp Karamunting 32 7 5.1 0.3 

Semak Stenochlaena 
palustris 

Kalakai  84  30.9  

Semak  Piyai 44  10.2  

Semak Acrostichum 
aureum 

Siring 29  5.9  

Semai-
Pancang 

Melaleuca 
leucadendron 

Galam 10 183 2.0 10.2 

Pancang-
Pohon 

Acacia mangium Akasia  10  0.4 
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Tabel 4-21 adalah jenis-jenis yang dicobakan pada plot revegetasi; yang mana dapat disimpulkan 

bahwa jenis-jenis yang ditanam adalah jenis-jenis yang tidak ditemukan pada permudaan alami pada 

Tabel 4-20. Jenis-jenis asli gambut mampu tumbuh lebih baik.  

Tabel 4-21 Jenis tanaman yang berada di plot revegetasi di Liang Anggang, Kalimantan Selatan 

(Fauzi, Noor et al. 2018) 

Jenis Nama lokal SR 
Jumlah ditanam 

(batang) 
Jumlah tanaman 
hidup (batang) 

Jenis yang tahan 

Shorea balangeran Balangeran 99% 5260 5196 

Dyera lowii Hook F Jelutung 87% 1000 874 

Archidendron pauciflorum Jengkol 86% 1400 1198 

Parkia speciosa Petai 83% 1450 1207 

Samanea saman Trembesi 80% 50 40 

Aleurites moluccanus Kemiri 64% 200 129 

Jenis yang kurang tahan 

Lansium domesticum Duku 18% 50 9 

Dimocarpus longan Lengkeng 36% 50 18 

Swietenia mahogany Mahoni 42% 50 21 

 

4.6.2 Madu Kelulut: karakteristik madu di Liang Anggang, Kalimantan Selatan  

Madu kelulut adalah jenis yang dikembangkan untuk revitalisasi ekonomi. Saluran pemasaran 

merupakan kendala yang sering dihadapkan untuk produk-produk rawa gambut. Selain itu, 

peningkakan kualitas madu kelulut diperlukan. Tabel 4-22 menyimpulkan parameter madu 

kelulut yang dihasilkan pada bulan November (Gambar 4-36), saat musim hujan. Kadar air madu 

lebih tinggi dari standar nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa keawetan madu lebih 

rendah (Fauzi, Noor et al. 2018).  

Perlu penerapan teknologi tepat guna pada pasca panen madu kelulut. Sejalan dengan 

perkembangan madu ini yang semakin menyebar di beberapa provinsi restorasi gambut, 

adaptasi pada musim diperlukan untuk mempertahankan kualitas. Adaptasi dengan 

menerapkan teknologi tepat guna untuk mengurangi kadar air pada saat hujan pada intensitas 

tinggi. Kualitas yang lebih rendah ini juga sejalan dengan hasil yang lebih rendah pada musim 
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hujan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Pak Tukimun di Plot di Desa Tanjung Sari, yang 

menyatakan bahwa produksi madu kelulut lebih rendah pada musim hujan, walaupun pada 

lokasi dengan jarak pada sumber pakan lebah yang banyak. Sehingga pembelajarannya adalah, 

dengan kualitas yang lebih rendah pada musim hujan dan jumlah produksi yang lebih rendah 

ini memerlukan teknologi mengurangi kadar air madu, sehingga kualitas madu kelulut dapat 

memenuhi standar nasional Indonesia sepanjang tahun. Satu diantara teknologi yang dapat 

diterapkan menurut Agustarini (diakses tahun 2020) adalah dehumidifier. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Darmawan and Agutarini (diakses tahun 2020), mengurangi kadar air 

(dehumidifier) dapat dengan menempatkan madu pada ruangan yang dibangun khusus 

penurunan kadar air dengan suhu 25°C dan kelembaban 40%.  

 

Gambar 4-36 Madu kelulut dari Liang Anggang, Kalimantan Selatan yang sudah dikemas 

(Fauzi, Noor et al. 2018) 

 

  



90 Sains dan Inovasi dari Tapak: 
Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
Gambut Tropis Indonesia 

Tabel 4-22 Karakteristik madu kelulut yang dihasilkan di Plot Liang Anggang (Fauzi, Noor et al. 2018) 

Parameter Penjelasan parameter Satuan Nilai 
SNI/keterangan 

lainnya 

Kadar Air Menentukan keawetan 
madu, kadar air yang 
rendah menyebabkan 
mikroba pembusuk tidak 
dapat hidup 

% 29a <22 

Kadar Abu Residu dari proses 
karbonasi 

% 0,2 <0,5 

Enzim Diastase Mengubah pati menjadi 
gula, sebagai nilai 
kemurnian madu 

DN 4 >3 

Keasaman Asam bebas dalam larutan, 
dalam bentuk terbanyak 
asam asetat dan asam 
oksalat 

% 147b <50 

Gula pereduksi 
(Karbohidrat) 

Sebagai sumber energi % 71 >50 

Protein Dipengaruhi oleh asal 
nektar 

% 0.2  

Lemak  % 0.01  

Serat  % 1.5  

Kalori  Kal 283  

Likopen  µg/ml 3  

Karotenoid  µg/ml 62  

Vitamin C  mg/ml 14  

Pengkelat logam  % 8  

Pengikat Peroksida  % 5  

Pengikat hidroksil  % 43  

 

 a pengambilan sampel madu dilaksanakan pada musim hujan yang dapat mempengaruhi kadar air pada sampel 

b madu kelulut lebih asam daripada madu apis, perlu diteliti lebih lanjut pengaruh lingkungan gambut yang 

asam dengan vegetasi di atasnya yang menyediakan sumber pakan lebah madu kelulut, bakteri tidak dapat 

bertahan dalam keasaman madu yang lebih tinggi  
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(Sumber Foto: Sigit Sutikno) 
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5.  Sebaran dan Ragam Potensi 
untuk Restorasi Gambut: Komoditas Lokal Potensial 

untuk Agroforestry, Perhutanan Sosial 
untuk Mekanisme Jasa Ekosistem, 

dan Teknologi Tepat Guna 

5.1 Kopi liberika: syarat tumbuh, penyakit tanaman, dan pemasaran 

Kopi liberika adalah jenis kopi robusta di lahan gambut. Dalam 1 ha lahan, jumlah tanaman mencapai 

1600 batang kopi dengan teknik monokultur, dan 800 batang kopi dengan teknik tumpang sari. 

Budidaya kopi di lahan gambut perlu diperhatikan kesesuaian dengan lahan gambut. Walaupun kopi 

ini berada di lahan gambut, tetapi lahan gambut yang ditemui adalah lahan dengan TMA yang 

rendah (lebih rendah dari 40 cm).  

Berdasarkan diskusi penulis dengan masyarakat desa Beram Itam Kanan diperoleh informasi bahwa 

kopi di areal atau lahan mereka dapat bertahan terhadap genangan (bencah) hingga 2 minggu yang 

merendam maksimal hingga ke leher akar. Rentangan TMA di atas 40 cm dan di bawah leher akar 

adalah TMA yang sesuai untuk kopi liberika, berdasarkan pengalaman petani di Desa Beram Itam, 

Dusun Suko Makmur.  

Berdasarkan pembelajaran riset aksi di Desa Seponjen, kopi tidak tahan terendam sampai ke pucuk. 

Riset Aksi di Desa Seponjen mengalami banjir yang merendam kopi selama 15 hari, dan 

menyebabkan tanaman kopi mati (Gambar 5-1). Pada penelitian Puslitbanghut, Bogor didapatkan 

bahwa Kopi liberika tidak mampu tumbuh baik jika ditanam pada lahan gambut yang tergenang dan 

tidak cocok untuk dikembangkan pada gambut dengan kedalaman lebih dari 75 cm. Rata-rata 

persentase hidup tanaman kopi liberika adalah 32,0% dengan standar deviasi 15,5%.  
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Gambar 5-1 Kopi Liberika yang mati karena banjir di Seponjen (kiri) (sumber foto Riset Aksi Paludikultur 

UNJA-BRG, 2019) dan figur kopi liberika yang berbuah di Desa Bram Itam (Kanan) (sumber 

foto Riset Aksi Paludikultur Puslitbanghut Bogor-BRG, 2019) 

Hasil diskusi tersebut diketahui bahwa tanaman kopi liberika memerlukan naungan. Hal ini 

disebabkan Kopi Liberika tidak tahan panas dari terik matahari langsung. Hal yang sama juga 

diperoleh pada riset aksi Puslitbanghut, Bogor (2019), bahwa kopi liberika memerlukan naungan 

untuk dapat berkembang dengan baik. Tumpang sari dengan pohon pinang atau pohon kelapa 

adalah praktik yang ditemukan di masyarakat. 

