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Kata Pengantar 
 

Sejak berdirinya Badan Restorasi Gambut (BRG) di tahun 2016, 

berbagai upaya dilakukan agar ekosistem gambut dapat dikelola lebih 

baik yang salah satunya melalui pendekatan kesatuan hidrologis gambut 

(KHG). Untuk mencapai hal tersebut diperlukan riset yang handal yang 

mampu menghasilkan ragam produk pengetahuan penting dalam upaya 

mencari solusi permasalahan restorasi gambut yang kompleks. Berbagai 

terobosan untuk solusi restorasi gambut sangat dibutuhkan mengingat 

bahwa ekosistem gambut di Indonesia sangat luas mencapai sekitar 13,4 

juta ha. Selama ini, penelitian tentang karakteristik dan pengelolaan lahan 

gambut telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk hasil-hasil selama 

tiga tahun pelaksanaan riset yang difasilitasi dan dikoordinasi BRG 

bersama mitra. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam berbagai 

media seperti jurnal ilmiah, repository digital, ataupun laporan. 

Program penelitian restorasi gambut di Badan Restorasi Gambut 

dititikberatkan pada penelitian terapan dan penelitian atau riset aksi 

dengan mengacu pada hasil-hasil riset terdahulu yang dilaksanakan oleh 

Perguruan Tinggi dan atau Institusi Penelitian yang memerlukan proses 

sintesis. Berdasarkan hal tersebut, disusun buku milestone riset BRG 

dengan muatan utama berupa sintesis dari berbagai penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh BRG. Sintesis ini difokuskan pada hasil riset relevan 

yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna, dan sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga dapat diterima, diaplikasikan, direplikasikan serta 

dapat menjadi referensi dalam penyusunan dokumen kebijakan. 

Atas tersusunnya buku ini, Tim Penulis mengucapkan terima 

kasih kepada berbagai pihak yang mendukung dan membantu kegiatan 

penyediaan data dan informasi hingga penyelesaian naskah buku kepada 

Kepala BRG dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan 

arahan dalam menyiapkan buku ini. Selain itu buku ini dapat disusun 

setelah mendapatkan masukan dari Kelompok Ahli BRG yang 

membantu dalam memberikan review dan saran dalam memperkaya 

pengetahuan yang ada di dalam buku ini serta berkontribusi sebagai 

editor dalam proses penyuntingan. Selain itu, kontribusi signifikan juga 

berasal dari mitra peneliti BRG yang menjadi sumber pengetahuan dalam 

proses sintesis hasil riset di buku ini. 
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Tim penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini 

terdapat keterbatasan dalam menghimpun data dan informasi serta 

pengayaan pengetahuan baik dalam bentuk  tacit knowledge dan explicit 

knowledge yang dimiliki para peneliti dan masyarakat pada umumnya. 

Diharapkan upaya ini dapat diteruskan agar dapat memberikan 

kontribusi melalui peran serta para pihak dalam upaya  restorasi gambut 

yang berkelanjutan. Atas keterbatasan berbagai hal yang dimiliki tim 

penulis, kami mohon saran konstruktif dari pembaca bagi 

penyempurnaan buku dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih 

 

 

Bogor, Desember 2020 

 

 

 

Tim Penulis 
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Kata Sambutan 

 
Gambut tropis menyimpan sekitar 148 gigaton karbon 

menjadikan perannya penting dalam perubahan iklim.  Gambut tropis 

menyimpan karbon tiga kali lebih besar dibandingkan dengan gambut 

non-tropis. Selain itu, ekosistem gambut memiliki fungsi sebagai habitat 

unik bagi kehidupan beraneka ragam flora dan fauna yang memberikan 

kontribusi jasa lingkungan, dan sumber pengetahuan yang belum 

ditemukan. 

Melihat pentingnya peran gambut, maka pemerintah  

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang 

pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG dibentuk dalam 

rangka percepatan pemulihan fungsi ekosistem gambut seluas 2.67 juta 

ha pada 7 provinsi prioritas wilayah kerja BRG serta membangun sistem 

penyelenggaraan restorasi gambut yang sistematis, terstruktur, terarah, 

terpadu dan menyeluruh yang teruji efektivitasnya sesuai dengan Renstra 

BRG tahun 2016-2020. Arah kebijakan dan strategi BRG secara singkat 

terdiri dari 3R (Rewetting, Revegetasi dan Revitaliasi). Pembasahan 

gambut (peatland rewetting) atau restorasi hidrologi merupakan inti dari 

restorasi ekosistem gambut. Selanjutnya diikuti oleh upaya revegetasi 

atau rehabilitasi vegetasi  melalui penanaman jenis-jenis tanaman 

endemik atau ramah terhadap lahan gambut. Revegetasi bertujuan untuk 

mengembalikan tutupan lahan agar fungsi ekosistem gambut dapat pulih. 

Badan Restorasi Gambut menempatkan masyarakat sebagai bagian 

penting dalam strategi restorasi gambut. Oleh karenanya revitalisasi 

sosial ekonomi masyarakat akan menjadi bagian dari strategi utama 

restorasi gambut sejalan dengan pelaksanaan pembasahan dan 

penanaman di lahan gambut.  

Restorasi gambut dilaksanakan dalam situasi di mana persoalan 

kerusakan lahan gambut telah terlanjur kompleks (complexity) sekaligus 

memiliki unsur ketidakpastian (uncertainty). Kompleksitas disebabkan 

karena banyak kepentingan yang saling bertentangan, baik secara 

horizontal maupun vertikal. Meskipun tersedia cukup informasi yang 

menyatakan kerusakan gambut, tetapi tidak ada data yang cukup rinci 

dan akurat menjelaskan karakteristik gambut dan tingkat kerusakannya 

agar restorasi gambut dapat berjalan dengan efektif. Maka dalam rangka 
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menyediakan data serta memahami permasalahan yang kompleks maka 

dibentuk kedeputian pelaksana dengan tanggung jawab maupun tugas 

yang spesifik, terdapat 4 Kedeputian BRG, diantaranya adalah 

Kedeputian Penelitian dan Pengembangan dalam menjawab 

permasalahan tersebut. Dukungan IPTEK untuk implementasi restorasi 

ekosistem gambut dilakukan melalui berbagai riset aksi dan pilot project 

dalam kerangka rewetting, revegetasi, revitalisasi ekonomi, dan restorasi 

gambut terintegrasi. BRG, melalui Kedeputian Litbang telah melakukan 

riset dari tahun 2017 sebanyak 61 paket dengan 13 topik penelitian, 

tahun 2018 sebanyak 42 paket dengan 13 topik penelitian, dan 2019 

sebanyak 9 paket dengan 8 topik penelitian. Pada tahun 2020 ini, BRG 

bekerja sama dengan Mitra telah mengerjakan 9 paket dengan 7 topik 

penelitian. Agar seluruh riset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik 

dan memiliki dampak sebesar-besarnya maka sesuai dengan Renstra 

BRG, maka perlu dibangun sistem pengelolaan pengetahuan mengenai 

perlindungan dan pemanfaatan gambut yang baik dalam rangka 

pembangunan modal sosial restorasi gambut di tingkat masyarakat dan 

best management practices pemanfaatan gambut berbasis masyarakat.  

Seperti yang telah diketahui BRG telah memprakarsai kerjasama 

dengan berbagai perguruan tinggi dari luar negeri maupun dalam negeri 

untuk bersama-sama mencari solusi yang efektif dan efisien dalam 

restorasi gambut dan pencegahan kebakaran gambut. Setidaknya 

kerjasama penelitian ini sudah dimulai sejak tahun 2016. Selama kurun 

waktu tersebut berbagai informasi dan hasil penelitian dikumpulkan dan 

dihimpun yang tersebar di seluruh perguruan tinggi dan institusi lainnya. 

Selain hasil riset aksi BRG, komunitas riset juga melakukan riset terhadap 

lahan gambut dengan semangat restorasi yang sama, baik sebelum BRG 

berdiri maupun sekarang. Banyaknya penelitian yang dilakukan baik 

sebelum BRG berdiri maupun setelah BRG berdampak pada lahan 

gambut di Indonesia telah memberikan gambaran yang lebih luas dan 

lebih dalam tentang kondisi gambut. Hal tersebut kemudian dapat 

menjadi dasar sintesis dari hasil penelitian yang telah dilakukan BRG. 

Pengumpulan dan proses sintesis penelitian dilakukan melalui workshop 

yang diadakan di Jakarta kemudian dilanjutkan dengan Focus Group 

Discussion (FGD) dibeberapa kota dengan mengundang pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam pelaksanaan restorasi gambut, pihak yang 

pernah melakukan penelitian terkait gambut, dan mitra BRG. orang lain 



 

 

 v
i 

yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data, informasi 

dan pengetahuan melalui tinjauan pustaka (nasional dan internasional) 

tentang gambut; FGD/ Webinar dengan topik pilihan di beberapa kota, 

pada akhirnya penyusunan sintesis yang menjadi bagian buku ini. 

Riset yang dilakukan BRG selama 3 tahun terakhir ini bisa 

menjadi riset yang berkelanjutan dan terus berkembang. Namun, 

beberapa penelitian membutuhkan waktu lama sebelum penelitian ini 

dapat diterapkan di masyarakat. Di sisi lain, hasil penelitian ini dinantikan 

masyarakat untuk dimanfaatkan. Untuk itu diperlukan milestone 

pengembangan penelitian, inovasi dan pengembangan restorasi gambut 

yang telah dilakukan dan penelitian yang perlu dilakukan dalam beberapa 

tahun ke depan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar disusunnya buku 

milestone capaian riset dan pengelolaan sistem informasi pengetahuan 

restorasi gambut di Indonesia. Buku ini disusun sebagai salah satu usaha 

BRG dalam memberikan gambaran perkembangan riset gambut tropis 

dengan kompleksitas yang ada dengan perkembangan yang sudah dicapai 

oleh berbagai peneliti. Buku ini juga diharapkan menjadi milestone yang 

telah tercapai serta gambaran gap research yang perlu ditelaah selanjutnya 

bersama-sama dalam upaya restorasi lanskap gambut. 

Besar harapan kami bahwa buku ini dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan riset gambut di Indonesia maupun sebagai salah satu 

dasar bagi BRG maupun stakeholder lain dalam memahami riset gambut 

tropis di Indonesia. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam 

penyusunan buku ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya.  

 

 

Jakarta, Desember 2020 

 

Dr. Haris Gunawan 
Deputi Penelitian dan Pengembangan  
Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia 
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1 SINTESIS HASIL RISET RESTORASI 
HIDROLOGI BERBASIS KHG 

Pengelolaan gambut tropika yang berkelanjutan merupakan kunci 

utama bagi UN decade of ecosystem restoration (UN Environment 

Programme, 2019). Berdasarkan pandangan global secara umum, 

restorasi gambut fokus hanya kepada restorasi ekologi (ecology restoration) 

tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan aspek sosial (SER, 2004; CBD 

2016). Namun kemudian beberapa pihak mulai menganjurkan untuk 

memperluas tujuan restorasi dari sekedar pemulihan ekologi menjadi 

kegiatan yang secara eksplisit memperhatikan dimensi manusia dan sosial 

(Higgs, 1997; Temperton, 2007; Hallett et al., 2013; Shackelford et al. 

2013; Higgs et al., 2014; Martin, 2017; Swart et al., 2018; Gann et al., 2019). 

Kegiatan restorasi di Indonesia, tidak hanya bertujuan untuk 

memulihkan kondisi ekologi tapi juga untuk tujuan revitalisasi sosial-

ekonomi. Hal ini tercermin jelas dengan konsep restorasi yang dipakai 

oleh Badan Restorasi Gambut dan KLHK di mana kegiatan restorasi 

gambut dilaksanakan dengan pendekatan 3R, yaitu Rewetting 

(pembahasan kembali) lahan gambut, Revegetation (penanaman kembali), 

dan Revitalization (pemberdayaan masyarakat lokal) (Safitri, 2016). 

Berdasarkan Brown (2004), sebanyak 10.2 juta penduduk Indonesia 

dengan status ekonomi di bawah garis kemiskinan tinggal di sekitar 

hutan dan lahan gambut. Restorasi di Indonesia memang seharusnya 

tidak hanya memulihkan ekologi gambut tapi juga melakukan revitalisasi 

terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi bagian dari 

ekosistem gambut. Artinya, restorasi ekologi diperluas menjadi restorasi 

sosial-ekologi dengan cakupan yang lebih luas dengan memperhatikan 1) 

aspek budaya dan sosial, 2) hubungan yang lebih harmonis antara 

manusia dan ekosistem gambut; 3) hubungan antara sains, manusia, dan 

alam (Higgs, 1997; Temperton, 2007; Martin, 2017). Meski demikian, 

aspek yang lebih penting adalah bagaimana operasionalisasi konsep 

restorasi sosial-ekologi tersebut betul-betul dapat direalisasikan di 

lapangan. Salah satu pendekatan yang perlu diterapkan pada restorasi 

sosial-ekologi lanskap gambut di Indonesia adalah dengan pendekatan 

transdisiplin melibatkan multipihak pada sebuah lanskap gambut baik 
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dari segi desain penelitian dan intervensi (co-design) maupun pada 

implementasinya (co-production). 

 

1.1 Kategorisasi riset gambut tropika 

Luas areal gambut di Indonesia hanya menempati 10% dari luas 

daratan, namun demikian stok karbon lahan gambut hampir sama 

dengan stok karbon yang tersimpan pada seluruh lahan mineral di 

Indonesia. Setebal 15 cm lahan gambut per ha mempunyai karbon lebih 

banyak dari hutan primer dengan luas yang sama. (Minasny et al., 2017; 

Warren et al., 2017). Selain sebagai stok karbon yang penting untuk 

mitigasi perubahan iklim, restorasi lahan gambut menjadi perhatian 

penting pemerintah sebagai usaha mitigasi kebakaran pada musim 

kemarau. Disamping sebagai respon cepat terhadap mitigasi kebakaran, 

restorasi lahan gambut juga mempunyai target jangka panjang melalui 

pendekatan sistematis dan komprehensif (comprehensive-systematic 

approach). Tujuannya untuk revitalisasi ekosistem gambut berkelanjutan 

berbasis KHG, lalu menjadi bagian kegiatan perencanaan serta 

pengembangan instansi pemerintah pusat dan/daerah yang terkait 

dengan restorasi gambut. Diharapkan pendekatan sistematis dan 

komprehensif (comprehensive-systematic approach) tersebut menjadi proses 

bisnis utama revitalisasi ekosistem gambut ke depan setelah tahun 2020. 

Pendekatan sistematis dan komprehensif (comprehensive-systematic approach) 

tersebut membutuhkan dukungan riset handal yang mampu melakukan 

terobosan dalam mencari solusi restorasi gambut kompleks. 

Berdasarkan substansinya, hasil riset terkait gambut secara umum 

dapat dibagi atas riset dasar dan riset terapan (riset aksi). Riset dasar 

bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan umumnya 

dilakukan dalam skala plot. Sementara itu, riset terapan umumnya 

bertujuan untuk mencari pemecahan (problem solving) atas permasalahan 

pada satu tapak (berbasis lokus) dan dilakukan dalam skala lahan (farm) 

serta skala lanskap (sub-KHG/KHG) (Gambar 1-1). 



 

 

|
3
 

 
Gambar 1-1 Ilustrasi kategorisasi riset gambut tropika pada berbagai 

skala 

Penelitian dasar umumnya dilakukan para akademisi dengan 

desain penelitian yang sudah baku dan umumnya tanpa melibatkan 

multipihak dalam membuat desain maupun dalam pelaksanaan 

penelitian. Posisi peneliti umumnya adalah sebagai subjek atau outsider 

dan pihak yang diteliti adalah sebagai objek. Contoh kategori riset dasar 

terkait dengan gambut adalah hubungan muka air tanah (MAT) dengan 

emisi dan kecepatan subsidensi, emisi karbon dari berbagai jenis 

penggunaan lahan, hubungan tinggi muka air (TMA) di kanal dan MAT 

di lahan baik secara empiris maupun dengan model matematik (Gambar 

1-1).  

Riset dasar tersebut umumnya diteliti, baik oleh peneliti dari 

dalam maupun luar negeri dan dipublikasikan pada jurnal internasional. 

Jika dikaji database riset ilmiah, misalnya Web of Sciences atau Scopus maka 

publikasi jenis riset tropical peatland umumnya adalah riset dasar. Sedikit 

sekali jenis riset terapan bertujuan untuk problem solving yang 

berhubungan dengan restorasi gambut tropis. Publikasi riset yang 

berorientasi problem solving dalam restorasi gambut tropis umumnya ada 

dalam bentuk grey literature atau dokumentasi berbentuk laporan proyek. 

Sering tidak melalui peer review yang robust sehingga kesimpulannya sangat 
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site specific. Variabilitasnya belum diverifikasi secara spasial dan temporal. 

Dalam rangka mendukung restorasi jangka panjang dengan pendekatan 

sistematis dan komprehensif tersebut di atas, terdapat dua 2 strategi. 

Jangka pendek, melakukan sintesis terhadap hasil riset dasar dan riset 

terapan yang sudah dipublikasikan, baik yang ada pada database publikasi 

ilmiah internasional maupun pada grey literature. Jangka menengah dan 

panjang, melakukan penelitian aksi dengan lokus sesuai tipologi KHG 

berdasarkan prinsip transdisiplin yang sekaligus mencakup sosial-

ekonomi multipihak. 