Desa Mekar Jaya memberikan gambaran bahwa kopi liberika memiliki ancaman penyakit dari jamur 

akar putih. Berdasarkan konsultasi penulis dengan ahli hama penyakit tanaman, disarankan kopi 

yang sudah terserang jamur akar putih untuk dibasmi secara mekanis, Hal ini untuk menghindari 

tanaman sakit menjadi inang penyakit sehingga menularkan bagi tanaman lain.  

Tabel 5-1 Jalur pemasaran kopi liberika di Jambi, komposisi lembaga dalam jalur pemasaran dan 

hal-hal yang melandasi pemilihan jalur pemasaran oleh masyarakat (sumber: 

Puslitbanghut Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 

Jalur pemasaran Komposisi lembaga dalam Jalur 
Hal-hal yang melandasi 

pemilihan jalur pemasaran oleh 
masyarakat 

Jalur dalam  Petani kepada pedagang pengumpul di 
desa kepada konsumen (kafe) tidak dilakukan pemilihan biji 

kopi secara selektif, dan 
pengolahan kopi dilakukan 
secara biasa saja 

Jalur Luar  Petani kepada pedagang pengumpul di 
Serdang kepada Agen di Tungkal lalu 
diekspor harga kopi Rp. 25 ribu per kg 

Jalur Langsung  Petani ke konsumen (kafe) Kopi dihargai 
lebih tinggi Rp. 80 ribu per kg 

Keterampilan mengolah biji kopi  
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5.2 Pinang 

5.2.1 Varietas pinang unggul pertama di Indonesia: Varietas Betara 

Pinang adalah tanaman yang merupakan simbol tradisi di provinsi Jambi, atau Sumatra pada 

umumnya. Sekapur sirih yang dilengkapi dengan pinang selayang adalah budaya masyarakat 

Melayu. Kata “Jambi” atau “Jambee” adalah kata yang sebagian literatur sebutkan berarti pinang. 

Putri Selaras Pinang Masak adalah ibu dari para raja di Jambi, yang menggambarkan putih kuning 

dan cantiknya sang ibu para raja tersebut. Jambee yang berarti pinang tadi diduga berasal dari 

pedagang yang tempo dulu melihat banyaknya pinang di Jambi, terutama pedagang India. Apakah 

hal ini di masa kini menunjukkan adanya keterkaitan ekspor pinang dari Jambi ke India sebagai 

pesona perdagangan? Dalam keterlenaan kemudian, pinang-pinang tersebut pindah 

pertanamannya ke India? Tanaman pinang telah lama dibudidayakan di lahan gambut oleh 

masyarakat dan terbukti mampu memberikan dampak yang baik secara ekonomi dan sosial.  

Varietas Pinang Betara adalah varietas unggulan dari Jambi, dan dapat dikembangkan di lahan 

gambut. Pembibitan pinang betara dapat dijumpai di Desa Bunga Tanjung. Varietas Pinang Betara 

ini ditetapkan dengan SK MENTAN Nomor 199/Kpts/SR.120/1/2013, sebagai varietas pinang 

pertama Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan mendasarkan penetapan ini 

sebagai hasil identifikasi dan evaluasi tanaman pinang yang dilakukan sejak tahun 2009-2012 di Desa 

Bunga Tanjung, Kecamatan Betara. Identifikasi ini menunjukkan pinang Betara mampu 

memproduksi 7,81 ton. Potensi ini lebih tinggi dari varietas pinang dari India dan 4 pinang lokal 

lainnya. 

 

Gambar 5-2 Pembibitan pinang di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat, Jambi (Foto: Muazzam, 2019). 

  



 Sains dan Inovasi dari Tapak: 95 
 Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
  Gambut Tropis Indonesia 

5.2.2 Kesesuaian pinang di lahan gambut basah 

Kesesuaian Pinang di gambut ditinjau dari pengalaman petani dalam bertanam pinang yang 

berhubungan dengan TMA. Tinjauan ini terutama dari catatan diskusi dengan petani di Desa Sungai 

Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dusun Suko Makmur, Desa 

Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam Raya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua desa 

tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ketahanan air terhadap genangan tergantung pada 

umur tanaman. Pengalaman petani sebagaimana disimpulkan dalam Tabel 5-2 di bawah ini.  

Tabel 5-2 Umur tanaman, kondisi genangan dan dampak genangan pada tanaman pinang di Desa 

Sungai Beras dan Bram Itam Kanan 

Umur tanaman dan 
keadaan tanaman 

Kondisi genangan 
Dampak genangan 

pada tanaman 

Tanaman pinang berumur 6 
bulan yang dipindahkan 
dari polybag pembibitan ke 
lahan gambut 

Terendam air selama 3 hari 3 malam Tanaman mati 

Umur tanaman 1-2 tahun 
setelah pindah ke lahan  

Genangan setinggi 10-20 cm selama 1 
minggu (1 ruas batang) 

Tanaman layu 

Umur tanaman 2 tahun ke 
atas 

Pasang dalam ½ m, dengan lama pasang 4 
jam (jam 6 pagi hingga 11 siang), pasang 
bertahan selama 30 menit, kemudian 
pasang surut dari jam 12 siang ke jam 6 
sore selama 11 jam kemudian terjadi 
pasang kembali 

Tanaman baik 

 

Dari Tabel 5-2 penulis menyimpulkan bahwa pinang tidak dapat beradaptasi dengan genangan yang 

stagnan (tetap). Ketahanan tanaman pinang pada genangan tersebut tergantung pada umur 

tanaman. Tanaman berumur di bawah 1 tahun lebih rentang terhadap genangan. Selain itu, 

tanaman pinang yang sedang berpucuk lebih rentan terhadap genangan. Sedangkan pada genangan 

yang bersifat dinamis seperti genangan yang disebabkan oleh pasang surut secara periodik tidak 

menyebabkan kerusakan tanaman. Selain genangan tanaman pinang lebih baik di tanam di lahan 

bergambut dan gambut dangkal. Kondisi yang optimal adalah kondisi gambut yang lembab, dengan 

adaptasi pada pasang-surut air laut.  

Pengamatan ini berimplikasi penting dalam pemanfaatan zona budidaya di kawasan gambut 

topogen (gambut yang masih mendapat jangkauan pengah pasang surut air laut). Petani-petani 

gambut di daerah topogen dapat mengadaptasikan pengetahuan akan pasang surut air laut untuk 

menghindari genangan; dan pemilihan waktu yang tepat untuk menanam tanaman pinang dan umur 

pindah bibit.  
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Sebagai contoh, Sebagai contoh, Pasang Perbani yang secara sederhana diterjemahkan oleh petani 

adalah pasang yang bertingkat, atau pasang yang terjadi setelah pasang puncak (pasang laut 

purnama) dalam rentang waktu yang panjang. Pada Pasang Perbani terjadi fase surut yang rendah 

(tidak kentara) sehingga sebaiknya tidak memulai menanam. Sebagai contoh adalah terjadinya 

pasang pada tanggal 12 yang terus pasang hingga tanggal 18, bahkan hingga tanggal 23. Kemudian 

tanggal 23 hingga tanggal 26 pasang bertahan (disebut masyarakat pasang mati). Setelahnya 

(tanggal 27 hingga tanggal 3 bulan berikutnya) pasang naik kembali Sehingga selama sekitar 22 hari 

lahan gambut akan dipengaruhi pasang. Pengaruh pasang surut yang menggenangi lahan gambut 

tersebut tergantung topografi lahan dan seberapa jauh lokasi dari laut lepas. efek pasang surut 

menjadi lebih tinggi ketika pasang surut masuk ke sungai, selat atau saluran irigasi pasang surut 

daripada pasang surut di laut lepas. 

5.2.3 Saluran Pemasaran komoditas Pinang  

Berdasarkan kajian tim riset aksi Puslitbanghut, Bogor, Pohon Pinang (Areca catechu L dari famili 

Arecaceae, melalui fase pembentukan batang pada umur setelah 2 tahun, dan berbuah mulai umur 5 

tahun. Tanaman ini berbunga pada awal dan akhir musim hujan dan memiliki masa hidup 25-30 tahun. 

Panen buah pinang umumnya dapat dilakukan setiap 15 hari sekali, dan pada beberapa desa di Jambi. 

Pohon pinang merupakan komoditas andalan; bahkan menjadi alternatif selain sawit. Desa Bram Itam, 

Desa Sinar Wajo, Desa Sungai Beras adalah contoh 3 desa dalam riset aksi BRG yang mengandalkan 

pinang sebagai sumber pendapatannya. Pinang memperkaya kebun-kebun kopi liberika dan sawit. 

Harga pinang lebih tinggi dari harga sawit (Rp13.000-Rp15.000/kg tahun 2018-2019), yang dijual 

kering. Pengeringan secara tradisional/manual dilaksanakan dengan menjemur tanaman pada lantai 

jemur seperti pada Gambar 5-3. Petani sangat menggantungkan pendapatan pada pinang, hampir 90% 

petani di desa Sungai Beras menggantungkan penghasilannya dari hasil pinang. 

 

Gambar 5-3 Proses penjemuran buah pinang (Foto: Tim Riset Aksi BRG-Puslitbanghut, Bogor) 
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Tabel 5-3 Jalur pemasaran pinang di Jambi, komposisi lembaga dalam jalur pemasaran dan hal-hal 

yang melandasi pemilihan jalur pemasaran oleh masyarakat (sumber: Puslitbanghut 

Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2018) 

Umur tanaman dan keadaan 
tanaman 

Kondisi genangan 
Dampak genangan pada 

tanaman 

Jalur Dalam  
(pengumpul sedang dari dalam 
desa itu sendiri)  

Petani kepada pengumpul kecil di 
desa kepada pengumpul sedang 
di desa kepada agen di Tungkal 
lalu di ekspor 

Biji pinang (basah dan kering) 

Kontrak pedagang 
pengumpul sedang dengan 
agen (eksportir) dengan 
target 15-20 ton per bulan 

Jalur Luar  
(pengumpul sedang dari luar 
desa, karena harga yang lebih 
baik) 

Petani kepada pengumpul kecil di 
desa kepada pengumpul sedang 
dari luar desa kepada agen di 
Tungkal lau di ekspor 

Jalur Langsung  
(petani langsung ke pengumpul 
sedang, karena jumlah panen 
biji kering yang banyak, 
misalnya 100 kg) 

Petani kepada pengumpul sedang 
di desa kepada agen di Tungkal 
lalu di ekspor 

Biji kering langsung dalam 
jumlah yang banyak dari 
petani 

 

5.3 Nanas 

Tanaman nanas adalah tanaman yang dibudidayakan dan sering ditemukan di lahan gambut. Hal 

yang penting diperhatikan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya nanas ditemui dengan 

drainase yang berlebihan. Dari pengamatan penulis di Desa Tangkit Nanas menunjukkan bahwa 

tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik pada TMA sekitar -20 cm. Di Desa Seponjen, pada plot 

riset aksi paludikultur BRG yang bermitra dengan UNJA, menunjukkan bahwa tanaman Nanas tidak 

tahan terendam selama 15 hari. Kematian Nenas karena terendam dimulai dengan busuk pucuk 

dilanjutkan dengan warna kecoklatan (Gambar 5-4).  

 

Gambar 5-4 Tanaman Nanas yang membusuk akibat banjir riset aksi 

paludikultur BRG yang bermitra dengan UNJA (2018) 
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5.4 Probiotik untuk itik di Gambut 

Riset aksi restorasi gambut terintegrasi yang dilakukan Universitas Jambi, diintroduksi itik yang 

bukan berasal dari gambut ke Desa Seponjen (Riset Aksi RGT, Fakhri et al, 2018). Hal ini dilakukan 

untuk mengadaptasikan itik tersebut pada lingkungan asam di gambut. Sungai Kumpeh (dari Desa 

Seponjen ke Desa Suak Kandis) adalah daerah jelajah itik-itik ternak warga desa yang berpartisipasi 

dalam kegiatan riset aksi. Adaptasi itik dengan lingkungan gambut ini penting untuk mendapatkan 

kultur bakteri pada pencernaan yang dimanfaatkan untuk pembuatan probiotik. Pembuatan 

probiotik ini didasari bahwa itik adalah hewan penyuka air yang sesuai dengan tujuan restorasi, 

tetapi itik dikenal sebagai hewan yang memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi. Probiotik terbukti 

mampu meningkatkan massa tubuh ayam pada penelitian sebelumnya oleh tim riset aksi ini. Hal ini 

disebabkan oleh pakan yang ditransformasikan menjadi massa tubuh ternak, tidak mengendap 

sebagai lemak. Proses isolasi bakteri dan proses perbanyakan bakteri dan karakteristik daging itik-

probiotik dapat dilihat pada Gambar 5-5.  

Hasil uji coba probio Seponjen-Duck pada DOD hingga berumur 90 hari dapat dilihat pada Gambar 

berikut. Pemberian 10 ml Probio Seponjen-Duck/liter air setiap hari pada itik lokal dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan, menurunkan kolesterol dan kadar trigliserida darah. 

 

Gambar 5-5 Proses isolasi bakteri dan proses perbanyakan bakteri; serta karakteristik daging itik yang 

rendah kolesterol (Riset Aksi Fakhri, et al. 2018). 
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5.5 Hotspot ekologi penting tapi rentan 

5.5.1 Tasik dan tinjauan pentingnya bagi restorasi gambut: Rasik Ulu Mahmud Tebing 

Tinggi Timur yang kaya vegetasi dan hilangnya Tasik Danau Sirih, Kumpeh 

Kubah-kubah gambut, terutama di Riau, mempunyai Tasik atau danau gambut. Berdasarkan 

laporan tim konsorsium riset BRG-UGM-UNRI-UNSOED, di Provinsi Riau ditemukan sekitar 30 

tasik, yang tersebar terutama pada kubah-kubah gambut di gambut kepulauan dan di gambut 

daratan. Lanskap tasik sangat menarik untuk diteliti, karena sebagai suatu tubuh air yang 

seringkali terisolasi, Tasik bisa memiliki keragaman hayati yang sangat tinggi dan berbeda dengan 

lingkungan sekitarnya. Beberapa tasik berukuran besar di Riau, seperti Tasik Melas di 

Semenanjung Kampar, atau tasik yang berada di tengah-tengah Taman Nasional Zamrud. 

Sementara itu, di kawasan-kawasan kepulauan, terdapat beberapa tasik utama seperti Tasik 

Nambus di Pulau Tebing Tinggi, Tasik Air Putih di Pulau Rangsang, dan Tasik Putri Puyu di Pulau 

Padang. 

Kawasan kubah gambut juga memiliki tasik yaitu tandon air alami yang menyimpan air. Tasik tak 

pernah kering dan menempati posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat sekitar Tasik. 

Sebagai contoh, terdapat budaya mandi sapo di tasik, yaitu budaya membersihkan diri masyarakat 

pada bulan-bulan tertentu, misal di Tasik Nambus dan di Tasik Ulu Mahmud (TUM).  

Keunikan Tasik menarik perhatian BRG, sehingga dilaksanakanlah beberapa penelitian mengenai 

kawasan tasik sejak tahun 2018. Lokasi penelitiannya adalah di TUM, Desa Lukun, Pulau Tebing 

Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kajian yang dilakukan meliputi kajian biodiversitas, kajian 

kualitas fisik, kimia tanah dan air, kajian profil hidrologis tasik, profil keanekaragaman hayati, serta 

profil interaksi antara manusia dan ekosistem tasik. 

Beberapa penemuan menarik dari TUM adalah dipetakannya zona-zona vegetasi yang terdiri dari 

zona-zona vegetasi seperti pada Gambar 5-6.  

• Zona vegetasi 1 berupa bakung air 

• Zona vegetasi 2 berupa hutan tiang dekat tasik 

• Zona vegetasi 3 hutan campur 

• Zona vegetasi 4 hutan tiang jauh dari tasik; dan  

• Zona vegetasi 5 hutan bekas terbakar.  