Kegiatan riset yang sudah dilakukan oleh mitra BRG tahun 2017-

2020, sebagian besar merupakan pemecahan masalah (problem solving) 

restorasi lahan gambut pada tapak secara terintegrasi sehingga bisa 

digolongkan ke dalam riset terapan. Misalnya, kajian kesesuaian sosial-

ekonomi pola agroforestri, pola paludikultur untuk restorasi lahan 

gambut langsung pada lahan masyarakat. Riset tersebut umumnya 

dilakukan dalam skala lahan (Gambar 1-1) dan melibatkan masyarakat 

secara partisipatif untuk menetapkan lokasi pembangunan sekat kanal 

serta mencatat pengaruh sekat kanal terhadap ketinggian MAT di lahan 

gambut.  

Berdasarkan keterlibatan, interaksi berbagai bidang keahlian dan 

keterlibatan multipihak, riset gambut dapat dibagi atas riset 

monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Walaupun 

riset tersebut melibatkan berbagai peneliti dengan latar belakang keahlian 

yang berbeda, baik ahli biofisik, sosial dan ekonom, namun metodologi 

penelitian yang dilakukan masih dalam kategori multidisiplin serta belum 

tergolong interdisiplin dan transdisiplin. Pada riset interdisiplin dan 

transdisiplin, terjadi interaksi peneliti (akademisi) dengan multipihak 

(non-akademisi) melalui proses co-design dan co-creation. 

Kategori riset yang masih kurang mendalam dan perlu menjadi 

target ke depan adalah kategori riset restorasi skala lanskap (sub-

KHG/KHG). Misalnya interaksi ruang fungsi lindung dan fungsi 

budidaya, water zoning skala KHG, kelembagaan pengelolaan air (water 

governance) dalam skala KHG, restorasi berbasis ecosystem services atau 

ekonomi hijau (Gambar 1-1). Riset skala KHG sangat kompleks dan 

melibatkan multipihak sehingga metodologi penelitian multidisiplin 

tidak mencukupi untuk menangkap kompleksitas di lapangan. Perlu 

menggunakan metode penelitian interdisiplin atau transdisiplin dengan 
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pendekatan co-design dan co-creation di mana pihak non-akademis terlibat 

dalam kajian mulai dari desain dan implementasi. 

 

1.2 KHG sebagai sebuah lanskap gambut 

Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) merupakan suatu bentang 

alam lahan gambut yang diapit dua buah sungai dan umumnya 

mempunyai kubah gambut (peat dome) ditengahnya (Gambar 1-2). Juga 

mempunyai keterkaitan hidrologi antara kubah dan daerah di sekitarnya 

(Anderson, 1964). Istilah KHG mulai muncul pada PP 71 tahun 2014 

junto PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis 

Pemulihan Ekosistem Gambut, kubah gambut dipandang sebagai daerah 

yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan hidrologi dalam satu 

kesatuan hidrologis gambut (KHG). Kubah gambut memiliki peran 

sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur 

keseimbangan/pengendali air dalam suatu Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG). Luas zona yang dikonservasi untuk pengatur keseimbangan 

hidrologis ini minimal 30% dari luas sebuah KHG.  

 
Gambar 1-2 Contoh sebuah puncak kubah gambut (berwarna ungu) di 

KHG Siak-Kampar (gambar dikutip dengan seizin Vernimmen et al., 2019). 
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Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71/2014, pengelolaan 

gambut dilakukan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Sebagai usaha 

dalam penyediaan data KHG, sampai saat ini sebanyak 865 KHG, 

dengan luasan sekitar 26,5 juta hektar ekosistem gambut telah terpetakan 

(KLHK, 2019). Hingga tahun 2019, baru tersedia 29 KHG yang berskala 

1:50.000, Sebagian besar peta yang tersedia masih terlalu kasar, maka 

pemerintah Indonesia sedang berusaha membuat peta lebih detail pada 

skala 1:50.000. (KLHK, 2019). 

Kenapa restorasi harus berbasis KHG? Kenapa zona yang 

dikonservasi untuk pengatur keseimbangan hidrologis ini minimal 30% 

dari luas sebuah KHG? Pertanyaan ini sering sekali muncul, bahkan di 

kalangan peneliti gambut sekalipun. Adakah dasar saintifik yang 

mendasari ketentuan tersebut?  

Paralel dengan konsep KHG, kita sudah mendengar konsep DAS 

sebagai sebuah satuan hidrologis untuk pengelolaan daerah aliran sungai 

secara terpadu dan terintegrasi pada lahan non-gambut. Luas tutupan 

hutan yang harus dipertahankan agar sebuah DAS mampu berfungsi 

hidrologis yang baik adalah 30% (Undang-Undang No. 41/1999, 

Tentang Kehutanan). Alasan kenapa konsep restorasi gambut 

menggunakan unit KHG sebagai sebuah unit kajian dan pengelolaan 

adalah sama prinsipnya dengan pengelolaan air pada lahan mineral 

menggunakan DAS. Yaitu karena keterkaitan hidrologis hulu-hilir. 

Daerah hulu pada sebuah KHG dan DAS adalah daerah dengan posisi 

topografi yang lebih tinggi dibandingkan daerah hilir, sehingga pola 

aliran air sebuah DAS dan KHG sama, yaitu dari hulu ke hilir. Namun, 

selain perbedaan materi penyusun lahan sebuah KHG dan DAS, juga 

terdapat perbedaan bentuk geomorfologinya. Bentuk geomorfologi 

sebuah DAS merupakan cekungan (concave) sedangkan KHG, khususnya 

pada gambut ombrogen sering berbentuk cembung (convex, Gambar 1-

2). Bentuk morfologi DAS dengan mudah dapat dilihat kasat mata di 

lapangan karena pembatasnya sering berbentuk gunung dan bukit serta 

di lembahnya biasanya ada satu sungai utama yang mengalir. Sementara 

itu, morfologi puncak kubah sebuah KHG sulit dilihat kasat mata karena 

beda tinggi dengan lahan sekitarnya tidak mencolok (hanya berkisar 5-

20 m) (Gambar 1-3). Bentuk alirannya pun terkadang tidak berbentuk 

sebuah sungai utama di permukaan karena aliran pada KHG didominasi 

oleh aliran interflow yang mengalir ke semua arah. Perbedaan materi 
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penyusun lahan dan geomorfologi antara KHG dan DAS mempunyai 

konsekuensi penting terhadap karakteristik fungsi hidrologis sebuah 

KHG dan DAS pada skala lanskap.  

 
Gambar 1-3 Penampang melintang sebuah kubah gambut di Kalimantan. 

Garis hitam menunjukkan permukaan kubah gambut dan garis abu-abu 
menunjukkan sub-stratum dari bahan mineral (diadaptasi dari Dommain et al., 

2010). 

Material lahan gambut mempunyai porositas total yang tinggi (80-

90%) dibandingkan dengan lahan mineral (40-60%). Porositas total yang 

tinggi pada lahan gambut menyebabkan potensi simpanan air (storage 

capacity) yang tinggi namun karena konduktivitas hidroliknya juga tinggi 

(10-30 m/hari), maka masa residensi air (water residency) pada kubah 

gambut singkat. Masa residensi air pada puncak kubah kemungkinan 

tidak sampai berbulan-bulan. Dengan demikian kubah gambut 

berpotensi meredam volume debit puncak banjir yang tinggi pada 

sebuah kejadian hujan, namun kapasitas retensi air, yang berguna sebagai 

sumber rewetting musim kemarau, tidak setinggi potensi pada sebuah 

DAS. Sebaliknya kapasitas simpanan air sebuah DAS dalam meredam 

volume debit puncak tidak setinggi kubah gambut, namun durasi retensi 

sebuah DAS lebih lama dibandingkan dengan kubah gambut. Pada 

sebuah DAS ditetapkan bahwa luas minimum zona konservasi sebesar 

30% (Undang-Undang No. 41/1999, Tentang Kehutanan). Berdasarkan 

kajian saintifik yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional (Tarigan et 

al., 2018) yang dilakukan pada dua tipologi DAS berbeda di Sumatra, luas 

tutupan hutan yang perlu dipertahankan pada sebuah DAS -untuk 

mempertahankan fungsi hidrologis DAS yang baik- adalah 30-40%. 

Mengingat bahwa durasi retensi sebuah kubah gambut lebih rendah dari 

sebuah DAS, maka secara logika zona konservasi pada sebuah KHG 
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seharusnya lebih besar dari 30%. Berdasarkan hukum Darcy, kemampuan 

rewetting sebuah kubah gambut juga tergantung kepada tinggi kubah. 

Semakin tinggi kubah dibandingkan daerah sekitarnya maka semakin 

tinggi fluks air dari kubah ke darah hilir. Kubah yang masih alami 

mempunyai kubah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Kubah 

gambut yang sudah terdegradasi umumnya mengalami subsidensii dan 

tingginya berkurang. Selain itu, jika pada KHG tersebut sudah terdapat 

saluran-saluran maka durasi retensinya akan lebih rendah sehingga 

kemampuannya untuk rewetting menjadi berkurang.  

Pertanyaan berikutnya, apa esensinya bahwa restorasi adalah 

berdasarkan kesatuan hidrologis (KHG)? Beberapa permasalahan terkait 

water management dan water sharing pada sebuah lanskap gambut hanya 

dapat dikaji dan dikelola secara terpadu jika unit analisis yang digunakan 

adalah sebuah lanskap (KHG). Kubah gambut dapat disamakan dengan 

sebuah catchment area pada DAS. Catchment area tersebut berfungsi 

menangkap hujan dan kemudian menjadi water tower untuk menyuplai air 

dari bagian hulu ke bagian hilir dengan topografi yang lebih rendah 

mengikuti hukum Darcy. Di samping itu, pola penggunaan lahan pada 

sebuah KHG juga berkorelasi dengan gradien ruang KHG, di mana pada 

bagian hulu (kubah gambut dalam) umumnya ditumbuhi oleh hutan 

rawa, semakin ke hilir gambut semakin dangkal maka tipe tanamannya 

juga menyesuaikan mulai dari akasia, kemudian pohon sawit. Tanaman 

akasia lebih tahan terhadap MAT yang dangkal dibandingkan dengan 

sawit, sehingga posisinya pada sebuah lanskap gambut biasanya lebih ke 

hulu dari lahan kebun sawit. Umumnya penggunaan lahan sebuah KHG 

adalah seperti pada Gambar 1-4 

 
Gambar 1-4 Pola gradien penggunaan lahan secara umum pada sebuah 

KHG 

Kesimpulannya adalah tepat bahwa konsep pengelolaan fungsi 

hidrologis lahan gambut dilakukan berbasis KHG untuk sinkronisasi dan 
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sinergi keterkaitan daerah hulu sebagai catchment area dan daerah hilir 

sebagai zona pengguna air (water user). Hanya saja ketetapan luasan zona 

konservasi sebesar 30% pada sebuah KHG sebagai sumber air rewetting 

musim, perlu ditinjau lagi. Mengingat bahwa durasi retensi sebuah kubah 

gambut tidak setinggi sebuah DAS.  

 
Gambar 1-5 a) Hubungan di antara water table (MAT) dengan potensi 

kebakaran yang ditunjukkan oleh nilai mKBDI (Sumber: M. Taufik pada 
PIMNAS Gambut BRG. Ancol, Nop.2019), b) Hubungan potensial lengas dan 

kadar lengas (Sumber: Kurnain, 2006), c) Hubungan di antara water table 
(MAT) dan kelengasan tanah (Sumber: Murdiyarso et al., 2019 - Penelitian 

Mitra BRG) 

Bagaimana dengan aturan batasan MAT di lahan gambut? Apakah 

ada dasar saintifiknya. Pada saat penetapan angka 0.4 m di PP 71 Tahun 

2014, belum ada publikasi saintifik yang mendukung angka tersebut. 

Tapi secara logika bisa dipahami bahwa angka 0.4 m merupakan 

kompromi agar akar tanaman perkebunan yang ditanam pada lahan 

gambut masih dapat berproduksi. Di samping itu, juga dipercaya angka 

tersebut masih mampu menjaga kelengasan tanah di atasnya sehingga 

tidak menjadi kering tidak balik (irreversible drying).  

Berdasarkan penelitian Murdiyarso et al. 2019 (Laporan- 

Penelitian Mitra BRG 2019), kadar air tanah gambut saat MAT pada 40 

cm adalah berkisar pada 50-60% (vol.). Kurnain (2006), menunjukkan 

bahwa pada kadar air 50-60% (vol.) tersebut tipe lengas gambut tidak 

mencapai tipe residual yang berdampak pada kejadian titik layu 

permanen atau kering tidak balik (Gambar 1-5). Selain itu Taufik et al., 

(2015) meneliti parameter water table factor yang memberikan indikasi 

kedalaman kritis MAT sebesar 85 cm, di mana air tanah melalui kenaikan 

kapilernya tidak mampu lagi membasahi permukaan lahan sehingga 

bahaya kebakaran meningkat. Pada saat buku ini ditulis, perhitungan 
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tersebut sudah diperbaiki dengan data yang lebih banyak (namun belum 

dipublikasi dalam jurnal ilmiah) bahwa kedalaman MAT 40-50 cm 

merupakan titik kritis untuk kategori risiko kebakaran dalam tingkat 

bahaya (Gambar 1-5). Kedua hasil penelitian ini muncul belakangan 

setelah penetapan angka 0.4 m pada undang-undang. 

  

1.3 Riset kapasitas kubah gambut sebagai sumber air rewetting 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem 

Gambut, Prinsip-prinsip restorasi ekosistem gambut meliputi beberapa 

hal sebagai berikut: 1) Kubah gambut dan fungsi lindung gambut dengan 

kedalaman lebih dari 3 meter), merupakan daerah/zona bebas dari 

pemanfaatan dan kanal-kanal. Daerah-daerah ini berfungsi sebagai 

pengatur keseimbangan hidrologi dalam satu kesatuan hidrologis 

gambut (KHG); 2) Pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang 

sudah terlanjur dibudidayakan dan di dalamnya terdapat kanal-kanal, 

restorasi tata air dapat dilakukan dengan membangun sekat-sekat (tabat) 

dalam jumlah yang memadai di dalam setiap kanal, sehingga kedalaman 

air tanah gambut di sekitarnya dapat dinaikkan dan gambut menjadi 

basah serta sulit terbakar; 3) Untuk mengembalikan fungsi hidrologis 

pada kubah dan fungsi lindung gambut, seluruh kanal-kanal yang 

terdapat di dalamnya mesti ditutup (urug). Karena daerah-daerah ini 

berperan sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur 

keseimbangan/pengendali air dalam satu Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG),  

Kubah gambut sebagai pengatur keseimbangan hidrologi pada 

sebuah kesatuan hidrologis gambut (KHG) dapat dibedakan fungsinya 

atas 2 jenis, yaitu a) sebagai retensi air untuk menyimpan cadangan air 

bagi keperluan rewetting pada musim kemarau dan mencegah kebakaran, 

dan b) sebagai buffer banjir yang berfungsi menyerap excess rainfall di 

bagian hulu sebuah KHG, sehingga debit puncak banjir di hilir 

berkurang. Tujuan penting dari kegiatan restorasi hidrologis sebuah 

KHG dalam jangka pendek adalah memperbaiki kemampuan meretensi 

air sebuah KHG untuk dapat mengurangi potensi kekeringan dan 

kebakaran musim kemarau. Dalam jangka panjang, tujuan restorasi juga 

diarahkan untuk mengurangi degradasi KHG sehingga tidak terjadi 
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subsidensii yang dapat mengakibatkan genangan permanen lanskap 

gambut. 

Salah satu beda tanah gambut dan tanah mineral adalah porositas 

tanah gambut yang tinggi (80-90%) sehingga mempunyai kapasitas tinggi 

dalam menyerap hujan lebih. Namun, karena pori-pori yang besar 

tersebut, air juga akan segera dilepas sebagai air gravitasi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Kurnain (2006) yang menyimpulkan pada nilai tekanan 

potensial yang sama tipe lengas gravitasi, lengas tersedia, lengas 

struktural pada tanah gambut lebih rendah dari pada tanah mineral. 

Dengan kata lain, kemampuan memegang air (water holding capacity) 

gambut lebih rendah dari tanah mineral. 

Berdasarkan observasi lapang TMA di hutan rawa gambut yang 

masih alami di Kalimantan Tengah selama 11 tahun (1997-2007), TMA 

pada musim kemarau dapat turun sampai lebih dari 0,4 m selama 2 atau 

3 bulan (Takahashi et al., 2002; Hirano et al., 2012). Pengamatan TMA 

yang dilakukan Riztema et al. (2014) di hutan rawa gambut sekitar TN 

Sebangau tahun 2005-2009 menemukan, bahwa TMA pada lahan 

gambut dengan hutan alami asli dapat turun sampai 1 m pada musim 

kemarau. Pada KHG Sebangau, pengamatan yang dilakukan mulai 

Desember 2009 hingga Desember 2011, menunjukkan pada Agustus 

2011 sampai Oktober 2011 tinggi muka air berada di bawah 0,4 m (Haiki 

pada FGD BRG Palangkaraya, unpublished data). Menurut model SWAP 

yang digunakan oleh Taufik et al. (2020), selama musim kemarau (2-3 

bulan), TMA lebih dalam dari 0.7 m pada semua jenis KHG, baik yang 

masih pristine maupun sudah degraded. Pada degraded KHG penurunan 

TMA bahkan lebih dalam dari 1 m. 

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2014, perlu dialokasikan zona 

konservasi sebesar 30% untuk mengatur fungsi hidrologis sebuah KHG. 

Namun, menurut Wetlands International and Tropenbos (2016), zona 

konservasi sebesar 30% tersebut hanya mampu menyediakan 5% dari 

kebutuhan total untuk rewetting pada musim kemarau. Diperlukan areal 

yang lebih luas dari 30% agar zona konservasi dapat memberikan 

manfaat yang berarti bagi rewetting. Sementara itu, menurut penelitian di 

KHG Tebing Tinggi yang masih ditutupi hutan, KHG tersebut mampu 

menjadi sumber air untuk membasahi sekelilingnya selama 2 bulan pada 

musim kemarau bila tidak ada hujan terus-menerus (Presentasi Prof. 