Kawasan TUM memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Khasanah pengetahuan tentang 

keanekaragaman hayati pada kawasan TUM meliputi setidaknya 90 jenis tumbuhan dan 66 jenis 

hewan. Lebih rinci tentang keanekaragaman hayati ini dapat dilihat pada Tabel 5-4.  
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Tabel 5-4 Jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang diidentifikasi di Tasik Ulu Mahmud, Desa Lukun, 

KHG Pulau Tebing Tinggi sebagai komponen nilai konservasi tinggi (berdasarkan 

penelitian BRG bermitra dengan PSB UNRI dan UGM) 
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Gambar 5-6 Zona-zona pada tasik (Ahmad Muhammad, pada penelitian aksi BRG, 2019) 

Namun sayang, potensi tasik yang sangat menarik ini masih sangat minim diteliti. Jumlah publikasi 

mengenai tasik masih sangat terbatas. Bahkan belum ada penjelasan mengenai bagaimana 

pembentukan tasik pada mulanya. Ada beberapa teori, seperti kawasan ini begitu miskin hara, 

sehingga tanaman tak bisa tumbuh dan air malah menggenang, atau morfologi yang sudah cekung 

sejak awal.  
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Ekosistem tasik sangatlah rentan mengalami degradasi. Kawasan ini umumnya terisolasi. Deforestasi 

di sekitar tasik dapat mempercepat pengurasan dan mengakibatkan kering dan hilangnya tasik. 

Menyusutnya air di tasik adalah indikator adanya degradasi hidrologi yang parah dari lahan gambut 

di KHG tertentu yang memiliki tasik. Tapi hal ini perlu diteliti lebih lanjut bagaimana kondisi parah 

tersebut dapat direstorasi. Penelusuran penulis pada peta-peta lama, misalnya jika kita dibuka peta 

Sumatra skala 1:250.000 lembar Djambi yang diterbitkan oleh AMS tahun 1944, kita dapat melihat 

Danau Sirih yang berada pada KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh, yang kemungkinan besar 

merupakan tasik juga. Namun sekarang, tubuh air itu sudah tidak ada (Gambar 5-7). Lalu bagaimana 

implikasi kehilangan tasik tersebut bagi restorasi gambut di masa kini? Perlu penelusuran kembali 

hingga kemana kita dapat melangkah pada berbagai KHG yang dahulunya bertasik, dapat direstorasi 

secara optimal.  

 

 

Gambar 5-7 Keberadaan Tasik Danau Sirih di Kumpeh pada masa lalu (atas), dan ketiadaannya masa 

kini (bawah) 



 Sains dan Inovasi dari Tapak: 103 
 Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
  Gambut Tropis Indonesia 

5.5.2 Hutan Lindung Gambut Londerang 

HLG Londerang merupakan kawasan hutan lindung gambut terluas di Provinsi Jambi. Secara 

administratif, HLG Londerang terletak diantara 2 Kabupaten yaitu: Kabupaten Muaro Jambi di bagian 

selatan dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bagian Utara. HLG Londerang disajikan pada 

Gambar 4-10, 4-11, 4-12 pada sub bab 4.2 Terlihat bahwa HLG Londerang adalah kawasan yang 

paling rentan terhadap kebakaran, walaupun Tinggi Muka Air (TMA) dari pemantauan telemetri 

menunjukkan bahwa kawasan HLG Londerang memiliki TMA yang lebih tinggi dari kawasan sebelah 

baratnya. HLG Londerang terbagi menjadi 2 sub-KHG, yang satu diantaranya berdampingan dengan 

konsesi HTI. Status HLG Londerang ditetapkan setelah beberapa penggunaan lahan yang ada 

sebelumnya, seperti HPH dan HTI. Sehingga perubahan status ini memberikan dinamika yang 

memberikan upaya lebih dalam menata kembali ekosistem gambut di HLG ini. Kondisi HLG 

Londerang saat ini sudah tidak sesuai dengan statusnya sebagai kawasan berhutan, karena 

tutupan/tegakan vegetasi bertajuk rapat sudah sangat jarang didapati (kurang dari 10% dari luasan 

HLG Londerang).  Upaya-upaya restorasi HLG Londerang juga telah dilaksanakan oleh berbagai 

pihak. Tetapi upaya tersebut masih membutuhkan sinergi multipihak.   

Ancaman kebakaran di HLG Londerang terjadi setiap tahun, sehingga mempengaruhi kelangsungan 

restorasi gambut dalam skala kecil. Contohnya pada kejadian kebakaran tahun 2019, lahan gambut di 

provinsi Jambi mengalami kebakaran yang hebat. Kebakaran tersebut juga membakar plot revegetasi di 

Desa Parit Culun II, HLG Londerang. Tim riset aksi Puslibanghut Bogor mendapatkan tanaman habis 

terbakar. Pengamatan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa terjadi resprouting (Gambar 5-8).  

 

Gambar 5-8 Plot paludikultur di Parit Culun II, HLG Londerang setelah terbakar 2019 

(sumber: Puslitbanghut Bogor, Tim Paludikultur, pada riset aksi BRG RI 2019) 
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5.5.3 Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh 

Hapsari, Biagioni et al. (2018) mendapatkan bahwa di Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh, gambut 

telah terbentuk setidak-tidaknya sejak 13.400 tahun yang lalu. Masyarakat mulai memanfaatkan 

gambut setidak-tidaknya sejak lebih seribu tahun yang lalu, ditandai dengan perubahan kelimpahan 

polen pada sampel gambut yang dianalisis.  

Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh ada desa Sungai Beras dan Sinar Wajo yang menjadi 

lokasi plot riset aksi. Dua desa tersebut adalah desa yang berdampingan. Kedua desa terhubung 

melalui transportasi air dan darat. Sinar Wajo berada lebih hilir daripada Sungai Beras di sepanjang 

Sungai Mendahara. Dalam diskusi penulis dengan masyarakat di kedua daerah itu, terdapat potensi 

hutan desa yang diterima secara berbeda antar berbagai kelompok masyarakat di dalamnya. Lebih 

lanjut pada tahun 2019, penulis melakukan pengamatan pada tipologi sosial masyarakat di Desa 

Sinar Wajo terhadap penerimaan dua pada restorasi gambut. Sebab restorasi gambut belum 

terinternalisasi pada persepsi masyarakat.  

Di Desa Sinar Wajo, fokus pembicaraan masyarakat adalah keberadaan hutan lindung gambut yang 

menyebabkan munculnya persepsi yang berbeda dari kaum muda dan kaum tua. Kaum tua 

memandang bahwa keberadaan hutan lindung gambut membatasi mereka memanfaatkan hasil 

hutan. Penguasaan lahan pada masa lalu menjadi romantika perjuangan hidup para tetua. Hal ini 

melatarbelakangi persepsi para tetua akan pembatasan akses oleh keberadaan HLG9 (tentang 

persepsi silahkan baca footnote, dan penting untuk mengerti akan analisis persepsi, rujukan lebih 

lanjut dapat ditelisik pada Afriyanti (2011). Hal menarik adalah gerakan muda yang bertentangan 

dengan para tetua. Pemuda-pemuda di Sinar Wajo mendukung adanya Hutan Desa yang dapat saja 

dipengaruhi oleh pendekatan pihak ke-tiga seperti LSM yang lebih mendekati kaum muda. Pada 

tahun 2020, diperoleh gambaran oleh peneliti partisipasi yang tinggal 1 bulan di Desa Sinar Wajo, 

bahwa pergerakan pemuda bertentangan dengan kaum tetua disebabkan adanya penguasaan lahan 

oleh pihak-pihak tua yang berkuasa. Sehingga kaum muda tidak dapat berkembang dan mendukung 

adanya Hutan Desa untuk pemanfaatan secara bersama (communal).   

5.5.4 Hutan Lindung Gambut Mendawak 

Sekitar 2.1 milyar m3 air tersimpan di HLG mendawak dalam luasan sekitar 20.000 ha, yang berada 

pada kedalaman 16 cm di bawah permukaan lahan (cf. Siregar et al, 2018). Sehingga jika 

dibandingkan dengan bulk density gambut 0.1 g/cm3, HLG mendawak masih memiliki water holding 

capacity yang masih sangat baik.  

  

 
9 Dalam menelaah persepsi kita perlu berlandaskan diri bahwa tidak ada persepsi yang salah dan tidak ada yang 
benar, persepsi dipengaruhi oleh latar belakang individu dari dia dilahirkan, dididik dalam lingkungan dan 
keluarganya, pendidikan sekolah, dan pengalaman hidup yang bersifat jangka panjang, mengubah persepsi 
bukanlah hal yang mudah.  
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Tetapi simpanan air dan karakteristik gambut di HLG Mendawak dapat mengalami degradasi dengan 

kondisi penggunaan lahan sekarang. Menurut hasil penelitian aksi BRG, analisis berdasarkan peta 

kontur menunjukkan bahwa elevasi tertinggi di HLG ini berada di dekat konsesi sawit (utara) dan HTI 

PT Wana Subur Lestari dan PT Mayangkara Tanaman Industri (Selatan).  

 

Gambar 5-9 Arah aliran air di HLG Mendawak (Garis merah adalah batas HLG Mendawak) 

(cf. Siregar et al, 2018 Mitra Riset Aksi Puslitbanghut, pada riset aksi 2018) 

Pada Gambar 5-9, diilustrasikan arah aliran air dari dalam HLG Mendawak.  Topografi HLG 

Mendawak memungkinkan air semakin cepat mengalir ke luar HLG. Kanal-kanal perkebunan 

menyebabkan volume air yang keluar dari HLG Mendawak sangat tinggi. Dengan kedalaman gambut 

yang dominan di HLG ini sekitar 5-9 m (Cf. Siregar, 2018), pengelolaan tata air di konsesi tersebut 

sangat penting untuk menjaga sumber daya air di HLG Mendawak. Debit air keluar terbanyak ke sisi 

utara berdekatan dengan konsesi sawit dengan debit air total 26 m3/detik (setara 0.82 milyar 

m3/tahun=39% dari kandungan air HLG itu sendiri).  

Kanal-kanal dapat menyebabkan penurunan muka tanah gambut yang dapat menyebabkan aliran 

air semakin cepat. Jika curah hujan 2500 mm/tahun, dengan luas HLG mendawak 20,000 ha, 

diperkirakan input air hujan sekitar 5 miliar m3, maka input air masih memadai, belum dikurangi 

dengan evaporasi dan evapotranspirasi. Perhitungan curah hujan tahunan, evaporasi, dan 

evapotranspirasi diperlukan, bersama dengan teknik pengelolaan air yang keluar tersebut menjadi 

sumber penghidupan dan ekonomi masyarakat, seperti untuk meningkatkan elektrifikasi yang 

memadai di Kapuas (Cf. Indratmo, 2018).   
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6.  Pembelajaran Penggalangan Partisipasi 
dalam Plot Restorasi Gambut 

6.1 Plot restorasi di alur panjangnya degradasi tantangan untuk kembali 

gambut “Alami” 

Ketika restorasi diterjemahkan mengembalikan kepada keadaan “alami” gambut, seberapa 

alami yang akan dicapai tentunya memerlukan ukuran tersendiri. Ukuran alami tersebut sulit 

untuk diletakkan sebagai baseline, apakah Indonesia akan merestorasi gambut hingga 

mengembalikan keadaan pada tahun 1800 an, misalnya pada saat Koorders baru menancapkan 

bor gambutnya di daerah Kampar? Atau bahkan saat Anderson menyatakan bahwa dia melihat 

gambut asli di Sumatra Timur tahun 1700 an? Suatu masa yang sulit untuk dikembalikan ketika 

misalnya kanal-kanal bahkan sudah dibangun sejak 1930 an di Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan, 

dan selesai pada 1960 an. Dilanjutkan dengan masa pembangunan dengan meneruskan 

persepsi bahwa air harus dikeluar dari gambut dengan membangun kanal-kanal drainase untuk 

memudahkan bercocok tanam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masif hingga 

terjadi puncak-puncak kebakaran tahun 1997/98 dan 2015. Ditambah lagi berdasarkan 

penelitian Afriyanti (2011) mendapatkan bahwa penggunaan lahan kering yang sudah 

maksimal, menyebabkan masyarakat ingin mendapatkan tanah mineral substratum gambut, 

tanpa menyadari arti pentingnya mempertahankan substratum tersebut tidak terekspos.  

Tantangan dalam restorasi gambut meliputi panjangnya periode perubahan lahan gambut, 

menyebabkan akutnya degradasi dan persepsi yang divergen pengelolaan lahan gambut yang 

sesuai arah restorasi-gambut. Seterusnya tertata sesuai fungsinya dan masyarakat sejahtera 

dengan ekonomi berkearifan lokal yang ramah gambut. Pada alur panjang penggunaan lahan 

gambut yang mengubah fungsi ekosistem rawa gambut, restorasi gambut ditujukan untuk 

penataan kembali ekosistem gambut. PP 71/2014 junto PP 56/2016 adalah trade-off 

pengelolaan ekosistem gambut. Sehingga tujuan restorasi gambut diharapkan untuk 

menciptakan kondisi tanah gambut dengan kemampuannya menahan air dan pengaturannya 

pada musim hujan dan kemarau, sehingga diharapkan kebakaran tidak terulang. Tetapi, 

keterlanjuran dalam perubahan ekosistem gambut, tidak dapat dengan mudah membuat 

gambut kembali lembab ataupun waterlogged. 

  



108 Sains dan Inovasi dari Tapak: 
Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
Gambut Tropis Indonesia 

6.2 Plot-plot berpotensi dan strategi pengembangan 

Tabel 6-1 merupakan ulasan singkat dari plot-plot restorasi yang berpotensi dan strategi 

pengembangannya. Tetapi, pengembangan tidak saja terbatas pada plot di Tabel 6-1, potensi-

potensi lain tersebar, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

 

 

Gambar 6-1 Bagan Alur Periode Perubahan Pengelolaan lahan gambut; tiga dekade lebih perubahan 

lahan berbanding lima tahun restorasi gambut, yang dapat disebut tahap awal atau 

scoping restorasi. 
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Tabel 6-1 Plot pembelajaran dan strategi pengembangan 

Plot Pembelajaran Strategi pengembangan dan Nilai Tambah 

Reforestasi di Tanjung Leban, 
Riau, KHG Rokan-Siak Kecil 

Peningkatan nilai ekonomi plot dengan komoditas berpotensi 
seperti kopi liberika, pinang, ikan rawa untuk menggalang 
partisipasi masyarakat. Perluasan plot pada zona air dengan 
partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada mitigasi emisi 
karbon, dan dapat dikembangan PES-karbon bagi masyarakat dan 
NDC 

Paludikultur di Paritt Culun II 
HLG Londerang, Jambi KHG 
Mendahara-Batanghari 

Perluasan pada dua zona air meliputi HLG Londerang, dengan 
penguatan peranan masyarakat. Perhitungan nilai avoided emission 
sebagai nilai ekonomi dalam mekanisme PES-karbon, dengan 
manfaatnya dipergunakan seluas-luasnya untuk menggerakkan 
ekonomi masyarakat di daerah sekitar HLG Londerang 

Agro Silvofishery di Kedaton, 
OKI, Sumatra Selatan KHG 
Sibumbung-Burnai 

Perluasan pertanaman jenis asli gambut dengan diversifikasi jenis. 
Perluasan awal pada 300 ha lahan di sekitar plot, dengan potensi 
yang lebih luas.  

Agroforestry di Rasau Jaya II, 
Kubu Raya, Kalimantan Barat, 
KHG Punggur Besar- Kapuas 

Perluasan di sekitar desa Rasau Jaya II 

Ikan rawa gambut di Desa 
Pilang, KHG Kahayan-
Sebangau 

Plot yang berada di Kalimantan Tengah merupakan sumber 
pembelajaran lintas provinsi, pengembangan jenis-jenis ikan yang 
lebih banyak dapat dilakukan. 

Madu Kelulut di Liang 
Anggang 

Penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas madu 

 

 6.3 Tantangan pengembangan plot 

6.3.1 Pendekatan pengembalian fungsi hidrologi gambut berdasarkan intensitas 

fragmentasi 

Pengembalian fungsi hidrologi gambut merupakan tantangan yang besar dalam pengelolaan lahan 

yang terfragmentasi. Pembasahan kembali lahan gambut dalam satu skala KHG memerlukan 

pendekatan unit yang terkecil. Pembagian KHG menjadi skala terkecil dapat berupa zona air ataupun 

sub landskap (belum ada istilah baku). Pendekatan berdasarkan water head difference dapat 

diterapkan pada daerah dengan fragmentasi yang minimal, seperti di KHG Tebing Tinggi Timur pada 

plot sekat kanal di Desa Lukun (riset aksi PSB UNRI-BRG, 2017-2020) (Gambar 6-2). Tetapi, pada 

musim kemarau pun kanal-kanal ini ditemukan kering (Cf. Gunawan, 2019).  
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Gambar 6-2 Sekat kanal di Desa Lukun, KHG Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, 

Provinsi Riau (Gambar oleh: Sigit Sutikno, 2018). 
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Gambar 6-3 Pembagian KHG Batanghari-Air Hitam Laut menjadi 30 sub-landskap dan plot pembasahan 

kembali di Tahura Orang Kayo Hitam (Sumber: Soesilo, 2020, Kedeputian Konstruksi, 

Operasi, dan Pemeliharaan, BRG). 