Maas pada sebuah webinar BRG 2020). Kesimpulan yang berbeda dari 
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kedua penelitian tersebut di atas kemungkinan karena kajian dilakukan 

pada tipologi KHG yang berbeda sehingga hasilnya menunjukkan 

perbedaan. Oleh karena itu, perlu diperbanyak sampel kajian pada KHG 

yang berbeda tipologinya untuk memastikan apakah alokasi zona 

konservasi sebesar 30% mampu menyediakan sumber air rewetting untuk 

menjaga daerah sekelilingnya (70%) di bagian hilir agar tetap lembab saat 

musim kemarau berlangsung. Perlu penelitian yang lebih akurat untuk 

mengetahui kapasitas sebuah kubah gambut sebagai sumber air utama 

untuk rewetting, khususnya pada musim kemarau. Apalagi kalau lahan 

KHG tersebut sudah mengalami degradasi maka kapasitasnya untuk 

menyimpan air semakin berkurang. 

Hutan gambut yang masih alami, sering mengandung air 

genangan di permukaan karena cekungan lokal di antara akar tunjang 

(butrees) ataupun akar pohon yang menonjol ke permukaan. Sehingga 

berfungsi sebagai dam kecil yang membendung air saat terjadi genangan 

di atas permukaan. Jika kondisi tersebut tidak ada, maka sulit untuk 

mendapatkan genangan pada hutan gambut karena kubah gambut 

biasanya berbentuk cembung (Dommain et al., 2010).  

Gambut tropis umumnya berbentuk convex dengan bagian 

meninggi di tengah KHG dibandingkan sekitarnya. Bentuk kubah 

gambut seperti ini sering disebut dengan gambut ombrogen (Gambar 1-6). 

Selain tipe gambut ombrogen, juga umum ditemukan tipe gambut 

topogen.  

Terdapat perbedaan mendasar karakteristik parameter neraca air 

pada lahan gambut dan lahan mineral. Ada 3 faktor khusus penyebab 

karakteristik neraca air pada tanah gambut berbeda dengan tanah 

mineral. Faktor pertama adalah tingginya nilai konduktivitas hidrolik 

lahan gambut sehingga air hujan yang jatuh sebagian besar meresap ke 

dalam lahan. Nilai konduktivitas hidrolik lahan gambut tropis dapat 

mencapai 30 m/hari sementara pada tanah mineral 3 atau 4 m/hari. Hal 

ini disebabkan karena sebagian tanah gambut masih mempunyai serat 

kasar dan belum terlapuk (Wösten et al., 2008). Faktor kedua adalah 

aliran air didominasi oleh aliran lembar (sheet flow) yang arahnya radial 

karena bentuk KHG convex dan tidak dalam bentuk channel flow sehingga 

menyulitkan dalam perhitungan dan pengukurannya (Riztema et al., 

2014). Faktor ketiga adalah variabilitas media gambut yang sangat 

beragam diakibatkan oleh perbedaan kematangan gambut, topografi 
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mikro dan juga keberadaan saluran drainase secara tidak beraturan. 

Ketiga faktor ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung neraca air 

secara akurat pada skala lanskap atau sub-KHG. 

Perhitungan neraca air skala KHG diperlukan untuk memprediksi 

potensi surplus atau defisit simpanan air pada KHG yang berguna dalam 

perencanaan rewetting dan water sharing sebuah KHG. Keseimbangan 

neraca air terjadi jika aliran air masuk (inflow) sama dengan aliran air 

keluar (outflow). Pada KHG yang bertipe ombrogen dan masih asli, 

sumber aliran air masuk terutama adalah air hujan (Takahashi et al., 

2002). Sebesar 90% excess rainfall mengalir di bawah permukaan sebagai 

interflow atau rembesan. Defisit neraca air terjadi jika aliran air masuk 

lebih kecil dari aliran air keluar. Jika terjadi defisit neraca air, maka MAT 

akan menurun. Intensitas penurunan MAT tersebut tergantung pada 

kondisi hidrologi KHG. KHG yang masih alami mempunyai 

kemampuan retensi air yang lebih tinggi. Kegiatan restorasi dimaksudkan 

memperkecil outflow dari sebuah KHG sehingga jumlah air yang diretensi 

semakin tinggi dan dapat berfungsi sebagai sumber air rewetting pada 

musim kemarau di mana inflow air ke KHG sangat terbatas. Dengan 

demikian, fungsi utama restorasi hidrologis adalah meningkatkan 

kapasitas retensi kubah gambut dalam menyimpan air untuk keperluan 

rewetting sehingga potensi kebakaran pada musim kemarau dapat 

dikurangi. 

Metode perhitungan neraca air lahan gambut dilakukan dengan 

menggunakan persamaan berikut (Triadi, 2019). Neraca air ini belum 

mempertimbangkan pengaruh hidrolika infrastruktur saluran yang sudah 

ada, dan sering disebut neraca air lahan gambut. 

ΔS = P–ET + (SWI + GWI-SWO -GWO) 

di mana: 

ΔS  : perubahan simpanan dalam akuifer  
P : curah hujan (M) 
SWI  : masukan dari aliran permukaan (M) 
GWI  : masukan dari aliran bawah permukaan (M) 
SWO  : keluaran dalam bentuk aliran permukaan (M) 
GWO : keluaran dalam bentuk aliran bawah permukaan atau 

interflow (M) 
ET : evapotranspirasi (M) 
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Gambar 1-6 Komponen neraca air KHG pada gambut topogen (atas) dan 

gambut ombrogen (bawah)  (sumber Triadi, L. Budi, 2019 pada PIMNAS 
Gambut BRG. Ancol, Nop.2019) 

Tipe gambut ombrogen memiliki besaran masukan dari aliran 

permukaan (QS, I) masukan dari aliran bawah permukaan (QG, I) dapat 

diabaikan sehingga persamaannya menjadi: 

  

ΔS = P –ET – ( SWO + GWO) 

 

Nilai ET di Indonesia berkisar 3-6 mm/hari atau kira-kira 

seperlima dari K gambut, besarannya relatif seragam di semua tempat 

atau KHG. Dengan demikian, faktor ET dalam perhitungan neraca air 

tidak menjadi pembeda utama dalam penetapan neraca air KHG karena 

variabilitas spasial yang relatif kecil. Perkiraan nilai P juga dapat diperoleh 

dengan cukup akurat melalui data real time satellite (misalnya dengan 

TRMM), sehingga menjadi lebih detail dan teliti. Sementara itu, nilai 

variabilitas SWO dan GWO sangat tinggi dan tergantung kepada banyak 

faktor, seperti keberadaan dan lay out saluran, tutupan lahan, tingkat 

subsidensii, tingkat degradasi KHG, kematangan gambut, micro-topografi, 

perbedaan tinggi kanal dan sungai, akibatnya sangat sulit menentukan 

nilainya pada satu KHG.  

Mengingat kompleksitas penentuan besaran SWO dan GWO 

dalam skala sub-KHG, maka perlu dicari alternatif untuk mengkaji 

dinamika inflow-outflow pada sebuah KHG. Salah satu alternatif adalah 

monitoring dan analisis data MAT kubah gambut secara kontinu 
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menggunakan teknologi Sipalaga dengan titik sebaran spasial yang 

mewakili keragaman KHG dari puncak ke bawah. Dengan demikian, 

akan diketahui dinamika MAT kubah gambut baik pada musim hujan 

maupun musim kemarau. 

Terkait kebijakan perencanaan ruang, sering kali ingin diketahui 

berapa rasio areal fungsi lindung sebagai catchment area pada sebuah 

KHG. Sehingga simpanan air pada fungsi lindung mencukupi keperluan 

rewetting pada areal budidaya. Rasio areal kubah yang harus dipertahankan 

sebagai catchment area dapat dihitung dengan menghitung volume 

kapasitas simpanan air pada sebuah kubah dan dibandingkan dengan 

volume air untuk keperluan rewetting pada areal budidaya. Perhitungan 

volume kapasitas simpan sebuah kubah dapat dilakukan dengan 

penggunaan analysis spasial pada GIS.  

 

1.4 Model hidrologi dan pengaturan sistem tata air KHG 

Pengelolaan air pada skala lanskap KHG membutuhkan sinergi 

multipihak dan sinergi lintas batas konsesi. Jika sebagian para pihak 

sudah membuat tata air yang baik pada konsesinya namun ada sebagian 

yang belum maka restorasi hidrologis pada skala KHG tidak tercapai. 

Koordinasi dan sinergi pengaturan muka air pada sebuah KHG menjadi 

kompleks jika multipihak yang terlibat semakin banyak. Diperlukan 

sebuah alat berupa model simulasi pengaturan tata air untuk 

menyinergikan pengelolaan air lintas batas konsesi. Model tersebut 

sekaligus juga berfungi sebagai alat monitoring untuk memperlihatkan 

kepada semua pemangku kepentingan  dampak pengaturan tata air pada 

konsesi masing-masing dan serta dampaknya jika dilakukan bersinergi.  

Terdapat sejumlah model simulasi hidrologi yang sudah umum 

digunakan untuk mengkaji aliran air pada sebuah lanskap yang umumnya 

sudah teruji dengan baik menggunakan parameter pada sebuah lanskap 

lahan mineral (DAS). Berhubung bentuk KHG yang convex, yang relatif 

berbeda dengan bentuk DAS yang concave, di mana aliran air merembes 

keluar secara radial (interflow), maka prinsip pemodelan aliran air pada 

sebuah DAS tersebut harus dimodifikasi agar dapat digunakan pada skala 

KHG. Mengingat bahwa tipe aliran interflow merupakan aliran air yang 

dominan pada lahan gambut maka diperlukan model yang dapat 

melakukan modeling aliran interflow. Model MODFLOW merupakan 

sebuah alat yang sering dipakai untuk simulasi pergerakan air pada bawah 
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permukaan lahan dan merupakan model yang dapat digunakan pada 

lahan gambut. Model ini dapat diintegrasikan dengan model neraca aliran 

permukaan yang berfungsi untuk menghitung input model berupa selisih 

hujan dan ET (misalnya model SWAT). 

 

 
Gambar 1-7 Contoh pemanfaatan sebuah KHG oleh multipihak 

(perkebunan, hutan desa, dan restorasi ekosistem). (Sumber: Ngudiantoro et al. 
2018) 

Sebenarnya sudah tersedia perangkat lunak   yang dapat melakukan 

coupling MODFLOW dan SWAT yang disebut SWAT-MODFLOW. 

Agar pengaruh hidrolika saluran dapat diintegrasikan, maka keluaran  

dari model SWAT-MODFLOW menjadi input model hidrolika saluran 

(HEC-RAS). Peneliti pada CIMTROP UPR (Bismart Ferry Ibie, 

Laporan Mitra Peneliti 2018) membagi KHG Kahayan – Sebangau 

dalam 33 sub-DAS dan menggunakan sub-DAS sebagai unit analisis 

untuk model hidrologi HEC-RAS dalam membuat simulasi TMA secara 

spasial sebelum dan sesudah penyekatan kanal. Kenyataan bahwa SWAT 

digunakan pada modeling aliran pada DAS yang cekung sementara 

KHG berbentuk convex tidak menjadi masalah jika unit modeling 

diperkecil; bukan seluruh KHG tapi gabungan dari sub-KHG yang 

dibatasi dengan sebuah aliran sungai. Selain melihat dampak 

pembangunan sekat kanal terhadap dinamika TMA di lahan, diperlukan 

model yang dapat melakukan simulasi alokasi air skala KHG untuk 
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mengelola water sharing di antara pemangku kepentingan  yang di hulu 

dan di hilir (misalnya model WEAP: Water Evaluation and Planning System). 

Pengaturan sistem tata air KHG meliputi a) membangun 

infrastruktur baru pengatur tinggi muka air, b) melakukan koreksi 

terhadap bangunan yang sudah ada, dan c) memperbaiki bangunan yang 

sudah rusak. Terdapat perbedaan kebijakan pengaturan tata air pada 

fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Restorasi 

hidrologis KHG pada kawasan lindung dilakukan dengan menutup kanal 

(back filling). Kanal yang sudah ditutup tersebut selain meningkatkan 

retensi aliran air keluar sistem juga dapat berfungsi sebagai long storage 

yang menyimpan cadangan air untuk mengurangi potensi kekeringan dan 

kebanjiran di wilayah bagian hilir dengan fungsi budidaya. Lalu restorasi 

dilanjutkan dengan menyekat kanal-kanal yang sudah terlanjur ada di 

sekitar atau di bagian bawah dari kubah gambut (termasuk kanal-kanal 

yang terdapat dalam wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit, HTI 

akasia, maupun pertanian masyarakat. Penyekatan kanal perlu dilakukan 

secara berjenjang (cascade) untuk menghindarkan tekanan hidrostatis 

yang tinggi pada dasar dan dinding sekat kanal. Jarak antara satu sekat 

kanal dengan sekat kanal yang lain diatur sehingga beda hydraulic head 

minimal sebesar 50 cm. 

Pengaturan sistem tata air pada zona lindung dilakukan dengan 

melakukan penutupan saluran drainase yang sudah ada. Sementara itu 

pengaturan sistem tata air pada zona budidaya dilakukan melalui tahapan 

Survey Identification Design (SID) dan Detailed Engineering Design (DED). 

Pengaturan sistem tata air pada zona budidaya meliputi a) membangun 

infrastruktur baru pengatur tinggi muka air, b) melakukan koreksi 

terhadap bangunan yang sudah ada, dan c) memperbaiki bangunan yang 

sudah rusak. Kegiatan SID diperlukan pada pengaturan tata air makro 

seperti alokasi zona konservasi, zona penyangga, water zoning, lay out 

saluran primer dan sekunder pada  KHG. Kegiatan SID restorasi 

hidrologis pada KHG yang sudah didominasi kegiatan budidaya 

meliputi: 

 

a. Survei  lapangan 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan peta-peta seperti peta 

seperti: lahan gambut, peta topografi, peta sungai dan saluran yang sudah 

ada. Juga dilakukan pengumpulan data seperti data iklim, hujan, 
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hidrotopografi, TMA lahan gambut. Di samping itu, kegiatan penting 

yang perlu dilakukan pada survei lapangan adalah menemukenali para 

pihak yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya KHG baik air, 

lahan, hutan termasuk permasalahan tenurial. Saat ini sudah tersedia peta 

gambut skala 1:50000 yang dibuat oleh BBSDLP (Kementan). 

Diperlukan peta topografi dengan beda kontur minimal 1 meter untuk 

keperluan SID. Peta topografi menjadi dasar untuk: a) melakukan zonasi 

pengaturan tata air pada skala KHG/sub-KHG, b) evaluasi terhadap 

keberadaan saluran drainase yang sudah ada (misalnya: jika saluran 

drainase tidak mengikuti kontur maka saluran drainase tersebut harus 

ditutup alirannya), c) menetapkan jarak sekat kanal pada saluran yang 

sudah ada jika saluran drainase menurut kontur maka perlu dibuat sekat 

kanal sistem berjenjang.  

Untuk memudahkan water management pada sebuah KHG yang 

sudah didominasi oleh kegiatan budidaya maka perlu dibuat water zoning. 

Satu water zoning adalah lahan yang mempunyai beda ketinggian yang 

relatif sama. Setiap zona diharapkan mempunyai beda ketinggian 0.5 – 

1m. Jika lahan mempunyai beda ketinggian 0.5-1m maka perlu dibuat 

water zoning berbeda. Antara satu zona dengan zona lain perlu dibuat 

bangunan pengatur tinggi muka air untuk mengurangi drainase 

berlebihan. Saluran drainase pada setiap zona dengan zona lain 

dipisahkan oleh bangunan pengontrol tinggi muka air (weir). 

Perencanaan water zoning dapat dilakukan pada peta kontur dengan beda 

ketinggian 1 m dipadukan dengan peta lahan gambut. Saat ini peta 

gambut yang paling detail adalah 1:50.000 yang dikeluarkan oleh 

BBDSLP. Data curah hujan dan data iklim 10 tahun terakhir dari stasiun 

meteorologi terdekat diperlukan untuk analisis neraca air pada skala 

KHG. 

 

b. Investigasi 
Pada tahapan ini dilakukan penentuan tipe gambut yang utamanya 

berdasar atas topografi (Topogen/gambut tidak berkubah atau 

Ombrogen/gambut berkubah), juga dilakukan analisis terhadap 

karakteristik hidrologi KHG seperti neraca air, hidrotopografi, potensi 

limpasan air permukaan, jaringan serta dimensi saluran yang sudah ada 

dan potensi banjir. Untuk keperluan analisis investigasi sering digunakan 

model hidrologi dan model hidrolika aliran (SWAT, MOSFLOW, 
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FREEWAT, HEC-HMS, MIKE SHE) untuk melihat neraca air dan pola 

aliran air pada suatu sub-KHG. Peta kedalaman gambut digunakan 

untuk investigasi keberadaan zona lindung yang sudah dipakai menjadi 

zona budidaya. Bagian puncak kubah harus dibebaskan dari kegiatan 

budidaya sebesar 30% dari areal KHG sebagai fungsi lindung sesuai 

dengan PP No. 71/2014 dan 57/2016. Peran masing-masing pihak pada 

pemanfaatan KHG juga dianalisis termasuk adanya permasalahan dalam 

water sharing di antara pengguna di hulu dan di hilir serta permasalahan 

tenurial.  

 

c. Desain  
Pada tahapan ini perlu dibuat lay out infrastruktur pengatur tinggi 

muka air. Mengingat pengaturan ini memerlukan sinergi semua pihak 

pada suatu KHG maka tahapan desain harus dilakukan dan disepakati 

para pihak termasuk struktur dan biaya. Pada tahapan desain ini perlu 

ditetapkan struktur organisasi para pihak dalam melakukan restorasi 

skala KHG/subKHG. 