Pembelajaran dari plot infrastruktur pembasahan oleh Kedeputian Konstruksi, Operasi, dan 

Pemeliharaan, BRG di Tahura Orang Kayo Hitam, KHG Batanghari-Air Hitam Laut adalah pembagian 

KHG menjadi sub-landskap (Gambar 6-3). Sub-lanskap dibagi berdasarkan arah aliran air dari bagian 

yang lebih tinggi (misalnya puncak dari kubah gambut) ke bagian paling rendah sebelum mencapai 

sungai. Sekat kanal dibangun yang dimulai pada bagian yang lebih tinggi ke bagian yang lebih rendah 

(dari kanal tersier ke kanal primer).  

Selain itu, pada penelitian strategi pengembangan plot restorasi gambut terintegrasi, pembagian 

KHG berdasarkan zona-zona terkecil berbasiskan topografi dan ketebalan gambut disebut zona air; 

untuk itu penggunaan lahan dan kanal perlu diperhatikan. Penetapan zona air ini dapat berdasarkan 

LiDAR (dengan representasi data 1:2000), seperti pada Gambar 6-4 dan 6-5. Sebagai alternatif, 

penggunaan data Radar juga dapat dilakukan.  

Beberapa aspek yang perlu dielaborasi dalam riset aksi adalah: (i) efektifitas sekat kanal yang 

dibangun berdasarkan water head difference pada skala zona air; (ii) hidrofobisitas lahan gambut 

yang sudah mengalami kebakaran dan degradasi, yang mana rewetting bukan saja upaya menaikkan 

TMA di kanal/lahan gambut tetapi bagaimana meningkatkan kelembaban gambut lebih baik dari 

titik kritis kelembaban; (iii) undrainability akibat subsidensi, yang mengimplikasikan dampak 

produktivitas lahan gambut bagi fungsi budidaya dan tingkat kesulitan dalam upaya rewetting; (iv)  

indikator neraca air dengan perimbangan input air yang hanya dari presipitasi dan output air dari 

berbagai faktor termasuk salah satunya evapotranspirasi menyertai kemarau yang ekstrim.   

   



112 Sains dan Inovasi dari Tapak: 
Pembelajaran Riset Aksi dan Plot Restorasi 
Gambut Tropis Indonesia 

 

Gambar 6-4 Zona Air berdasarkan topografi, ketebalan gambut, penggunaan lahan, dan kanal di KHG 

Rokan-Siak Kecil (analisis oleh Besri Nasrul dalam penelitian aksi Strategi Pengembangan 

Plot Restorasi Gambut Terintegrasi, dalam Yunita et al, 2020). 
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Gambar 6-5 Zona Air berdasarkan topografi, ketebalan gambut, penggunaan lahan, dan kanal di KHG 

Mendahara-Batanghari (analisis oleh Besri Nasrul dalam penelitian aksi Strategi 

Pengembangan Plot Restorasi Gambut Terintegrasi, dalam Yunita et al, 2020). 
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Hidrologi gambut dalam satu kesatuan sebagai KHG, tidak dapat dikelola dengan divergensi 

persepsi, dan penggunaan lahan yang berbeda tujuan antara restorasi, trade-off, ataupun 

produksi. Sebagai suatu Kesatuan Hidrologis Gambut, maka tata kelola air harus berbasiskan 

lanskap yang luas. Pengelolaan air ini tidak melihat kepentingan masing-masing pihak, karena 

tentu berbeda-beda, bahkan dapat saling bertentangan. Tata kelola harus berbasis neraca air 

pada lanskap tersebut, yaitu keseimbangan antara jumlah air masuk, jumlah air ke luar, dan 

jumlah air yang tersimpan, yang disepakati semua pemangku kepentingan pada lanskap ini.  

6.3.2 Revegetasi untuk memperkaya jenis 

Lahan gambut bekas terbakar mengalami suksesi sekunder dalam beberapa tahapan (Eijk and 

Leenman 2004) berdasarkan hasil studi mereka setelah kebakaran 1997/98 di Taman Nasional 

Berbak. Regenerasi alami berlangsung lebih lama ketika gambut sudah mengalami kebakaran 

berulang kali; hal ini diperoleh setelah mengamati kembali lokasi penelitian di Taman Nasiona l 

Berbak pada tahun 2007, dengan tegakan dominan yang terbentuk 10 tahun setelah tegakan 

jelutung dan pulai sebesar pancang.   Keduanya adalah jenis yang mengalami penyebaran benih 

melalui angin, indikasi ini lebih banyak pada penelitian di lokasi yang sama (Afriyanti dan 

Simbolon 2004). Berdasarkan studi ini, dimungkinkan setelah kebakaran 2015, dalam rangka 

mempercepat kehadiran jenis-jenis pohon, menurunkan evaporasi, dan menstimulasi 

penyebaran benih, revegetasi dibutuhkan terutama pada lokasi -lokasi yang jauh dari sumber 

benih (hutan).  

6.3.3 Antisipasi vs Partisipasi 

Penataan kembali ekosistem gambut memerlukan waktu panjang dan partisipasi multi pihak. 

Partisipasi adalah keikutsertaan individu dengan permintaan suatu pihak. Restorasi gambut 

sebagai suatu hal yang baru adalah undangan bagi masyarakat untuk ikut serta. Kemudian, 

undangan ini (ajakan ini) dipenuhi oleh masyarakat. Berbeda dengan sukarela, masyarakat 

tanpa undangan/ajakan akan berperan serta. Hal ini lah yang melandasi upaya penggalangan 

partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak terjadi serta merta, ada proses perubahan persepsi 

yang terjadi. Ibaratnya, ketika semua pihak sukarela mengelola sumber daya alam secara lestari, 

tentunya tidak akan diperlukan partisipasi. Sedangkan perbedaan persepsi menyebabkan 

perlunya ajakan/undangan bagi masyarakat untuk ikut serta, dalam hal ini restorasi gambut.  

Antisipasi adalah hal penting sebelum ekosistem gambut tertata. Pembelajaran dari riset aksi 

restorasi gambut menunjukkan bahwa:  

1. Tahap awal restorasi gambut hal yang dapat diraih adalah pencegahan kebakaran dengan 

partisipasi masyarakat, diiringi dengan upaya penataan kembali lahan gambut sesuai 

dengan fungsi ekosistem gambut 
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2. Tahapan awal dapat berlangsung hingga 5 tahun pertama restorasi gambut. 

3. Scaling up show windows mendapatkan tantangan terfragmentasinya lahan gambut 

dengan banyak pihak di atasnya.  

Plot restorasi lahan gambut telah memberikan pembelajaran bagi restorasi lahan gambut 

Indonesia di masa yang akan datang. Pelajaran pertama yang dapat dipelajari adalah jika 

kegiatan pembasahan tidak dilakukan maka area revegetasi masih rentan terhadap kebakaran 

ketika area tersebut dikelilingi oleh kanalisasi yang luas dan partisipasi masyarakat lokal yang 

sangat minim. Contoh kasus tersebut dapat diamati pada plot reforestasi di Londerang, Tanjung 

Jabung Timur, Jambi dan di Liang Anggang, Kalimantan Selatan.  

Berdasarkan hasil tim riset aksi RGT UNJA-BRG (2018), diperoleh gambaran partisipasi 

masyarakat langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan tim. Dari hasil wawancara diperoleh 

pandangan masyarakat partisipan terhadap kegiatan yang dilaksanakan bahwa: (i) penerimaan 

terhadap kegiatan adalah asal mencoba; dan (ii) daya juang yang rendah, karena terbiasa 

dengan cara hidup yang ekstraktif (mengambil langsung dari alam, atau sumber cash dari 

pekerjaan yang langsung menghasilkan). Sedangkan berdasarkan gender, diperoleh gambaran 

bahwa (i) Ibu-ibu memiliki penerimaan yang lebih baik karena skala kegiatan yang masih kecil 

(skala rumah tangga); (ii) fokus partisipan pria terpecah pada kegiatan ekonomi yang lebih 

menopang kehidupan keluarga dalam waktu yang cepat.  