Detailed Engineering Design (DED) dilakukan setelah tahapan SID 

untuk menetapkan lay out serta dimensi saluran dan struktur pengatur 

tinggi muka air pada setiap water zoning sehingga TMA memenuhi 

ketentuan undang-undang di mana TMA tidak boleh kurang dari 0.4 m. 

Kegiatan DED memerlukan peta topografi detail (1:5000) dengan beda 

tinggi garis kontur 0.5-1 m. Kemiringan lahan gambut dapat dipetakan 

secara detail dengan menggunakan Lidar (Light Detector and Ranging). 

Teknologi Lidar mempunyai resolusi sampai 0.5 m dalam membedakan 

ketinggian.  

Tahapan penting pada DED adalah optimasi parameter gabungan 

model neraca air lahan gambut dan model hidrolika saluran serta dimensi 

sebuah weir penahan tinggi muka air sehingga target tinggi muka air dapat 

dipertahankan. Untuk itu persamaan neraca air lahan sering 

diekspresikan dalam bentuk TMA. Dengan demikian persamaan 

sebelumnya (ΔS = P –ET – ( SWO + GWO)) perlu dikonversi ke 

persamaan berikut:  

 

∆h/∆t = P –ET – ( SWO + GWO) + (GW) – Qd 
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Pengaturan tinggi muka air dapat dioptimasi dengan meminimumkan 

debit drainase (Qd) sebagai berikut: 

 

Fungsi tujuan : min Qd 

Fungsi sasaran : hmin < ht< hmax, di mana hmax <0.4 m 

 

Optimasi tinggi air pada lahan ini (ht) dihitung dengan 

menggabungkan neraca air lahan dan persamaan aliran hidrolika saluran 

drainase. Debit saluran drainase ditetapkan melalui penggabungan 

persamaan hidrolika saluran dan pintu air menggunakan persamaan 

hooghoudt (jarak saluran pada lahan), manning equation (karakter hidrolik 

dan debit saluran), persamaan kadar air jenuh pada saturated zone (Darcy 

law), persamaan air tidak jenuh pada vodose zone (van Genuchten), hubungan 

tinggi air dan debit pintu air (rating curve pintu air). 

 

1.5 Riset efektivitas sekat kanal 

Target pembasahan disesuaikan dengan fungi ekosistem gambut. 

Kawasan dengan fungsi budidaya maka target pembasahan gambutnya 

bertujuan untuk mengatur TMA pada level tertentu (umumnya 0.4 m 

menurut ketentuan PP No. 57 tahun 2016) sehingga jenis bangunan 

utamanya berupa sekat kanal atau bangunan sejenisnya yang mempunyai 

pelimpah (spillway) untuk mengatur ketinggian air pada saluran. 

Sedangkan untuk fungsi ekosistem konservasi atau lindung, tujuan 

bangunan pembasahan gambut adalah untuk konservasi air dan 

penggenangan sehingga jenis bangunan yang diperlukan adalah 

bangunan penahan air dan penimbunan kanal (canal backfilling). 

Bangunan penahan air dan timbunan kanal tidak memerlukan 

komponen pelimpah air. Namun perlu diperhatikan di lapangan agar 

tidak terjadi aliran limpasan ke samping yang berpotensi menggerus sisi 

kiri dan kanan bangunan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan 

bangunan penahan air.  

Pemilihan jenis dan karakteristik bangunan pembasahan gambut 

berdasarkan fungsi ekosistem gambut telah digambarkan dalam Modul 

Pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Sekat 

Kanal Berbasis Masyarakat (Dohong et al,. 2017). Sekat kanal dibangun 

untuk meningkatkan resistensi aliran sehingga tinggi muka air naik di 

bagian hulu sekat kanal. Tinggi muka air (TMA) saluran yang meningkat 
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pada bagian hulu menyebabkan air dapat mengalir secara lateral ke 

sekelilingnya yang mengakibatkan peningkatan muka air tanah (MAT) 

pada lahan gambut sekitarnya. Beda TMA di sebelah hulu dan sebelah 

hilir sekat kanal maksimal 0.5 m untuk mengurangi tekanan hidrostatis 

yang dapat meningkatkan rembesan melalui bangunan sekat kanal 

(Beekman, 2006; Ritzema et al., 1998). 

Konstruksi sekat kanal pada lahan gambut mempunyai tantangan 

yang tinggi disebabkan oleh tingginya konduktivitas gambut tropis 

(Wösten & Ritzema 2001). Umumnya sekat kanal terbuat dari pohon 

gelam. Keuntungan menggunakan material dari kayu gelam selain murah 

adalah agar tidak menimbulkan tekanan berat yang berlebihan terhadap 

gambut yang dapat berakibat pada amblesnya sekat kanal. Namun pohon 

gelam tersebut akan menjadi lapuk dalam kurun 3 atau 5 tahun. 

Diharapkan vegetasi alami sudah menumbuhi sekat kanal sebelum 

material sekat kanal tersebut melapuk sehingga terbentuk sekat kanal 

alami yang diperkuat oleh vegetasi alami.  

Efektivitas sekat kanal dalam pembasahan (rewetting) merupakan 

salah satu topik penelitian utama yang dilakukan oleh hampir semua 

peneliti mitra BRG. Indikator efektivitas sekat kanal ditentukan 

berdasarkan luasnya radius pembasahan lateral sekat kanal.  

Secara umum hasil penelitian mitra BRG menunjukkan bahwa 

sekat kanal memberikan dampak positif terhadap peningkatan MAT. 

Penyekatan kanal dapat menaikkan elevasi MAT di lahan gambut sampai 

radius 170 m dari kanal. Semakin jauh dari kanal maka semakin 

berkurang pengaruh penyekatan kanal untuk pembasahan mengikuti 

persamaan polinomial (Gambar 1-8). Jika target penyekatan kanal adalah 

untuk menjaga MAT minimal 0.4 m pada lahan gambut, maka pengaruh 

peningkatan MAT sekat kanal efektif hingga radius 42 m dari kanal yang 

disekat. Besarnya peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh lebar 

kanal, kematangan gambut, mikro-topografi atau gradien lahan.  
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Gambar 1-8 Radius kenaikan MAT dari kanal akibat penyekatan (Sumber: 

Laporan Penelitian Mitra BRG - UNRI 2018) 

Rekomendasi dalam pemilihan desain sekat kanal: a) bahan kanal 

dihilir permanen tapi dihulu dari kayu; b) rewetting dalam skala luas pada 

gambut yang sudah terdegradasi maka menggunakan compacted peat dam 

disertai penimbunan tanpa spillway; c) pengelolaan TMA dalam skala 

besar (misalnya perkebunan) di mana banjir harus dihindarkan dan TMA 

harus dinaikkan maka compacted peat dam disertai dengan spillway; d)  pada 

lahan masyarakat di mana akses perlu dipertahankan maka dibuat box 

dam yang bisa melibatkan masyarakat dalam pembuatannya. 

Terdapat beberapa komponen penting sintesis knowledge product 

yang belum dicakup dalam kegiatan riset dan mitranya seperti life time 

sekat kanal untuk berbagai material sekat, hubungan tinggi muka air 

dengan laju subsidensi dan lain-lain sehingga perlu dimasukkan dalam 

peta jalan riset. Bangunan sekat kanal terbukti efektif dalam 

pengendalian fluktuasi muka air tanah di lahan. Kedalaman muka air 

tanah pada lahan dengan sekat kanal relatif stabil (rentang kedalaman 

0.42 m) dibandingkan dengan lahan tanpa sekat kanal (rentang 

kedalaman 0.89 m). Dalam membangun sekat kanal tidak cukup hanya 

dengan pertimbangan teknis yang lebih menekankan pada kekuatan fisik 

bangunan sekat kanal, tetapi juga harus memperhatikan faktor non 

teknis yang terkait dengan masalah sosial dan ekonomi karena faktor 

tersebut juga menjadi penentu ketahanan sekat kanal. Kegiatan  

pembasahan kembali lahan gambut (rewetting) melalui pembangunan 

sekat kanal harus didukung dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan 
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sekat kanal; pada kawasan konsesi menjadi tanggung jawab pemegang 

konsesi, sedangkan pada kawasan non konsesi harus berbasis 

masyarakat. 
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2 SINTESIS METODE RISET BERBASIS KHG 

Dalam sebuah lanskap, tidak dapat dihindarkan terdapat ragam 

penggunaan dan pemanfaatan lahan yang seringkali menimbulkan 

perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan (aktor/sektor) 

yang terlibat di dalamnya seperti kepentingan nafkah hidup berbasis 

lahan, kepentingan konservasi atau kepentingan industri perkebunan 

komersial. Interaksi yang terjadi antar-pemangku kepentingan sangat 

kompleks, non-linier, asimetris dan saling tergkait tanpa suatu struktur 

yang mudah dipahami. Di samping itu, kebijakan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sering tidak sejalan dalam pengelolaan sebuah 

lanskap.  

Kajian saintifik terkait pengelolaan sebuah lanskap (landscape 

management) secara umum sudah banyak dilakukan dan dipublikasikan 

pada jurnal-jurnal internasional. Landscape management merupakan salah 

satu pendekatan yang digunakan untuk tata kelola lanskap di mana 

terdapat kompetisi antara fungsi lingkungan dan fungsi produksi 

sehingga tercapai keberlanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan 

(Sayer, 2009). Menurut King et al, (2018), setidaknya terdapat lima 

indikator yang dapat dijadikan petanda bahwa suatu lanskap berjalan 

secara berkelanjutan yakni: (1) ekosistem alami terjaga atau dapat 

dipulihkan; (2) sistem pertanian bersifat produktif; (3) menguntungkan 

secara ekonomi dan tahan terhadap perubahan iklim; (4) mata 

pencaharian masyarakat perdesaan dan kualitas hidup semua kelompok 

sosial di dalamnya meningkat; dan (5) proses pengambilan keputusan 

bersifat inklusif, setara, dan partisipatif. Pada konteks lanskap, tata kelola 

yang baik merupakan faktor penentu terwujudnya suatu lanskap yang 

berkelanjutan karena tiap aktor akan mengejar tujuan mereka yang 

beragam, menyusun prioritas, bertindak maupun memonitor tiap 

kemajuannya. Maka pada dasarnya mengelola lanskap adalah suatu seni 

negosiasi multipihak yang mempunyai nilai-nilai yang beragam 

(Holmgrem, 2014). Untuk mewujudkan suatu lanskap berkelanjutan 

maka dibutuhkan pendekatan praktis sehingga dapat dilaksanakan di 
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lapangan serta terintegrasi. Oleh karena itu dikembangkan Sustainable 

landscape approach yakni sebuah pendekatan yang terpadu yang dilakukan 

lintas batas antar institusi yang bertujuan untuk mengharmoniskan 

pemanfaatan lahan untuk pencapaian konservasi maupun produksi, 

dengan mengenali perlunya pengakuan peran dan negosiasi multipihak 

(Sayer et al., 2013). 

Menurut Sayer et al., (2013) pendekatan secara lanskap 

berimplikasi bahwa pengelolaan dilakukan berdasarkan pendekatan 

process-oriented dan bukan lagi project-oriented. Pendekatan process-oriented 

membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam jangka 

panjang, adanya proses iterasi dalam memilih jenis intervensi yang perlu 

dilakukan dalam setiap tingkat pengelolaan dan cenderung bersifat 

bottom-up serta mengedepankan proses negosiasi dalam mengambil 

keputusan. Perlu diperhitungkan bahwa intervensi yang dilakukan untuk 

memecahkan suatu permasalahan sering kali menguntungkan satu 

kelompok pemangku kepentingan namun sekaligus merugikan 

pemangku kepentingan lainnya (someone’s gain is someone else’s loss). 

Jika pendekatan lanskap diadopsi untuk pengelolaan sebuah 

KHG maka perlu sebuah kelembagaan yang terus-menerus 

mengkoordinasikan dan memantau kegiatan restorasi pada KHG 

tersebut sehingga semua prinsip-prinsip pengelolaan lanskap 

berkelanjutan dapat diimplementasikan. Untuk tahap awal, kelembagaan 

tersebut dapat berupa kemitraan yang dikoordinir oleh PT setempat dan 

menjadikan KHG menjadi sebagai lokus permanen tempat KKN 

mahasiswa dan penelitian PT. 

Memandang KHG sebagai sebuah lanskap memungkinkan kita 

mengadopsi banyak prinsip-prinsip umum pengelolaan lanskap yang 

sudah dipublikasikan pada jurnal internasional. Salah satu publikasi 

internasional terkait landscape management yang dapat menjadi referensi 

dalam mengelola multipihak restorasi skala KHG adalah publikasi Sayer 

et al. (2013) yang berjudul “Ten principles for a landscape approach to reconciling 

agriculture, conservation, and other competing land uses”. Publikasi tersebut 

menguraikan 10 prinsip pengelolaan lanskap yang berkelanjutan dengan 

menekankan stakeholder involvement, adaptive management, dan multiple 

objectives. Di samping itu, publikasi tersebut juga membahas berbagai 
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tantangan pada pengelolaan lanskap, di mana aspek institusi dan tata 

kelola (landscape governance) merupakan tantangan terbesar. Berikut ini 

dikutip secara singkat sebagian dari 10 prinsip pendekatan lanskap 

berkelanjutan tersebut yang dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan 

restorasi berbasis KHG. 

 

2.1 Prinsip 1: Multiple stakeholders  

Pendekatan lanskap (landscape approach) menuntut proses iterasi 

secara komprehensif untuk mengenali dan memahami aspirasi dan 

permasalahan pemangku kepentingan. Kegagalan dalam melibatkan 

semua pemangku kepentingan pada pengelolaan lanskap secara adil akan 

mengakibatkan hasil yang sub-optimal. Proses ini memerlukan komunikasi 

yang terus-menerus dengan sikap saling menghormati satu sama lain. 

Kadang-kadang perlu memahami adanya isu konflik, mis-trust dan power 

relation pada sebuah lanskap. Proses pengambilan keputusan dengan 

melibatkan semua pemangku kepentingan dapat berbiaya mahal dan ini 

sering menjadi hambatan namun usaha untuk melibatkan semua 

pemangku kepentingan dari awal perlu dioptimalkan. Salah satu 

pendekatan yang dapat dipakai untuk melibatkan pemangku kepentingan 

pada semua proses dari awal adalah pendekatan transdisiplin 

(transdisciplinary approach) yang dibahas pada bagian berikutnya.  

 

2.2 Prinsip 2: Common concern entry point 
 Solusi terhadap suatu masalah pada sebuah lanskap perlu 

dibangun dari awal berdasarkan proses negosiasi bersama yang 

didasarkan atas sebuah trust. Trust timbul jika semua pemangku 

kepentingan memahami dan mengenali adanya tujuan dan nilai-nilai 

bersama yang dapat dicapai. Pada sebuah lanskap yang kompleks 

kadang-kadang terdapat kesulitan untuk mendapatkan bahwa semua 

pihak mempunyai tujuan dan nilai-nilai bersama. Misalnya pada sebuah 

lanskap KHG, sebagian pemangku kepentingan di bagian hulu perlu 

memaksimumkan produksi dengan menurunkan MAT pada lahan 

gambut. Sementara itu, pemangku kepentingan pada bagian hilir 

mengalami banjir atau genangan jika air drainase dari hulu terlalu besar 
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pada musim penghujan, dan terjadi sebaliknya pada musim kemarau. 

Dalam kondisi ini perlu melakukan identifikasi sebuah tujuan sederhana 

yang dapat dicapai secara bersama dengan mudah (common concern entry 

point) sambil membangun trust sesama pemangku kepentingan dan 

belajar berkolaborasi bersama. Para pihak dalam sebuah KHG hanya 

akan berpartisipasi dalam kegiatan restorasi jika menurut mereka 

partisipasi tersebut memberikan manfaat bersama. Manfaat bersama 

tersebut misalnya adalah secara bersama-sama menjaga supaya tidak 

terjadi subsidensii lahan gambut, karena subsidensii akan merugikan 

semua pemangku kepentingan. Subsidensii dapat menyebabkan sebuah 

lanskap gambut mengalami banjir permanen sehingga merugikan semua 

pihak baik produksi kegiatan pertanian. Dampak negatif subsidensii dan 

potensi kebakaran terhadap kelangsungan aktivitas produksi multipihak 

pada lahan gambut dapat merupakan common concern entry point yang 

menjadi insentif untuk berkolaborasi bersama. 

 

2.3 Prinsip 3: Multifunctionality 

Sebuah lanskap mempunyai peran multifungsi dan masing-

masing pemangku kepentingan berkeinginan memaksimalkan fungsi 

terkait untuk mencapai tujuannya. Namun, kecil kemungkinan mencapai 

sebuah lanskap dengan berkelanjutan dengan cara memaksimalkan 

semua fungsi yang ada. Oleh karena itu pada sebuah lanskap yang 

multifungsi sering harus dilakukan trade-off (tawar menawar) di antara 

tujuan fungsi-fungsi tersebut. Sebagai contoh fungsi konservasi air dan 

fungsi produksi lahan gambut umumnya bersifat trade-off dan perlu 

dilakukan rekonsiliasi. Memang produksi pertanian akan menurun jika 

MAT berkisar 0.4, namun akan mengurangi potensi subsidensii yang 

dalam jangka panjang mengakibatkan lanskap gambut tersebut rusak dan 

tidak bisa dipakai sebagai fungsi konservasi dan fungsi produksi secara 

berkelanjutan. Berbagai metode untuk kuantifikasi nilai fungsi-fungsi 

tersebut dan bagaimana melakukan optimalisasi atau rekonsiliasi fungsi 

konservasi dan fungsi produksi sudah banyak dikaji. Konsep land sparing 

dan land sharing sudah banyak dikaji pada publikasi internasional untuk 

mengelola multifungsi lanskap secara berkelanjutan. 
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2.4 Prinsip 4: Participatory and user-friendly monitoring  

Dalam pendekatan lanskap, semua pemangku kepentingan harus 

mempunyai akses yang setara terhadap informasi. Perlu dikembangkan 

sebuah sistem yang dapat memadukan semua jenis informasi. Semua 

pemangku kepentingan harus mampu membuat, mengumpulkan dan 

mengintegrasikan informasi yang diperlukan untuk membuat 

interpretasi terhadap aktivitas, perkembangan dan ancaman-ancaman. 

 

2.5 Prinsip 5: Strengthened stakeholder capacity 

Semua pemangku kepentingan memerlukan kemampuan untuk 

berpartisipasi secara efektif dan menerima berbagai peran dan tanggung 

jawab dalam mengelola lanskap. Berbagai usaha perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam memenuhi peran 

dan tanggung jawabnya. Adanya bimbingan teknis pengelolaan MAT 

pada tanggung jawabnya konsesi perkebunan yang dilakukan oleh ahli-

ahli BRG merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas pemangku 

kepentingan untuk mencapai tujuannya. 

 

2.6 Prinsip 6: Continual learning and adaptive management 
Proses-proses yang terjadi pada sebuah lanskap sangat dinamis. 

Misalnya, perubahan pengelolaan dapat disebabkan adanya teknologi 

baru seperti ditemukannya pengetahuan yang lebih baik untuk rewetting 

dan budidaya paludikultur. Perubahan tersebut bisa juga dipengaruhi 

faktor eksternal, misalnya adanya kebijakan pengembangan ketahanan 

pangan nasional yang kemungkinan mempengaruh proses dalam sebuah 

KHG atau juga adanya OMNI BUS Law. Perubahan proses internal dan 

eksternal tersebut harus dapat diakomodasi melalui penyesuaian dan 

revisi strategi terus menerus. Istilah “adaptive collaborative management” 

muncul sebagai pendekatan praktis dalam proses continual learning (Colfer 

et al., 2011, Velázquez, et al., 2009). 

Seperti disebut di atas bahwa KHG merupakan sebuah lanskap 

pada ekosistem gambut dengan karakteristik multifungsi dan multipihak. 

Kedua karakter ini mengakibatkan pengelolaan lanskap KHG 

mempunyai kompleksitas tinggi. Permasalahan kompleks tersebut tidak 
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dapat dicari solusinya dengan hanya menggunakan disiplin tunggal 

(monodisiplin), sehingga diperlukan pendekatan riset terintegrasi antar 

berbagai disiplin ditambah dengan keterlibatan pemangku kepentingan 

(Clark & Dickson, 2003). 

Menurut Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut (KLHK, 

2015), tata cara restorasi tata air (rewetting) serta teknik rehabilitasi 

vegetasi baik pada daerah-daerah dengan fungsi lindung maupun fungsi 

budidaya adalah dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari 

pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat dan 

masyarakat. Sebagai contoh,  pemangku kepentingan yang terkait dengan 

pengelolaan lahan gambut pada lanskap KHG adalah instansi dari 

lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Negara, Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah Tingkat 

Provinsi dan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan masyarakat di sekitar 

KHG. Kunci keberhasilan pengelolaan KHG terletak pada keterlibatan 

semua pemangku kepentingan tersebut di atas. Keterlibatan pemangku 

kepentingan tersebut tidak hanya pada fase pelaksanaan (implementasi 

program) tapi mulai dari fase awal saat mendesain dan mengkaji bentuk 

intervensi yang perlu dilakukan terhadap KHG (co-creation). Terkait 

dengan keterlibatan pemangku kepentingan lokal, selama ini dikenal 

istilah Free Prior Informed Consent (FPIC), di mana komunitas lokal perlu 

mengetahui dan menyetujui kegiatan restorasi yang dilakukan oleh pihak 

luar pada daerah tersebut. Namun, FPIC ini bukanlah bentuk 

pendekatan transdisiplin atau co-creation. Pendekatan transdisiplin lebih 

dari hanya sekedar pendekatan partisipatif. Pada pendekatan partisipatif, 

peneliti dari perguruan tinggi atau litbang datang dengan satu desain atau 

metodologi penelitian yang sudah ditetapkan dari kampus dan kemudian 

mengajak masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya untuk ikut 

berpartisipasi dalam pembuatan dan pengelolaan demplot yang 

umumnya dibuat pada lahan petani. Sedangkan pada metodologi 

transdisiplin, peneliti datang ke lokus penelitian cukup dengan konsep 

dasar desain. Konsep dasar tersebut kemudian dimatangkan secara 
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komprehensif bersama-sama pemangku kepentingan di lokus penelitian. 

Melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal merupakan sebuah 

proses yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya, namun sangat 

penting untuk membangun trust dan tanggung jawab di antara sesama 

pemangku kepentingan. Pendekatan transdisiplin menjadikan pemangku 

kepentingan sebagai subjek bukan objek yang diteliti. 

 

Gambar 2-1 Ilustrasi berbagai pendekatan penelitian dan intervensi kegiatan 
restorasi dilihat dari interaksi peneliti, permasalahan yang diteliti dan interaksi 
multipihak: a) Monodisiplin, b) Multidisiplin, c) Interdisiplin, d) Transdisiplin 

Perbedaan mendasar pendekatan transdisiplin dengan metode 

lainnya adalah dalam melibatkan pemangku kepentingan. Pada 

pendekatan transdisiplin, pemangku kepentingan diikutsertakan dalam 

merancang desain penelitian sejak awal (co-design). Sementara pada 

metode penelitian lainnya desain penelitian hanya dilakukan oleh peneliti 

baik akademisi ataupun peneliti pada institusi litbang. Pada penelitian 

skala lanskap (KHG), keterlibatan semua pemangku kepentingan dari 

awal (co-design dan co-creation), baik pemangku kepentingan non-akademis, 

praktisi, smallholder farmer, dan jajaran pemerintah daerah harus dilakukan 
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semaksimal mungkin untuk memperoleh sinergitas dalam penelitian 

maupun dalam implementasi hasil penelitian.  

 
Gambar 2-2 Perbedaan riset multidisiplin, partisipatif, interdisiplin dan 

transdisiplin (Mauser, et al. 2013) 

Dibandingkan dengan penelitian multidisiplin dan penelitian 

partisipatif, maka penelitian dengan pendekatan transdisiplin 

mempunyai derajat integrasi antar disiplin akademis dan derajat 

keterlibatan pemangku kepentingan yang paling tinggi (Gambar 2-2). 

Tidak semua penelitian partisipatif mempunyai derajat integrasi 

pemangku kepentingan yang tinggi (Gambar 2-2, sumbu y). Misalnya, 

penelitian yang hanya melibatkan petani sebagai pemangku kepentingan 

untuk uji coba penanaman paludikultur, masih termasuk kategori 

penelitian yang mempunyai derajat integrasi yang rendah karena petani 

tidak ikut menentukan desain penelitiannya sejak awal. Ciri dari 

penelitian multidisiplin adalah belum adanya integrasi yang kuat antar 

disiplin akademis dan belum ada peran nyata pemangku kepentingan 

non-akademis dalam membuat desain metode penelitian. Beda 

penelitian interdisiplin dengan penelitian transdisiplin adalah, pada 

penelitian interdisiplin sudah terdapat integrasi yang kuat antar disiplin 
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akademis namun belum terdapat keterlibatan pemangku kepentingan 

non-akademis. 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap riset aksi 

terintegrasi mitra BRG dalam kurun waktu 2017-2019, maka metodologi 

yang digunakan masih didominasi oleh metode multidisiplin (Tabel 2-1). 

Pada penelitian tersebut sudah melibatkan multidisiplin dari akademisi 

namun belum melibatkan pemangku kepentingan secara intensif dalam 

pembuatan desain dan pelaksanaan kegiatan penelitian. Sebagian 

kegiatan penelitian tersebut sudah melalui Free Prior Informed Consent 

(FPIC) serta melibatkan masyarakat secara partisipatif misalnya memilih 

jenis tanaman paludikultur ataupun agroforestri dan mengelola demplot, 

namun partisipasi masyarakat terbatas selama implementasi program. 

Peneliti yang sebagian besar berasal dari akademisi, umumnya sudah 

menyiapkan desain penelitian dari kampus. Riset integrasi mitra lebih 

kepada integrasi berbagai aktivitas pada satu desa (R1, R2, dan R3) dan 

bukan integrasi multipihak dalam suatu lanskap yang melibatkan 

berbagai pelaku dalam suatu lanskap.  

Hasil evaluasi laporan kegiatan riset terintegrasi mitra BRG dalam 

kurun waktu 2018-2019, menunjukkan beberapa mitra yang sudah 

melibatkan pemangku kepentingan non-akademis untuk dalam 

merancang kegiatan risetnya (Tabel 2-1). Namun, sebagian besar masih 

sebatas taraf partisipatif.  

 

Tabel 2-1 Beberapa contoh topik, tujuan, metodologi, dan aspek co-design  
kegiatan penelitian riset mitra 

No 
Topik dan tujuan Kegiatan dan metodologi 

Aspek co-
design 

1 Topik : 
Pilot model restorasi 
gambut terintegrasi 
di Kabupaten Kubu 
Raya, Kalimantan 
Barat (BPPTA 
Ciamis) 
 

Analisis pemangku 
kepentingan untuk 
mengetahui kepentingan dan 
pengaruh pemangku 
kepentingan dalam 
pengelolaan lahan gambut, 
serta melibatkan kelompok 
tani pengelola demplot 

Penelitian 
melibatkan 
peneliti dari 
berbagai 
bidang disiplin 
(multidisiplin) 
namun belum 
terlihat 
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No Topik dan tujuan Kegiatan dan metodologi 
Aspek co-

design 

Tujuan:  
Bersinergi dengan 
beberapa pihak 
untuk mendukung 
pelaksanaan restorasi 
gambut 

secara aktif dalam 
perencanaan sampai 
pengelolaan tanaman. 
Berdasarkan hasil identifikasi 
diketahui bahwa pemangku 
kepentingan yang terlibat 
dalam pengelolaan lahan 
gambut di Kalimantan Barat 
umumnya dan Kabupaten 
Kubu Raya khususnya yakni: 
1) Pemerintah Pusat; Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) 
Kementerian LHK yang 
berlokasi di Provinsi 
Kalimantan Barat yakni Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan 
(BPKH) dan Balai 
Pengendalian Hutan 
Produksi (BPHP); 2) 
Pemerintah Provinsi; 
Bappeda, Dinas Lingkungan 
Hidup, Dinas Kehutanan 
(UPT Perpetaan dan 
Inventarisasi Hutan, UPT 
Pengelolaan Lahan Basah, 
Bidang Rehabilitasi), 
Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH), Dinas Pertanian; 3) 
Perusahaan yang bergerak di 
bidang kehutanan: 
IUPHHK-RE PT. 
Ekosistem Khatulistiwa 
Lestari; 4) Lembaga Donor: 
IJ-REDD+ Project dan 
GIZ; 5) Akademisi: 

keikutsertaan 
pemangku 
kepentingan 
non-peneliti 
dalam 
membuat 
desain 
penelitian 
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No Topik dan tujuan Kegiatan dan metodologi 
Aspek co-

design 

Universitas Tanjung Pura 
(Fakultas Kehutanan); 6) 
LSM: SAMPAN; 7) 
Penyuluh dan Kelompok 
Tani, dan 8) TRGD 
Kalimantan Barat.  Hasil 
analisis menunjukkan bahwa 
UPT Pengelolaan Lahan 
Basah, Dinas Kehutanan 
Provinsi dan masyarakat dan 
PT EKL (IUPHHK di lahan 
gambut) merupakan 
pemangku kepentingan yang 
masing-masing mempunyai 
tingkat pengaruh dan 
kepentingan yang paling 
tinggi dibandingkan dengan 
pemangku kepentingan 
lainnya dalam pengelolaan 
lahan gambut.  

2 Topik: 
Model restorasi 
gambut terintegrasi 
melalui 
pengembangan 
paludikultur di 
kawasan lahan 
gambut bekas 
terbakar (UPR) 
 
 
 
 
 
 

Tim telah melakukan 
koordinasi dengan Tim 
Restorasi Gambut Daerah 
(TRGD) baik di tingkat 
provinsi maupun Kabupaten 
Pulang Pisau. Koordinasi 
dilakukan pula dengan pihak 
Desa Pilang dan Dinas 
Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan Kabupaten 
Pulang Pisau. Sosialisasi dan 
FGD dengan tema “Model 
Restorasi Gambut 
Terintegrasi” tersebut 
dilakukan untuk 

Penelitian 
melibatkan 
peneliti dari 
berbagai 
bidang disiplin 
(multidisiplin) 
namun belum 
terlihat 
keikutsertaan 
pemangku 
kepentingan 
non-peneliti 
dalam 
membuat 
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No Topik dan tujuan Kegiatan dan metodologi 
Aspek co-

design 

Tujuan:  
Mendemonstrasikan 
model restorasi 
gambut terintegrasi 
melalui 
pengembangan 
paludikultur 

memberikan informasi 
kegiatan sebelum kegiatan 
dimulai. Tujuan kegiatan 
adalah  mendapatkan 
persetujuan dan masukan-
masukan dari masyarakat. 
Kegiatan ini untuk 
memastikan prinsip-prinsip 
Free Prior Informed Consent 
(FPIC) atau dikenal dengan 
istilah PADIATAPA 
(Persetujuan Atas Dasar 
Informasi Di Awal Tanpa 
Paksaan). Kegiatan 
dilaksanakan di Desa Pilang, 
Kecamatan Jabiren Raya, 
Kabupaten Pulang Pisau. 

desain 
penelitian 

3 Topik: 
Model integrasi 
pengembangan dan 
perlindungan 
gambut (UNS)  
 
Tujuan: 
Evaluasi 
implementasi 
pengayaan tanaman 
paludikultur 

Belum ada analisis 
pemangku kepentingan, 
walaupun menggunakan 
pendekatan partisipasi aktif 
masyarakat atau Partisipatory 
Rural Appraisal (PRA). 
Kegiatan sosialisasi dan 
Forum Grup Discussion (FGD) 
merupakan kegiatan yang 
dilakukan sebelum 
dilaksanakannya kegiatan 
inti. Tahapan ini (PRA) 
bermaksud untuk 
memberikan informasi 
kepada masyarakat mengenai 
rencana kegiatan yang akan 
dilakukan pada tahun 2018 
sekaligus untuk menjaring 

Penelitian 
melibatkan 
peneliti dari 
berbagai 
bidang disiplin 
(multidisiplin) 
namun belum 
terlihat 
keikutsertaan 
pemangku 
kepentingan 
non-peneliti 
dalam 
membuat 
desain 
penelitian 
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No Topik dan tujuan Kegiatan dan metodologi 
Aspek co-

design 

informasi yang berkaitan 
dengan rencana integrasi 
pengembangan dan 
perlindungan lahan gambut 
di Desa Merbau. Hal ini 
yang menjadi dasar untuk 
penetapan metode aksi riset 
pada tahun kedua (tahun 
2018) untuk lebih memilih 
pendekatan partisipasi aktif 
masyarakat atau Partisipatory 
Rural Appraisal (PRA) yang 
lebih banyak memberikan 
ruang pada masyarakat 
untuk bisa mengembangkan 
potensi yang dimiliki. Hasil 
dari PRA tersebut akan 
digunakan sebagai salah satu 
dasar dalam kegiatan FGD 
tahun 2018. 
 

 

Terlihat bahwa masing-masing mitra mempunyai metode yang 

berbeda-beda dalam melakukan restorasi gambut terintegrasi. Makna 

riset integrasi di sini sebenarnya lebih kepada integrasi kegiatan R1, R2, 

R3 sementara integrasi multipihak belum terlihat. 
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3 SINTESIS INOVASI RISET PALUDIKULTUR 

3.1 Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara tropis dengan lahan gambut terluas 

di dunia yang memiliki peran sangat vital untuk mitigasi perubahan iklim 

(Graham et al., 2016; Rieley & Page, 2016). Lahan gambut tropis 

Indonesia yang menutupi luasan lebih dari 14,9 juta hektar merupakan 

tempat penyimpanan karbon dan konservasi keanekaragaman flora dan 

fauna yang sangat penting (Posa et al., 2011; BRG, 2016). Kandungan 

karbon gambut tropis Indonesia diperkirakan pada kisaran 13,6 – 57,4 

Gt (Page et al., 2011; Warren et al., 2017 ), sementara Gunawan dan 

Afriyanti (2019) memperkirakan sekitar 36,7 Gt karbon yang tersebar di 

Kalimantan, Sumatera dan Papua. Kondisi saat ini, ekosistem gambut 

tropis mendapatkan gangguan berat yang disebabkan oleh konversi 

menjadi lahan pertanian yang masif (khususnya kebun sawit dan HTI), 

pertambangan, eksploitasi kayu dan degradasi menjadi areal tanpa 

vegetasi hutan yang rentan terhadap kebakaran (Blackham et al., 2014; 

Gaveau-Sloan et al., 2014; Gaveau- Sheil et al., 2016; Miettinen et al., 2016; 

Dohong et al., 2017) dengan kerusakan areal terluas terjadi di Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Selatan (Hooijer et al., 2006). Degradasi lahan gambut di 

Indonesia sangat parah, sebagai contoh data tahun 2015 melaporkan luas 

lahan gambut yang masih “murni” di Kalimantan  menyisakan 4.260 km2 

(7,4%) lahan gambut dari total 57.817 km2 lahan gambut (Miettinen et 

al., 2016), dan data dari Kalimantan Timur menunjukkan bahwa hutan 

rawa gambut memiliki proporsi kawasan terdegradasi terbesar dari 

semua tipe hutan (Budiharta et al., 2014). 