6.3.4 Plot skala kecil belum menggerakkan ekonomi dan pentingnya peranan 

perempuan 

Membalikkan fungsi lahan gambut merupakan tantangan untuk dapat menemukan 

pembangunan ekonomi alternatif dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Sementara itu, 

pembangunan ekonomi berbasis drainase secara masif pada tanaman komersial lebih 

menjanjikan dibandingkan dengan pembayaran jasa lingkungan (karbon) (Buttler, Koh et al. 

2009).  

Plot berskala kecil oleh Petani laki-laki kurang suka jika kegiatan terlalu banyak melibatkan 

tenaga dan waktu mereka. Sumber ekonomi yang cukup luas di lahan gambut saat ini adalah 

kelapa sawit. Mengubah pengelolaan lahan berbasis sawit menuju paludikultur menghadapi 

berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah pasar tanaman paludikultur missal latex 

jelutung yang belum ditemukan di Jambi (walaupun ada di Kalimantan Tengah). Komoditas lain 

masih sangat terbatas dalam berperan sebagai cash crop. Komoditas dan pinang dan kopi 

memiliki peluang yang baik, tetapi dengan sistem budidaya yang masih memerlukan TMA yang 

tidak terlalu tinggi (setidaknya tidak membenam tanaman ketika musim banjir).  
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Ekonomi berbasis lanskap gambut misalnya kombinasi pemanfaatan dataran aluvial 

(pekarangan masyarakat di daerah aliran sungai) dengan hortikultura dan peternakan (bebek) 

dapat menjanjikan nilai ekonomi; tetapi hal ini terkendala sikap masyarakat yang menyukai hasil 

cepat. Sehingga, diperlukan waktu yang cukup lama dalam pendekatan terhadap pola 

masyarakat.  Mereplikasi plot dengan mengumpulkan partisipasi masyarakat bukanlah tugas 

yang mudah. Keterbatasan mungkin disebabkan oleh tidak adanya nilai ekonomi secara 

langsung. Pelajaran ketiga yang dapat dipelajari adalah nilai ekonomi dari restorasi adalah 

alasan untuk keberhasilan revegetasi. Hal ini dapat diamati pada plot Agroforestri di Kubu Raya, 

Kalimantan Barat dan AgroSilvoFishery di Kedaton, Sumatra Selatan. Replikasi plot juga 

memerlukan proses yang panjang. Pelajaran keempat yang dapat dipelajari adalah bahwa 

kearifan lokal dalam pemanfaatan gambut dapat dipromosikan untuk memberikan nilai 

ekonomi yang diharapkan. Contoh-contoh tersebut dapat ditemukan pada komunitas lokal. 

Sedangkan ibu-ibu rumah tangga lebih berperan. Restorasi gambut dapat saja dipersepsikan 

dengan hal-hal berat seperti sekat kanal, revegetasi di lahan-lahan yang sulit diakses. Di Desa 

Seponjen sudah terdapat beberapa kelompok tani, namun belum pernah dibentuk Kelompok 

Wanita Tani (KWT) yang dapat membantu dalam kegiatan dibidang pertanian. Peneliti 

membentuk 2 KWT sebagai upaya pelibatan kaum perempuan secara langsung dalam usaha -

usaha peningkatan hasil pertanian, seperti menjadi bagian dari motivator dalam adopsi dan 

pengenalan teknologi tani. Peran ganda wanita tani ini sangat strategis.  
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7.  Penutup 

7.1 Pentingnya perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan demi 

penataan kembali ekosistem gambut tropis Indonesia 

Perlu cara baru untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari lahan gambut, namun dengan 

cara yang berkelanjutan. Dalam riset-riset aksi yang dilaksanakan oleh BRG, beberapa potensi 

ekonomi dan komoditas lokal ramah gambut, yang telah beradaptasi secara alami dengan 

kondisi natural lahan gambut, telah terpetakan. Namun, masih diperlukan pemahaman skala 

yang lebih tepat, rancangan bisnis yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan, serta 

perluasan dan perbaikan tahapan rantai suplai, dan pembangunan sistem pasar.  

Plot restorasi gambut yang ada masih merupakan plot-plot yang tersebar di banyak daerah dan 

mengerjakan hal-hal yang beraneka ragam. Plot revegetasi belum mempertimbangkan tinggi 

muka air, plot budidaya ramah gambut belum mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat 

dan kelembagaan, begitu juga dengan plot sekat kanal. Semua hal itu masih terkotak -kotak 

dalam satu topik, yang perlu integrasi sehingga semua aspek dapat diamati dan 

dimanifestasikan dalam satu plot, sehingga menjadi pembelajaran yang lebih besar.  

Kita selalu berpikir mengenai komoditas ramah gambut dan pentingnya gambut untuk tetap 

utuh. Namun jika kita hanya berhitung nilai komoditas, tanpa berhitung nilai ekologi atau jasa 

ekosistem yang diberikan, maka nilai komoditas kita tak akan pernah utuh. Maka dari itu, sangat 

penting dalam pengembangan komoditas ramah gambut untuk mempertimbangkan nilai jasa 

ekosistem. Karena itu skema Payment for Ecosystem Services menjadi sangat relevan dan harus 

selalu diangkat sebagai payung dari pengembangan komoditas ramah gambut pada ekosistem 

gambut dengan fungsi budidaya.  

Restorasi gambut tidak hanya persoalan teknis tetapi juga sosial dan kebijakan yang komplek 

sehingga memerlukan pendekatan yang terus menerus. Sebagaimana disampaikan di atas, 

mengubah paradigma dari menyatakan gambut tropis itu ada, membutuhkan waktu yang lama. 

Setelah keberadaannya diterima oleh para ahli, paradigma pembangunan berkelanjutan 

berbasiskan keekonomian mengikis keberadaan fungsi ekologinya sebagai penopang kehidupan 

masyarakat secara menyeluruh (ketersedian air, udara yang sehat, keanekaragaman hayati, dan 

hal-hal yang berkaitan dengan ketiga fungsi ekosistem gambut tersebut). Disamping hal teknis, 

restorasi gambut memerlukan pendekatan interdisipliner atau transdisipliner, sementara ilmu-

ilmu monodisiplin adalah gambaran umur yang diperoleh. Penyatuan keilmuan yang 

diupayakan masih sangat terbatas hasilnya, paling maksimal yang tergambar adalah 

terbentuknya pendekatan multidisiplin, namun belum optimal untuk restorasi gambut . 

Pergerakan keilmuan diperlukan ke arah pendekatan transdisipliner untuk mendapatkan 
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pendekatan teknis. Sementara itu, partisipasi multi pihak (multiple stakeholder) memerlukan 

keilmuan sosiologi dan antropologi yang menginternalisasikan hal -hal teknis yang semestinya 

dicapai dari pendekatan transdisipliner.  

Pengelolaan lahan gambut tropis yang berkelanjutan memerlukan partisipasi dari banyak 

pemangku kepentingan dan pendekatan multi/interdisipliner untuk meningkatkan pengelolaan 

lahan gambut di Indonesia, dan/atau di wilayah tropis lainnya. Pentingnya lahan gambut di 

Indonesia sebagai mitigasi perubahan iklim harus mengedepankan gagasan bahwa “lahan 

gambut Indonesia adalah untuk semua negara”, degradasi lahan gambut harus dibalik dengan 

opsi realistis untuk ekologi dan ekonomi Indonesia serta masyarakat lokal. Bagaimana manfaat 

internasional dari memulihkan lahan gambut di Indonesia dan bagaimana Indonesia kehilangan 

peluang dari kegiatan yang ada harus dilihat pada konteks yang lebih luas. Hal ini menanda kan 

bahwa diperlukan kolaborasi yang lebih banyak. 

Sebagai usulan terhadap pengembangan beranda restorasi gambut di Indonesia, maka 

diperlukan integrasi dari plot-plot yang ada. Diperlukan perluasan-perluasan berupa 

penambahan aspek yang dipantau, baik aspek biofisik dan sosial, juga pendampingan yang 

berkelanjutan, sehingga plot-plot ini berkembang sebagai lokasi pembelajaran yang mandiri, 

tanpa perlu intervensi.  