Pemulihan atau restorasi hutan dan lahan kritis termasuk rawa 

gambut dapat dilakukan melalui mekanisme pasif (rekolonisasi alami) 

dan aktif (reforestasi) (Sovu et al., 2010). Rekolonisasi alami memerlukan 

waktu yang lambat untuk membentuk kanopi yang mampu menutupi 

lahan dengan keragaman jenis yang rendah (Holl, 2007; Blackham et al., 

2014) dan kondisi lahan gambut yang terdegradasi ini juga menghambat 

regenerasi pohon yang bernilai ekologi dan ekonomi tinggi (Kobayashi 



 

 

|
4
3
 

et al., 1994; Rachmanadi & Yuwati, 2008). Selain itu, rekolonisasi alami 

rawa gambut terdegradasi terkendala dengan terbatasnya kandungan 

benih yang tersimpan (seed bank) dalam gambut (Graham & Page, 2018) 

sehingga kegiatan restorasi aktif sangat diperlukan. Restorasi lahan 

gambut merupakan agenda lingkungan yang penting di Indonesia karena 

membantu menahan penyebaran api, mengurangi emisi gas rumah kaca, 

dan mitigasi perubahan iklim (Warren et al., 2017). Pemerintah Indonesia 

memulai program nasional untuk memulihkan 2,6 juta hektar lahan 

gambut yang terdegradasi di 7 (tujuh) provinsi, yaitu Sumatera Selatan, 

Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, 

dan Papua melalui Badan Restorasi Gambut (BRG, 2016; World Bank, 

2016; Sitepu & Dohong, 2019).  

Kegiatan restorasi gambut dilaksanakan melalui pendekatan 3R, 

yaitu Rewetting (pembahasan kembali) lahan gambut, Revegetation 

(penanaman kembali), dan Revitalization (pemberdayaan masyarakat 

lokal) (Safitri, 2016). Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara 

bersamaan dan berkesinambungan yang sekaligus merupakan salah satu 

tantangan dalam pengembangan restorasi lahan gambut. Harrison et al. 

(2020) menambahkan pendekatan ke-4, yaitu reducing fire (pengendalian 

kebakaran) yang sangat penting dalam restorasi dan proteksi lahan 

gambut. Secara umum, kegiatan revegetation pada kawasan gambut yang 

tipis dengan lokasi dekat pemukiman, dan status penguasaannya oleh 

masyarakat lokal/adat dapat dilakukan dengan sistem budidaya berbasis 

masyarakat, seperti agroforestri, namun pada lahan-lahan gambut yang 

relatif jauh dari pemukiman, gambut yang dalam, atau dalam kawasan 

hutan dapat menerapkan sistem paludikultur dengan menggunakan 

jenis-jenis potensial baik secara ekonomi maupun ekologi. 

Paludikultur merupakan istilah yang diambil dari bahasa Latin, 

yaitu palus berarti rawa dan colere (culture dalam bahasa Inggris) berarti 

mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah. Praktik 

paludikultur diadopsi dari Amerika Utara dan Eropa (seperti Jerman dan 

Polandia) yang berupaya untuk merestorasi lahan gambut terdegradasi 

dan ditujukan untuk kegiatan ekonomi (Wichtmann & Joosten, 2007). 

Paludikultur adalah teknik atau cara penanaman lahan gambut secara 

produktif dengan memperhatikan konservasi gambut. Sistem 

paludikultur merupakan sistem budidaya jenis tanaman asli yang dapat 
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dilakukan di lahan basah atau lahan yang dibasahi kembali (Tata & 

Susmianto, 2016; Wicthmann et al., 2016). Menurut Giesen dan Nirmala 

(2018), paludikultur direkomendasikan pada kawasan budidaya yang 

mengalami deforestasi berat (dengan tutupan pohon 1-5%). Kawasan 

tersebut telah dikeringkan dan sering terbakar dan mungkin tergenang 

sewaktu-waktu tetapi tidak terlalu dalam atau lama. Sitepu dan Dohong 

(2019) menambahkan bahwa selain menggunakan jenis-jenis asli lahan 

gambut, dapat juga menggunakan tanaman adaptif di lahan gambut yang 

tidak memerlukan adanya drainase air gambut. Paludikultur atau 

budidaya di lahan gambut merupakan salah satu teknik penanaman 

kembali lahan gambut terdegradasi yang diharapkan dapat 

mengembalikan kondisi biofisik/hidrologis, fungsi ekologis, dan fungsi 

ekonomi dari ekosistem gambut. Penerapan sistem paludikultur 

membutuhkan jenis-jenis tanaman yang adaptif terhadap kondisi lahan 

marginal, seperti lahan yang relatif masam, miskin hara, dan tergenang. 

Menurut Giesen dan Nirmala (2018), pengembangan paludikultur masih 

terkendala dengan pengetahuan tentang jenis tanaman, yang meliputi 

informasi sumber benih dan penanganan benih, kebutuhan hara, 

kemungkinan pola intercropping, metode dan intensitas pemanenan, 

pemrosesan dan pemasaran hasil. Secara ekologis, semua jenis asli rawa 

gambut merupakan jenis yang dapat tumbuh baik bila ditanam pada 

lahan gambut. Namun demikian pada kondisi lingkungan hutan yang 

berubah dari kondisi alaminya, maka belum tentu setiap jenis tersebut 

dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik (Mawazin, 2017). 

Tulisan ini bertujuan untuk menyintesis hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan paludikultur di Indonesia sehingga menjadi paket 

pengetahuan yang dapat diimplementasikan di lapangan. Pembahasan 

mencakup jenis-jenis tanaman paludikultur, teknik budidaya (pembibitan 

dan pemeliharaan tanaman), dan beberapa praktik (desain) paludikultur 

di Indonesia. 

 

3.2 Jenis Tanaman Paludikultur dan Potensi Pemanfaatannya 

Keberadaan lahan gambut mempunyai peran penting dalam 

menjaga keseimbangan ekologi dan hidrologi. Lahan gambut mampu 

menyimpan karbon yang sangat besar dan habitat berbagai tumbuhan 

dan hewan. Keanekaragaman tumbuhan di hutan rawa gambut relatif 
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tinggi, sebagai contoh di lahan gambut Sumatera terdapat lebih dari 300 

jenis tumbuhan. Giesen (1991) melaporkan jenis-jenis tumbuhan hutan 

gambut di Kawasan Taman Nasional Berbak,  Jambi yang teridentifikasi 

lebih dari 160 jenis tumbuhan. Wardani et al. (2018) juga mengidentifikasi 

jenis-jenis pohon rawa gambut di Sumatera dan ditemukan 35 famili 

yang terdiri dari 83 jenis, dan 22 jenis di antaranya masuk dalam daftar 

IUCN (Wardani et al., 2018). Sementara Randi et al. (2014) melaporkan 

tingginya keanekaragaman hayati di hutan gambut Taman Nasional 

Danau Sentarum yang memiliki 107 jenis tumbuhan dari 48 famili. 

Kondisi keanekaragaman tumbuhan tersebut mulai terancam dengan 

meningkatnya berbagai kegiatan di lahan gambut yang menjadikan lahan 

tersebut terdegradasi dan perlu upaya restorasi. Dengan menerapkan 

sistem paludikultur, beberapa jenis asli gambut potensial telah dicoba 

untuk ditanam kembali pada lahan-lahan terdegradasi tersebut.  

 

3.2.1 Jenis-Jenis Potensial untuk Paludikultur  
a. Sagu (Metroxylon spp.) 

Sebaran dan tempat tumbuh 

Setidaknya terdapat hutan sagu seluas 2 juta hektar di dunia  dan 

51,3%-nya atau lebih kurang 1,1 juta hektar tersebar di wilayah Indonesia 

(Botanri, 2010). Bahkan Suryana (2007) menyebutkan luasan hutan sagu 

Indonesia hingga 60% dari luas areal hutan sagu dunia. Sebagian besar 

potensi sagu Indonesia atau sekitar 96% berada di wilayah Indonesia 

Timur terutama Maluku dan Papua, sisanya tersebar di daerah lain seperti 

Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara (Pranata et al., 2018). Sagu 

mampu tumbuh baik pada tanah mineral dan lahan berawa (pasang 

surut), tanah berlumpur, tanah gambut (gambut dangkal <50 cm), 

dengan ketinggian muka air tanah kurang dari 50 cm pada musim 

kemarau (Tata & Susmianto, 2016). Sementara TECA (2015) 

menyatakan bahwa sagu mampu tumbuh baik pada lahan gambut 

dangkal hingga dalam (0-300 cm) dengan pH 4-5,0 (Biancalani & 

Avagyan, 2014). 

Botanri (2010) menyatakan tanaman sagu dapat tumbuh baik pada 

4 tipe habitat, yaitu lahan tergenang permanen, lahan tergenang air payau 

tidak permanen, lahan tergenang air tawar tidak permanen,  dan lahan 
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kering. Tanaman ini tumbuh baik pada kondisi kelembapan udara 60% 

dan pertumbuhannya akan terhambat pada kelembapan udara <45%, 

dengan suhu berkisar antara 24°- 30° C (Harsanto, 1986) dengan curah 

hujan tahunan 2000 – 4000 mm, cahaya penuh, dan pH minimum 4 

(Flach, 1977).  

 

Morfofisiologi tanaman 
Tanaman sagu mempunyai beberapa jenis dengan karakteristik 

berbeda-beda. Di Riau, sagu yang dibudidayakan di antaranya adalah 

sagu tuni  atau sagu berduri pendek (M. rumphii Mart.), sagu molat atau 

sagu tidak berduri (M. sagus Rottb.) dan sagu ihur atau sagu berduri 

panjang (M. silvester Mart.). Sagu molat dan sagu ihur banyak ditanam di 

lahan kering atau daratan, sedangkan sagu tuni dibudidayakan pada lahan 

basah. Tanaman sagu tuni memiliki tinggi hingga 10 m - 15 m dengan 

ketebalan kulit batang 2 cm - 3 cm, kulit pada bagian pangkal lebih keras 

dari pada kulit pada bagian tengah atau bagian ujung batang. Sagu tuni 

memiliki panjang bingkai (pelepah) daun 5 cm - 7 cm dengan warna daun 

hijau tua, panjang durinya sekitar 1 cm - 4 cm. Tanaman sagu molat 

mempunyai tinggi 10 m - 14 m, dengan daun yang terletak berjauhan, 

panjang lembaran daun 2 cm - 5 cm, dan lebar daun 7 cm. Sagu molat 

memiliki bunga berwarna sawo matang kemerah-merahan yang 

berbentuk majemuk, sedangkan tanaman sagu ihur memiliki pohon yang 

relatif lebih tinggi dari jenis sagu lainnya, yaitu sekitar 12 m - 16 m bahkan 

tingginya bisa mencapai 20 m. Sagu ihur memiliki daun berwarna hijau 

tua, dengan panjang tangkai daun sekitar 4 m - 6 m,  mempunyai tulang 

daun yang lunak dan ujungnya membengkak ke bawah, dengan panjang 

duri 1 cm - 5 cm. Sagu yang ditanam di lahan basah memiliki tinggi 

pohon yang lebih tinggi dibanding sagu yang ditanam di lahan kering 

(Ruli et al., 2018; Wahyuningtyas, 2020). Menurut Karyanto (2015), 

pohon sagu yang tumbuh di gambut dangkal lebih cepat dewasa 

dibandingkan sagu yang tumbuh di lahan gambut dalam. Berdasarkan 

produksi patinya, sagu yang tumbuh di lahan gambut dangkal lebih tinggi 

produksinya daripada sagu yang tumbuh di lahan gambut dalam. 
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Gambar 3-1 Tanaman sagu Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar (Foto: Wahyuningtyas, 2020) 

Di daerah lainnya, seperti di Kabupaten Sorong Selatan (Papua 

Barat) terdapat 12 aksesi tanaman sagu, yaitu fasampe, fasai, falia, 

fasongka, fanomik, fafion, fanke, fakattao, fablen, fakreit, failik, dan 

fasinan. Kedua belas aksise tersebut memiliki keragaman morfologi yang 

dapat diamati dari tinggi batang, jumlah daun, bentuk tajuk, keberadaan 

duri, warna kuncup daun muda anakan,  warna dan  kandungan pati, 

serta warna empulur. Aksesi fablen diidentifikasi sebagai satu-satunya 

aksesi yang tidak memiliki duri. Beberapa aksesi sagu tersebut berpotensi 

menjadi aksesi unggul yang mampu menghasilkan pati  lebih dari 200 kg 

per batang. Salah satu aksesi dengan fabel potensi hasil tertinggi adalah 

aksesi fanomik (Dewi et al., 2016). Laporan lainnya menyatakan bahwa 

di Pulau Seram teridentifikasi lima jenis sagu, yaitu makanaro, tuni, 

sylvestre, molat dan rotang. Sagu sylvestre dan sagu tuni merupakan jenis 

sagu dengan potensi produksi tertinggi yang mampu menghasilkan  

560,68 kg dan 566,04 kg per batang (Botanri et al., 2011). Aksesi sagu 

juga dilaporkan oleh Ahmad et al. (2016) di Kabupaten Mimika, Papua, 

yaitu aksesi monepikiri, mbupuri, mbapare, aute, tuwae, bakaketemeta, 

dan iyaremela. Secara umum, sagu di Indonesia mempunyai keragaman 

morfofisiologi yang luas dan sangat berpotensi untuk pengembangan 

sagu-sagu unggul untuk dikembangkan pada daerah-daerah tertentu.  

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Sagu merupakan sumber pangan (karbohidrat) pokok bagi 

masyarakat yang tinggal di kawasan Indonesia Bagian Timur, seperti 
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Papua, Maluku dan Sulawesi Tenggara (Meijer, 1962; Imelda, 1980). Di 

daerah Sorong, Papua, satu batang sagu dapat menghasilkan 200 kg - 400 

kg pati kering (Ahmad et al., 2016; Dewi et al., 2016), bahkan di Pulau 

Seram beberapa aksesi sagu dapat mencapai produksi pati 560,68 kg per 

batang (Botanri et al., 2011). Pati sagu menjadi bahan makanan penting 

bagi sebagian masyarakat Indonesia. Produk olahan pati sagu dapat 

menjadi substitusi bahan pangan pokok, seperti beras, jagung dan 

gandum. Pati sagu juga banyak digunakan sebagai bahan makanan olahan 

yang diproduksi industri rumah tangga, seperti mie, roti, sirop 

berfruktosa tinggi, kue, bahan perekat dan plastik ramah lingkungan 

(biodegradable plastic) serta biofoam. Selain itu, pati sagu dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dalam industri kertas, obat-obatan, kosmetik, etanol, dan 

tekstil, serta pemanfaatan limbah dari pengolahan sagu sebagai pakan 

ternak (Bintoro et al., 2010). Namun hingga saat ini, pemasaran produk 

sagu secara umum masih bersifat lokal dengan produk-produk yang 

masih bersifat kedaerahan, kualitasnya masih rendah, teknologi dan 

sumber daya manusia untuk melakukan proses pengolahan juga masih 

rendah (Timisela, 2006; Santoso, 2017). Menurut Hastuty (2018), 

pemanfaatan lahan kosong untuk budidaya sagu memberikan peluang 

yang baik dengan Revenue Cost Ratio sebesar 1,85 dan dinyatakan layak 

secara ekonomi. Dengan demikian, sagu secara lokal mempunyai pasar 

yang cukup baik dan dapat menjadi sumber pangan alternatif yang 

mampu meningkatkan kapasitas ketahanan pangan nasional. 

 

b. Nipah (Nypa fruticans). 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Nipah (Nypa fruticans) mempunyai sebaran alami di daerah 

ekuator, mulai dari Sri Lanka, Asia Tenggara, hingga Australia Bagian 

Utara. Tanaman palm-palman dari famili Areaceae ini tumbuh baik pada 

kondisi pasang-surut dan tahan tergenang dalam waktu yang lama. Nipah 

dapat tumbuh di hutan mangrove dan air payau, daerah rawa air tawar, 

rawa gambut, dan di muara-muara sungai, pada ketinggian 0-200 mdpl, 

pada kondisi iklim basah, dengan suhu minimum 20° C dan maksimum 

32-35° C (Sribudiani, 2007).  Nipah dapat ditemukan hampir di seluruh 

wilayah Indonesia, di sepanjang pantai yang mengandung lumpur dan  di 

tepi sungai. Tanaman ini mudah dijumpai di sepanjang pantai timur 
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Sumatera, pantai Kalimantan, kepulauan Maluku, Sulawesi Tengah dan 

Tenggara, hingga Papua Bagian Selatan (Heriyanto et al., 2011). Nipah 

membentuk tegakan murni yang luas dengan percabangan rimpang yang 

membentuk dua cabang. Nipah sering kali ada di air payau, membentuk 

perbatasan yang lebar di luar pinggiran mangrove atau hutan rawa yang 

berdekatan. Nipah tidak dapat tumbuh pada pantai yang memiliki 

gelombang besar dan kondisi salinitas yang tinggi (Kelola Sendang, 

2017). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Tanaman nipah merupakan tanaman merumpun dengan batang-batang 

yang sangat rimbun, dengan sistem perakaran serabut yang menjalar yang 

panjangnya dapat mencapai 13 m. Nipah tumbuh rapat dan sering kali 

membentuk populasi murni yang luas (Kitamura et al., 1997) dengan 

sistem perakaran yang cukup kuat sehingga mampu tumbuh menembus 

lumpur, serta terdapat rimpang-rimpang yang menjadi tempat daun-

daun nipah tumbuh. Batang nipah berbentuk rimpang dan menjalar di 

bawah rendaman lumpur (Kelola Sendang, 2017). Batang nipah 

umumnya berukuran diameter 60 cm dan mampu tumbuh dan hidup di 

dalam air. Tanaman ini dapat beregenerasi dari batang dan batang bawah 

yang ada di bawah tanah. Nipah adalah tanaman berumah satu. Bunga 

nipah betina berada di bagian ujung dan bunga jantan yang terkulai 

panjang berwarna merah atau kuning pada tangkai bawah (Kelola 

Sendang, 2017). Buahnya berbentuk bulat, mirip dengan buah pandan 

dengan panjang bonggol mencapai 45 cm (Subiandono et al., 2011). Buah 

yang sudah masak terpisah dan mengapung tersebar melalui arus air. Biji 

berkecambah melalui pembuahan vivipar (terjadi pembuahan pada saat 

masih ada di pohon), seperti jenis-jenis tanaman bakau. 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Nipah mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat karena 

menghasilkan tepung dari buahnya dan nira dari tangkai buah muda yang 

disadap. Nira yang dihasilkan dapat diolah menjadi bioetanol. 

Dibutuhkan sekitar 13 liter nira atau getah nipah untuk menghasilkan 

sekitar 1 liter bioetanol. Nipah dapat disadap pada umur 4 tahun setelah 

penanaman dan dapat terus dipanen hingga lebih dari 50 tahun. 
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Penyadapan nipah intensif merupakan kegiatan yang menjanjikan dalam 

menciptakan pekerjaan di pedesaan (Kelola Sendang, 2017). Di beberapa 

negara seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, nipah telah lama 

dimanfaatkan sebagai penghasil gula, cuka serta alkohol. Nipah 

mempunyai potensi tinggi sebagai bahan sumber pemanis, produksi 

alkohol dan cuka (Sribudiani, 2007).  

 Nipah berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi 

terbarukan. Getah nipah yang kaya akan gula dapat digunakan untuk 

memproduksi etanol sebagai biofuel. Tanaman nipah dapat 

menghasilkan antara 12.000-20.000 liter etanol per hektar per tahunnya. 

Hasil ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya 

dalam menghasilkan etanol, seperti jagung dan tebu yang hanya bisa 

menghasilkan 6.000-7.000 liter (Kelola Sendang, 2017). Satu hektar 

tegakan nipah umumnya dapat menghasilkan 3,27 ton tepung nipah dan 

1,89 ton buah muda semacam kolang-kaling. Tepung nipah merupakan 

bahan pangan yang sangat cocok untuk makanan kesehatan, seperti 

untuk diet, karena mengandung serat tinggi, kandungan lemak rendah 

dan nilai kalori yang rendah (Subiandono et al., 2011). Studi nilai ekonomi 

nipah dengan berbagai produk di Desa Lakkang, Kecamatan Tello 

Makassar yang dilakukan oleh Muthmainnah dan Sribianti (2016), 

menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tanaman nipah sangat beragam 

dan dapat diolah menjadi sapu lidi yang mencapai Rp. 2.055.333 

(13,57%), menjadi atap sebesar Rp. 8.350.000 (55,14%), dan menjadi nira 

sebesar Rp. 4.738.857 (31,29%) dengan total nilai ekonomi mencapai Rp. 

15.142.190 per keluarga per tahun. Secara umum, nipah mampu 

mendukung perekonomian tingkat lokal, namun untuk lebih 

mengembangkan nipah dalam skala bisnis perlu upaya penguatan 

kapasitas baik dari hulu (budidaya) hingga industri hilirnya.  

 

c. Jelutung Rawa (Dyera polyphylla) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Jelutung rawa (Dyera polyphylla, sinonim D. lowii, D. borneensis, 

Alstonia polyphylla) secara alami tersebar di Semenanjung Malaysia, Pantai 

Barat Sumatera dan Kalimantan (Williams, 1963; Soepadmo et al., 2002). 

Jelutung rawa adalah tumbuhan asli rawa gambut Indonesia, yang 

tersebar secara alami di tepi sungai, rawa dan rawa gambut pulau 
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Sumatera dan Kalimantan, yaitu di pesisir timur Sumatera di Jambi, Riau, 

dan Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan 

Kalimantan Tengah (Tata et al., 2015). Jelutung rawa tumbuh baik pada 

lahan dataran yang memiliki air tanah dangkal, daerah tergenang 

musiman maupun permanen dengan elevasi <100 mdpl, bisa hidup 

tanpa naungan di tempat terbuka (Indrayatie & Suyanto, 2009).  

 Menurut Jaenicke et al. (2010), jelutung rawa tumbuh baik pada 

lahan gambut dengan kedalaman sedang hingga dalam (100-300 cm) 

dengan pH 3-4.0 (Giesen & van der Meer, 2009). Jenis ini merupakan 

salah satu jenis tanaman yang berpotensi untuk rehabilitasi lahan rawa 

gambut paska kebakaran (Graham et al., 2013). Berdasarkan status 

kelangkaan IUCN (2015) dalam The IUCN Red List of Threatened Species, 

jelutung rawa dikategorikan rentan (Vulnerable-A1cd). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Jelutung rawa memiliki pertumbuhan yang relatif cepat dengan 

riap tinggi 1,6 -1,8 m dengan riap diameter mencapai 2,0 –2,5 cm per 

tahun, (Bastoni, 2014). Menurut Effendy (2010), diameter batang 

jelutung rawa dapat mencapai 260 cm dengan tinggi pohon dapat 

mencapai 60 m. Pohon dewasa memiliki kult batang berwarna abu-abu 

kehitaman dengan batang berbentuk silindris dan tidak berbanir. Kulit 

batangnya akan mengeluarkan getah berwarna putih hingga krem bila 

ditoreh. 

 Daun jelutung rawa berbentuk oval dengan lekukan pada ujung 

daunnya, pangkal daun membulat berwarna hijau pada permukaan 

atasnya, sedangkan permukaan bawahnya berwarna hijau keputihan. 

Tunas-tunas daun baru umumnya memiliki warna hijau muda atau 

merah. Bentuk buah berupa buah polong saling berhadapan, berukuran 

12 cm - 26 cm x 1,8 cm - 2 cm, berwarna cokelat tua (Tata et al., 2015). 

Satu polong buah jelutung rawa umumnya mengandung lebih kurang 17 

butir benih. Dalam satu kilogram benih umumnya terdapat 10.000-

11.000 benih (Yuwati & Harun, 2020).  

 Jelutung rawa yang berasal dari Pulau Kalimantan memiliki  

postur (habitus) pohon yang berbeda dengan jelutung rawa asal Pulau 

Sumatera. Pohon jelutung rawa asal Sumatera memiliki fenotipe lebih 

besar dengan daun lebih lebar dibanding jelutung rawa asal Kalimantan 
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(Bastoni, 2014). Secara genetik, populasi jelutung rawa di Jambi dan 

Kalimantan Tengah, dengan menggunakan penanda AFLP, 

menunjukkan keragaman yang tinggi (nilai He = 0,29-0,38), baik pada 

hutan tanaman maupun hutan alam (Tata et al., 2018). Tingginya 

keragaman dalam populasi juga dilaporkan oleh Wahyudiningsih et al. 

(2014) yang menguji keragaman jelutung rawa di Selat Nusa, Kalimantan 

Tengah dengan menggunakan Allozyme dengan He=0.72, sedangkan 

keragaman antar populasi di Selat Nusa berada pada tingkat sedang (FST 

= 0.0685). 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Jenis ini mulai dibudidayakan karena memiliki nilai ekologi 

(beradaptasi di rawa tergenang) dan nilai ekonomi (getah dan kayu). 

Getah (lateks) jelutung rawa memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi 

sebagai sumber bahan baku kerajinan dan industri permen karet. Pohon 

jelutung mulai dipanen getahnya pada umur 8-10 tahun dengan diameter 

kurang lebih 15 cm - 20 cm. Satu pohon jelutung umumnya 

menghasilkan getah berkisar 0,1 kg - 0,6 kg (Karyono et al., 2008). 

Penyadapan atau pemanenan getah dapat dilakukan seminggu sekali, 

hingga umur pohon 30 tahun (pohon masak tebang) (Sofiyuddin et al., 

2012). Kayunya dapat ditebang dan memiliki nilai ekonomi yang cukup 

tinggi. Kayu jelutung rawa berwarna putih-krem hingga pucat dengan 

arah serat lurus dan teksturnya agak halus. Kayu jelutung rawa 

dikategorikan kelas kuat IV-V dan kelas awet V dengan berat jenis 

berkisar 0,27–0,46 (Martawijaya et al., 2005) yang banyak digunakan 

dalam industri pensil, konstruksi ringan, ukiran, mebel, kayu lapis, peti, 

sampan, sirap dan komponen pembuatan gitar serta biola (Soepadmo et 

al., 2002; Yahya et al., 2010).  

Berdasarkan perhitungan ekonomi, budidaya jelutung rawa baik 

secara monokultur maupun tanaman campuran (mixed cropping) memberi 

keuntungan yang memadai. Nilai BCR kedua sistem budidaya tersebut 

adalah 7,88-8,68 yang berarti nilai rupiah hasil investasi (manfaat) 

sebanyak 7,88-8,68 kali dari nilai investasi. Nilai IRR menunjukkan 20-

29% yang berarti usaha ini dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 

bunga bank (12%). Namun adanya bahan sintetik pengganti latex 
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jelutung, permintaan getah jelutung rawa mengalami penurunan (Yuwati 

& Harun, 2020).  

 

d. Ramin (Gonystylus bancanus) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Ramin (Gonystylus bancanus, sinonim G. hackenbergii, Aquilaria 

bancana) ini tumbuh secara alami di rawa gambut yang tersebar secara 

berkelompok di Kalimantan dan Sumatera (Jayusman, 2007). Di 

Beberapa daerah di Kalimantan seperti di Brunei dan Serawak, ramin 

banyak berasosiasi dengan Shorea albida (Soediarto, 1963) Menurut 

Komar et al. (2008), kawasan di Sumatera, khususnya Provinsi Riau dan 

Jambi, beberapa kawasan hutan yang diidentifikasi masih memiliki ramin 

di antaranya adalah Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar  dan Danau 

Bawah, Hutan Lindung Giam-Siak Kecil, Suaka Margasatwa Tasik Belat, 

Suaka Margasatwa Bukit Batu, Suaka Margasatwa Tasik Sekap, dan 

Taman Nasional Berbak (Jambi). Di Pulau Kalimantan, tegakan ramin 

ditemukan di DAS Mentaya dan DAS Sebangau (Kalimantan Tengah), 

Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Sambas, Taman Buru 

Gunung Nyiut, Cagar Alam Mandor, Suaka Margasatwa Pleihari 

Martapura, Taman Nasional Gunung Palung, dan Taman Nasional 

Danau Sentarum. 

Ramin tumbuh di tepi sungai, hutan rawa gambut, dan daerah 

yang dipengaruhi pasang surut namun airnya tidak asin (Soediarto 1963; 

Burges, 1966). Hutan rawa gambut yang banyak ditemukan ramin 

umumnya mempunyai ketebalan gambut 1-20 m (Soerianegara & 

Indrawan, 1982), namun di Sungai Tuan-Sungai Suruk, ramin tumbuh 

baik pada gambut dalam (kedalaman lebih dari 3 m) yang dipengaruhi 

pasang surut (Heriyanto & Garsetiasih, 2006). Sementara Limin (2006) 

menyatakan bahwa ramin tumbuh optimal pada kedalaman gambut 

dangkal hingga sedang (30-180 cm) dengan pH 4-5,1 (Komar et al., 

2008).  

Di beberapa kawasan, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Barat, Sumatera Selatan, dan Riau, ramin bisa ditemukan hingga 

ketinggian 100 mdpl. Saat ini, ramin menjadi sulit ditemukan dalam 

kelompok atau populasi besar dengan pohon-pohon klimaks sebagai 

akibat eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran sehingga 
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berdasarkan IUCN Red Data Block, ramin dikategorikan dalam 

kelompok yang rentan (Vulnerable) atau Appendix III CITES (Convention 

on International Trade in Endangered Species) (Muin, 2009). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Ramin mempunyai batang berbentuk lurus dengan tinggi yang 

dapat mencapai 40 m - 45 m, tinggi bebas cabangnya dapat mencapai 20 

m - 30 m dan tidak memiliki banir (Samingan, 1980). Ramin mempunyai 

riap diameter 0,34-0,42 cm per tahun dan riap volume 0,12-0,18 m3 ha-1 

tahun-1 (Prasetyo & Istomo, 2006). Ramin merupakan pohon yang 

membutuhkan banyak cahaya pada saat pohon dewasa, dan selalu 

menghijau, namun pada fase bibit atau permudaan (fase vegetatif) 

membutuhkan naungan yang sedang (Shaw, 1954). Muin et al. (2006) 

mengategorikan ramin sebagian tanaman semi toleran di mana 

permudaan alamnya terjadi di bawah tajuk dan memerlukan intensitas 

cahaya berkisar 162,8 – 387,5 lux. Ramin mempunyai regenerasi dari 

tingkat bibit ke tingkat tiang yang sangat rendah sehingga pada tegakan 

alaminya lebih banyak ditemukan pohon-pohon berdiameter 20-49 cm 

(Muin & Astiani, 2018). Daunnya berbentuk bulat telur dan ujungnya 

berlipat dan tulang daunnya banyak tetapi tidak terlihat nyata. Buahnya 

berbentuk agak bulat, panjang 4,5 cm, dengan 3 - 4 rongga, 

permukaannya agak kasar, sedangkan benihnya berbentuk bulat telur, 

berwarna hitam dengan ukuran 28 cm x 22 cm x 6 mm. Dalam satu 

kilogram terdapat 250 - 300 butir benih (Kartiko, 2001). Buah ramin 

memecahkan diri menjadi tiga bagian setelah masak (Shaw, 1954). 

 Tingginya eksploitasi ramin telah mengancam keberadaannya 

dan mengakibatkan menurunnya keragaman genetik pada populasi di 

hutan alam. Kondisi ini diperparah dengan siklus regenerasi ramin yang 

cukup sulit dan lambat. Menurut Kusumadewi et al. (2010), keragaman 

genetik ramin di Provinsi Riau menunjukkan keragaman dalam populasi 

rendah (He= 0,1438 - 0,2201). 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Ramin merupakan jenis penghasil kayu bernilai ekonomi tinggi 

dengan penggunaan kayu yang cukup luas. Ramin memiliki kayu teras 

berwarna kuning (kayu segar/basah) namun berubah menjadi putih-
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kekuningan (kayu kering), dan antara kayu teras dan kayu gubal tidak 

terlihat batas yang jelas. Kayu ramin mudah diserang bubuk kayu basah  

dan jamur biru, dikategorikan ke dalam kelas awet V, tetapi kayu ini 

relatif mudah diawetkan (Martawijaya, 1981). Kayu ramin banyak 

digunakan untuk konstruksi ringan, jendela, mebel, rangka pintu, kayu 

lapis, moulding, dan kayunya ada yang mengandung gaharu yang dipakai 

untuk obat dan wangi-wangian (Prawira, 1979). Kayu ramin menjadi 

komoditi diekspor yang sangat atraktif, khususnya untuk memenuhi 

kebutuhan furnitur dan dekorasi rumah (Muin, 2009).  

 

e. Balangeran (Shorea balangeran) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Balangeran (Shorea balangeran) tersebar secara alami di Pulau 

Kalimantan dan Sumatera yang sering kali tumbuh secara berkelompok 

(Suryanto et al., 2012). Belangeran banyak tumbuh di hutan primer tropis 

basah yang sewaktu-waktu tergenang air, hutan rawa, tanah gambut, 

tanah berpasir, atau tanah liat pada ketinggian tempat 0-100 mdpl, 

dengan tipe curah hujan A-B.  Menurut Page et al. (1999), balangeran 

merupakan tumbuhan hutan rawa gambut yang banyak terdapat di areal 

tepi sungai hingga hutan rawa campuran. Jenis ini dapat tumbuh dengan 

baik pada kondisi genangan sedang yang dipengaruhi oleh pasang surut 

air sungai (Giesen, 2008). Selain itu menurut Martawijaya et al. (2005), 

pada awal pertumbuhannya, jenis ini memerlukan naungan ringan tetapi 

tahap pertumbuhan selanjutnya memerlukan pembukaan kanopi. Di 

Kalimantan, selain tumbuh di hutan rawa gambut, balangeran juga dapat 

tumbuh pada areal terbuka dan mampu bersaing dengan gulma (Hidayati 

et al., 2009). Daryono (2006) menyatakan bahwa balangeran dapat 

tumbuh pada berbagai tipe lahan, baik lahan kering, lahan basah atau 

gambut dalam, tanah latosol atau ultisol.  Menurut tingkat kelangkaan 

(status IUCN), Shorea balangeran termasuk dalam kelompok jenis Critically 

Endangered (Ashton, 1998). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Balangeran merupakan tumbuhan berbentuk pohon yang 

tingginya dapat mencapai 20 m - 25 m, dengan tinggi bebas cabang 15 

m. Diameter balangeran dapat mencapai 50 cm dan umumnya batang 
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tidak memiliki banir. Kulit pohon balangeran dewasa berwarna merah 

tua hingga hitam, dengan tebal 1 cm - 3 cm, beralur dangkal, dan kulitnya 

tidak mengelupas. Kayu teras balangeran memiliki warna cokelat-tua 

atau cokelat-merah dengan kayu gubal berwarna merah muda atau putih-

kekuningan. Kayunya memiliki tekstur yang agak kasar sampai kasar, 

dengan serat yang lurus, dan jika diraba permukaan kayunya relatif licin 

dan pada beberapa bagian terasa lengket sebagai pengaruh dari adanya 

damar (Suryanto et al., 2012). Balangeran memiliki musim berbunga dan 

berbuah yang tidak terjadi setiap tahun, yang umumnya buah masak 

sering kali bersamaan dengan famili Dipterocarpaceae lainnya, yaitu pada 

bulan Februari, April sampai Juni. Buah balangeran yang segar sangat 

mudah berkecambah, namun tidak dapat disimpan lama (berwatak 

rekalsitran). Penyimpanan benih hanya dapat dilakukan selama 12 hari di 

dalam wadah yang diberi arang lembap (Suryanto et al., 2012). 