Plot-plot restorasi gambut adalah bukti nyata bahwa restorasi gambut itu mungkin dilakukan 

dan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan cita-cita restorasi dan melindungi 

segenap putra-putri bangsa dari kerusakan atas segala yang terlanjur itu. Plot-plot ini adalah 

beranda, plot-plot ini adalah modal kita untuk melanjutkan restorasi gambut dengan segala 

dinamikanya. Tinggal bagaimana kita menjaga dan memanfaatkannya.  

7.2 Langkah strategis untuk penataan kembali ekosistem gambut tropis 

Indonesia 

Plot restorasi menggambarkan dalam skala kecil bahwa proses restorasi gambut tropis adalah hal yang 

perlu dilakukan dengan pendekatan yang terus menerus. Penataan kembali ekosistem gambut 

memerlukan perubahan signifikan dari tata ruang gambut tropis berdasarkan fungsinya (lindung atau 

budidaya). Secara kearifan lokal misalnya masyarakat asli di daerah gambut tidak menyentuh 

ekosistem gambut, mereka hidup di dataran pantai atau sungai dan menjadikan hutan gambut di 

belakang mereka sebagai sumber kayu dan hasil-hasil hutan bukan kayu secara subsisten. 

Pengembalian pada kondisi tersebut tentu tidak dapat dengan mudah dilaksanakan ketika hutan-

hutan gambut yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat menjadi kawasan penggunaan 

intensif dan ekstensif berkanal; bahkan degradasi ekosistem ini mengancam keberlanjutan masyarakat 

agar dapat menggunakan lahannya di daerah alluvial tersebut (misalnya oleh tereksposnya pirit yang 

hanyut dari tanaman industri ke lahan-lahan masyarakat).  

Dalam rangka penataan kembali ekosistem gambut yang dapat dicapai dengan meminimalkan 

degradasi yang terus menerus, belajar dari plot-plot di atas bahwa perlu adanya langkah konkrit 

dalam penataan kembali ekosistem gambut ini yang bersifat integrasi dari aspek pembasahan 

kembali, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi 
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Tabel 7-1 Langkah strategis untuk penataan kembali ekosistem gambut tropis Indonesia 

Kawasan Masyarakat 

• Pengembangan produk-produk berbasiskan gambut yang ramah gambut dengan kearifan lokal, 
dengan pengembangan teknologi yang berbasiskan penelitian terintegrasi hulu hingga hilir. 
Hulu-nya adalah aspek agronomi yang ramah gambut budidaya atau trade-off pada gambut 
fungsi lindung yang terlanjur dibudidayakan dengan meminimalkan dampak ekologi 
(memaksimalkan menaikkan TMA), misalnya tanaman kopi, pinang, dan nanas, yang sesuai 
pada lahan gambut dengan TMA 10-20 cm di bawah permukaan lahan (tidak didrainase lebih 
dalam), tata air diatur pada TMA sedemikian tingginya.  

• Agroforestry di lahan-lahan pertanian gambut dalam yang berbasiskan jenis lokal yang telah 
didukung oleh hilirisasi produk-produk, dikembangkan berbasiskan serapan pasar dan 
perluasan pasar. Misalnya lateks jelutung bukan saja untuk permen karet tetapi lebih luas lagi 
untuk shield kulkas, matras, ban dan lain-lain, serta sagu yang diserap pada produsen makanan 
lebih luas lagi 

• Kawasan masyarakat yang menggunakan kanal dapat didekati dengan stepwise change 
perubahan komoditas perlu drainase kepada komoditas yang meminimalkan drainase hal ini 
seperti di tulis oleh Afriyanti (2011) 

Kawasan Konsesi 

• Dalam 1 KHG konsesi adalah bagian terbesarnya, sehingga penataan ekosistem gambut pada 
kawasan konsesi memerlukan kebijakan yang menjembatani antara kondisi terkini dengan 
ekosistem gambut yang tertata. Izin-izin perusahaan dalam jangka yang panjang ditinjau 
kembali untuk disesuaikan dengan fungsi ekosistem gambut 

• Pendekatan jangka benah untuk konsesi mungkin dapat menjadi salah satu opsi; sebagai 
catatan di konsesi izin usaha tidak bersesuaian dengan umur tanaman, perlu kebijakan untuk 
menjembatani antara gap ini (Afriyanti, Hein et al. 2019) 

Kawasan Lindung 

• Kawasan lindung tidak lepas dari degradasi contohnya HLG pada plot-plot riset aksi, pengembalian 
fungsi lindung hutan lindung gambut diperlukan dan dapat memanfaatkan mekanisme PES untuk 
keekonomiannya. Mekanisme PES yang bersinergi antara pusat dan daerah serta memberikan 
manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat perlu dikembangkan. Misalnya pembentukan 
BPDLH di daerah dan menstimulasi kinerja pemda dengan internalisasi PES dan indikator 
lingkungan 
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Testimoni 

Ir. Hartono Prawiraatmaja, M.Sc., Sekretaris Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG RI) 

menyampaikan: "Turut bangga dan bahagia dengan terbitnya buku ini yang menyajikan pengalaman 

merestorasi gambut di beberapa lokasi yang menjadi prioritas kerja BRG RI. Secara fisik, kita semua 

tahu bahwa tidak mudah mengembalikan kondisi gambut yang sudah terdegradasi. Apalagi kalau 

restorasi tersebut tidak membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Upaya untuk 

memulihkan kondisi gambut mendekati kondisi aslinya tidak mungkin diwujudkan tanpa partisipasi 

masyarakat di sekitarnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya melanjutkan dan 

mengkonsolidasikan upaya-upaya restorasi gambut yang telah dilaksanakan”. 

Prof. Bambang Hero, Guru Besar IPB University, dan anggota kelompok ahli BRG RI menyampaikan: 

"Selamat kepada Kedeputian 4 BRG yang telah melakukan banyak kajian dan penelitian, semoga 

hasil-hasil yang didapat membantu memecahkan masalah yang sesungguhnya terjadi di lapangan, 

dan berimbas pada perubahan yang nyata dan signifikan". 

Dr. Myrna Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG RI 

menyampaikan: “Tantangan utama sains dan riset pada ekosistem gambut Indonesia ada pada 

kemampuannya mengurai dengan jeli sengkarut permasalahan yang menyejarah, dan muncul 

dengan rekomendasi praktikal dan mampu dikelola. Tanpa itu maka sains akan jauh dari realita dan 

kebutuhan para aktor dalam lanskap ekosistem gambut. Adalah keniscayaan karenanya untuk 

mentradisikan riset transdisiplin dimana sekat disiplin ilmu melumer, teori-praktik menyatu, disertai 

orientasi pada etik keilmuan dan kemanusiaan yang berimbang. Demikianlah agenda riset restorasi 

gambut perlu dibangun". 

Prof. Iskandar Z Siregar, Direktur Program Internasional, IPB University berpendapat bahwa "Buku 

ditulis dengan jelas dan terstruktur sehingga dapat membantu pembaca untuk memahami kondisi 

gambut di lapangan serta ragam sains dan inovasi di belakangnya. Pembelajaran yang diperoleh 

(lessons learned) di masing-masing tapak yang dituliskan sangat penting diketahui dalam upaya 

replikasi melalui penerapan ragam inovasi baik pratik baik (best pratices) dan praktik baru (new 

practices). Usulan ke depan oleh penulis agar memperkuat kerjasama para pihak secara interdisiplin 

dan transdisiplin adalah sangat strategis dan bijak dalam rangka restorasi dan penataan gambut 

tropis". 
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Dr. Budi Satyawan Wardhana, Deputi Perencanaan dan Kerjasama BRG RI, mengucapkan: “Selamat 

atas terbitnya dokumen ini yang merupakan terobosan dalam acuan mengenai gambut dengan 

kekhasannya di lingkup tapak. Dengan adanya kompilasi kearifan lokal yang disusun dan diriset 

secara terstruktur dalam buku ini bisa menjadi acuan yang sangat berharga dalam upaya pemulihan 

dan pengelolaan secara bijak ekosistem gambut kita yang tidak ternilai manfaatnya. Harapan besar 

kompilasi riset kearifan lokal ini untuk dapat diadopsi, dikembangkan lebih lanjut dan diperluas 

untuk upaya restorasi di tingkat tapak dan berbasis masyarakat sebagai ujung tombak restorasi 

gambut dan pengelolaan berkelanjutan dan berkeadilan sosial serta mampu meningkatkan 

perekonomian masyarakat di lahan gambut kita”. 
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