Studi keragaman genetik di Cagar Alam Muara Kendawan, 

Kalimantan Barat menunjukkan bahwa balangeran mempunyai 

keragaman dalam populasi yang sedang (Indriayani et al., 2019) 

dibandingkan dengan jenis Shorea lainnya yang diuji dengan penanda 

AFPL (Cao et al., 2009), sedangkan keragaman antar populasinya relatif 

rendah (GST = 0,030) (Indriayani et al., 2019).  

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kayu balangeran mempunyai  berat jenis 0,86 dan digolongkan ke 

dalam kelas kuat II dan kelas awet III (I-III).  Kayu balangeran umumnya 

digunakan untuk balok dan papan pada bangunan perumahan, jembatan, 

lunas perahu, bantalan dan tiang listrik. Hal ini karena balangeran 

memiliki karakter kayu yang tidak mengalami penyusutan ketika 

dikeringkan dan tahan terhadap jamur pelapuk. (Martawijaya et al., 1989). 

Kayu balangeran mempunyai harga yang cukup tinggi. Berdasarkan 

survei pada tahun 2015, harga kayu balangeran dengan ukuran panjang 

4 m, diameter 15-20 cm mempunyai harga 500 yen. Harga kayu gergajian 

di Palangkaraya mencapai 700 yen m-3. Sementara harga papan kayu 

balangeran di Palangkaraya tahun 2018 adalah Rp. 3,2 juta m-3 (Santosa, 

2020). Menurut Budiman et al. (2020), balangeran adalah salah satu jenis 

lokal yang berpotensi menggantikan akasia dalam pembangunan hutan 

tanaman tanpa drainase di lahan gambut.  
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f. Gemor (Nothaphoebe spp.) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Gemor tumbuh secara alami di Kalimantan, Sumatera, dan Papua 

(Andriyani, 2010). Gemor tumbuh baik di rawa gambut dengan 

ketebalan < 2,5 m, pH 3-4 dengan kondisi iklim yang lembap, dan pyrite 

0,17-0,21% (Arifin et al., 2017). Gemor dapat tumbuh dengan baik juga 

pada lahan atau tanah gambut yang tipis dengan kandungan bahan 

organik yang rendah (Panjaitan & Pranatasari, 2010). Pada kondisi 

alaminya, tanah memiliki kandungan hara makro N berkisar 1,21% - 

1,43%, P berkisar 9,00 - 9,10 mg/100 g, C 3,78% - 9,29%, kondisi KTK 

tinggi, dan kejenuhan basa rendah. Jenis ini secara umum tumbuh di 

hutan sekunder dengan intensitas cahaya 3% - 5%, kelembapan 88% - 

99% (Arifin et al., 2017), curah hujan 1975 – 3514 mm per tahun, dan 

suhu berkisar 23 - 32° C.  

 

Morfofisiologi tanaman 
Pohon gemor dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 m, dengan 

tinggi bebas cabang sekitar 20 m, dan diameter batang dapat mencapai 

70 cm. Pohon ini memiliki kulit yang relatif tebal, yaitu lebih kurang 2 

cm (Adinugroho, 2010; Santosa & Panjaitan, 2013). Di Kalimantan 

ditemukan 2 jenis gemor yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar hutan sebagai penghasil kulit kayu gemor, yaitu Nothaphoebe 

coriaceae (Kosterm) dan Nothaphoebe cf umbelliflora. Jenis N. coriaceae 

(Kosterm) mempunyai ciri kulit dalam berwarna putih kekuningan 

setelah dikupas, sedangkan warna merah untuk Nothaphoebe of umbelliflora. 

Dari kedua jenis tersebut, masyarakat lebih memilih N. coriaceae 

(Kosterm) karena kulit kayunya lebih tebal (Adinugroho et al., 2011).  

Tanaman gemor memiliki buah berbentuk oval dengan panjang 3 

cm - 3,5 cm, diameter 1,9 cm - 2,4 cm, tebal kulit buah 0,2 cm, berat 

buah dengan kulit 14,8 g - 20,6 g, dan berat benih tanpa kulit 9,2 g. Buah 

muda berwarna hijau muda dan ketika masak berwarna merah hingga 

kecokelatan (Santosa & Ariani, 2013). Pada tingkat semai, anakan gemor 

sangat menyukai naungan, namun kemudian memerlukan cahaya yang 

lebih banyak dengan makin dewasanya tanaman (Santosa & Panjaitan, 

2013). 
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Gambar 3-2 Pohon gemor (a) dan kulit kayu gemor (b) (Foto: Adinugroho, 

2010) 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Sebaran tumbuh gemor berada di Kalimantan, Sumatera, dan 

Papua, namun pemanfaatan kulit kayu gemor dengan kualitas terbaik 

berada di Kalimantan Tengah (Andriyani, 2010). Kulit kayunya 

merupakan salah satu bahan pembuat obat anti nyamuk (Santosa & 

Panjaitan, 2012). Kulit tanaman ini mengandung senyawa metabolit 

sekunder, seperti steroid, alkaloid, flavonoid, dan fenolik. Flavonoid dan 

fenolik merupakan senyawa potensial sebagai insektisida alami (Arifin et 

al., 2017). Pemanfaatan kulit kayu gemor telah dilakukan oleh masyarakat 

sejak lama dan telah menjadi mata pencaharian masyarakat lokal. 

Panjaitan et al. (2009) melaporkan bahwa pencarian kulit kayu gemor 

telah berlangsung sekitar 40 tahun yang lalu, sedangkan menurut Santosa 

dan Harun (2013), kemungkinan masyarakat Kalimantan Tengah sudah 

hampir 70 tahun mengusahakannya. Permintaan untuk kulit gemor 

sampai saat ini masih sangat tinggi, dan peluang pasarnya tidak hanya di 

dalam negeri, namun juga di ekspor ke berbagai negara, seperti 

Singapura, Taiwan, dan Jepang (Violet, 2007). 

Gemor yang telah memiliki diameter 30 cm dapat menghasilkan 

kulit kayu basah sebanyak 250 kg - 300 kg per pohon, sedangkan pohon 

dengan diameter 40 cm dapat menghasilkan kulit kayu basah sebanyak 

500-600 kg per pohon (Violet, 2007). Laporan lainnya menyebutkan satu 

a b 
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batang pohon gemor dengan diameter 7 cm - 8 cm dapat menghasilkan 

5 kg kulit kayu basah, yang setelah dikeringkan selama 4-5 hari akan 

menghasilkan 2 kg kulit kayu kering (40% dari berat basahnya). Harga 

jual kuli kayu basah bisa mencapai 231 USD - 385 USD per ton (Arifin 

et al., 2017). Nilai ekonomi gemor terlihat dari ekspor yang mencapai $ 

5.368 pada tahun 2011 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kalimantan Selatan, 2011). Namun, tataniaga kulit gemor di Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki rantai perdagangan yang 

pendek dengan distribusi pendapatan terbesar pada pengumpul besar 

(Andriyani et al., 2016) sehingga perlu penguatan kapasitas kelompok tani 

gemor dan juga pengaturan sistem pemanenan gemor alam yang lestari. 

 

g. Gelam (Melaleuca leucadendra) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Gelam (Melaleuca leucadendra, sinonim Cajuputi leucadendron, 

Leptospermum leucadendron, Myrthus leucadendra) merupakan jenis yang satu 

genus dengan kayu putih (Melaleuca cajuputi) yang tumbuh secara alami di 

Sumatera dan Kalimantan dan dominasi pada lahan rawa terdegradasi. 

Menurut Bastoni (2007), gelam tumbuh pada berbagai tipe lahan rawa, 

seperti rawa sulfat masam dengan jenis tanah glei, glei bergambut, dan 

glei humik. Rawa sulfat masam merupakan lahan yang sangat miskin hara 

dengan pH sangat rendah sehingga dikategorikan lahan sangat marginal 

(Subiksa & Setyorini, 2010). Pertumbuhan gelam tidak terlalu 

terpengaruh oleh curah hujan sehingga tanaman ini tumbuh baik pada 

daerah dengan curah hujan  rendah hingga tinggi (Sudrajat, 2016).  

 

Morfofisiologi tanaman 
Gelam merupakan tanaman yang satu genus dengan kayu putih, 

dengan tinggi pohon berkisar antara 10 m - 20 m. Pohon ini mempunyai 

kulit batang yang umumnya mengelupas tidak teratur berupa kepingan 

kulit tipis berwarna putih agak abu-abus. Gelam mempunyai daun 

tunggal yang tersusun spiral dengan tangkai pendek dan helaian 

berukuran 4,5 cm - 17,5 cm × 0,75 cm - 4 cm. Buah berbentuk kapsul 

yang pecah sesuai lokus pada ujungnya bila terlepas dari tangkai dan 

terkena panas. Bentuk buah seperti lonceng berukuran 2,5 mm - 3 mm 

× 3 mm - 4 mm. Bunga gelam berukuran panjang 1,5 mm - 2,5 mm 
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dengan cuping berbentuk semi lingkaran, tersusun dalam bulir berupa 

bakal pangkal cabang baru, mahkota sejumlah 5 dengan bentuk oval, 

panjang berkisar 2 mm - 3 mm, dengan kelenjar minyak berwarna kuning 

berbentuk simetris dengan periuk seperti kendi, benang sari dalam 5 

berkas, masing-masing berkas dengan 5 - 9 benang sari, panjang 5 mm - 

10 mm, putik tunggal sepanjang 7 mm - 10 mm. (Blake, 1968). Gelam 

merupakan tanaman yang memerlukan cahaya matahari penuh dengan 

suhu yang panas (Siahaan & Sumadi, 2015; Silalahi et al., 2019). 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Gelam memiliki kayu dengan berat jenis 0,85, kelas kuat II, dan 

kelas awet III, yang banyak digunakan untuk pembuatan perahu, 

konstruksi bangunan, tiang, jembatan, kayu energi dan berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai bahan baku pulp serta penghasil asap cair 

berkualitas tinggi (Sudrajat, 2016). Saat ini, kayu gelam banyak 

dimanfaatkan dalam bentuk kayu gelondongan/batangan maupun dalam 

bentuk kayu gergajian. Pemanfaatan dalam bentuk kayu gergajian 

semakin terbatas karena sulitnya memperoleh tanaman gelam yang 

memiliki diameter > 10 cm dengan panjang batang 4 m. Saat ini, 

pemanfaatan kayu gelam lebih banyak dalam bentuk kayu batangan 

untuk digunakan tiang penyangga atau cerucuk (Siahaan & Sumadi, 

2015). Gelam memiliki prospek yang baik untuk dibudidayakan secara 

lestari mengingat pertumbuhannya relatif cepat (riap diameter 1-1,5 cm 

per tahun) (Rachmanadi et al., 2004), silvikulturnya mudah dan 

adaptasinya yang cukup tinggi pada berbagai tipe lahan. Potensi produksi 

tegakan gelam umur 9 tahun pada lahan rawa sulfat masam dapat 

mencapai 82,4 m3 ha-1 (riap 9,15 m3 ha-1 tahun-1). Tegakan gelam umur 

10 tahun umumnya memiliki rata-rata diameter 10,4 cm dan telah dapat 

digunakan sebagai bahan baku kayu pertukangan yang bernilai ekonomis 

(Siahaan & Sumadi, 2015).  

 Secara ekonomi, gelam mampu berkontribusi cukup besar 

kepada tiap pelaku pemasaran yang terdiri atas peramu gelam, 

pengumpul, pedagang menengah/kecil/pengecer, pedagang besar, dan 

konsumen (Ardana et al., 2018). Pola pemasaran kayu gelam di antaranya 

adalah: 1) peramu - konsumen, 2) peramu - pengumpul - pedagang kecil 

konsumen, 3) peramu - pengumpul - pedagang besar - konsumen, 4) 
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peramu - pengumpul - pedagang besar - pedagang kecil - konsumen, dan 

5) peramu - pengumpul - pedagang kecil - pedagang besar - pedagang 

kecil - konsumen. Peramu dan pengumpul kayu gelam memperoleh 

margin ekonomi tetap pada semua pola pemasaran. Fluktuasi margin 

pemasaran yang diperoleh pedagang kecil dan pedagang besar 

ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan dan ketersediaan barang 

 

h. Kopi Liberika (Coffea liberica)  

Sebaran dan tempat tumbuh 

Kopi liberika (Coffea liberica, sinonim C. abeokutae, C. excelsoidea, C. 

klainii, C. oyemensis) tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang berat 

untuk tumbuh dan berproduksi, jika dibandingkan jenis kopi lainnya, 

seperti kopi arabika dan robusta. Kopi liberika merupakan tanaman kopi 

banyak dibudidayakan di lahan gambut, terutama di Kepulauan Meranti, 

Riau  dan Tanjung Jabung, Jambi. Kopi liberika mempunyai daya 

adaptasi yang tinggi, mampu tumbuh di dataran rendah, dan tumbuh 

baik juga di lahan gambut. Umumnya kopi liberika tumbuh baik pada 

ketinggian 1 - 10 mdpl, pada tanah gambut dengan kedalaman gambut 2 

m dengan kisaran suhu 27°- 32°C (BPTP Jambi, 2014). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Kopi liberika merupakan kopi khas lahan gambut karena banyak 

dibudidayakan pada areal bergambut, dimana jenis kopi lainnya seperti 

arabika dan robusta tidak bisa tumbuh. Tanaman kopi liberika umumnya 

memiliki diameter tajuk 3,5 m - 4 m dengan tinggi tanaman yang dapat 

mencapai lebih dari 5 m. Tanaman kopi ini mempunyai karakter tajuk 

yang lebar dengan daun yang relatif tebal. Kopi liberika yang 

dibudidayakan di Tanjung Jabung memiliki karakteristik morfologi daun 

dan buah beragam (Direktorat Jendral Perkebunan, 2013; BPTP Jambi, 

2014). Ukuran biji kopi liberika relatif lebih besar dibandingkan biji dari 

kopi jenis lainnya. Biji berbentuk bulat oval dengan panjang 0,83 m – 

1,10 cm dan lebar 0,61 cm (BPTP Jambi, 2014). Seperti jenis kopi 

lainnya, kopi liberika memerlukan tanaman pelindung atau naungan 

untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal dan tidak mampu 

tumbuh baik pada daerah terbuka. 
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Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kopi liberika memiliki cita rasanya yang khas dan berbeda dengan 

jenis kopi lainnya. Kopi ini mempunyai pasar ekspor dengan harga jual 

yang tinggi sehingga kopi ini menjadi salah satu sumber penting 

pendapatan masyarakat lokal. Beberapa sentra produksi kopi liberika di 

antaranya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (Riau) dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat (Jambi). Kopi liberika Jambi setiap tahun 

mengalami peningkatan baik dari sisi produksi maupun luas areal yang 

digunakannya (BPS Tanjung Jabung Barat, 2015). Negara-negara tujuan 

ekspor kopi liberika antara lain adalah Malaysia, Singapura, Thailand, 

India dan Asia lainnya. 

Potensi produksi biji kopi liberika per pohon dapat mencapai 1,2 

kg biji. Bila populasi kopi liberika per hektarnya sekitar 900-1.100 pohon, 

maka potensi produksi per hektarnya mencapai 1,1 ton biji kopi 

(Direktorat Jendral Perkebunan, 2013). Kopi liberika mempunyai harga 

jual yang cukup tinggi, ukuran buah kopi yang lebih besar, dan 

produktivitas pohon yang tinggi jika dibandingkan dengan kopi robusta. 

Kopi ini juga dapat berbuah sepanjang tahun dengan potensi panen 

sebulan sekali. Selain itu, jenis kopi ini relatif tahan hama dan penyakit 

sehingga prospek budidayanya cukup menjanjikan (BPTP Jambi, 2014). 

 

i. Tengkawang (Shorea spp.) 

Sebaran dan tempat tumbuh 

Tengkawang merupakan sebutan untuk jenis-jenis Shorea yang 

menghasilkan tengkawang (illipe nuts) yang tersebar secara alami di 

Kalimantan dan Sumatera. Jenis-jenis penghasil tengkawang di antaranya 

adalah Shorea beccariana, S. amplexicaulis, S. macrantha, S. lepidota, S. 

palembanica, S. mecistopteryx, S. pinanga, S. seminis, S. scaberima, S. macrophylla, 

S. stenoptera, S. splendida, dan S. sumatrana. Jenis-jenis Shorea penghasil 

tengkawang umumnya tumbuh di dataran rendah, di bantaran sungai, 

dan beberapa jenis tumbuh di hutan rawa gambut dangkal (Tantra, 

1979). Namun TECA (2015) melaporkan bahwa tengkawang banyak 

ditemukan pada lahan gambut dengan kedalaman dangkal hingga dalam 

(30-300 cm) dengan pH 4,5-5,5 (Hidayati, 2010). Jenis-jenis Shorea 

penghasil tengkawang yang tumbuh di lahan gambut di antaranya adalah 

Shorea macrantha Brandis, dan S. hemsleyana K. ex F. ssp. hemsleyana 
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(Maharani et al., 2013; Wardani et al., 2018). S. hemsleyana tersebar secara 

alami di Semenanjung Thailand, Semenanjung Malaysia, dan Sumatera, 

Serawak, dan Kapuas Bagian Hilir, sedangkan S. macrantha tersebar di 

Sumatera Bagian Timur, Semenanjung Malaysia, dan Serawak Bagian 

Tengah dan Barat (Maharani et al., 2013; Purwaningsih, 2004). Kedua 

jenis meranti ini termasuk kriteria CR/EN (kritis/genting) dan termasuk 

kedalam daftar merah IUCN.  

 

Morfofisiologi tanaman 

Shorea hemsleyana tumbuh di hutan rawa gambut dangkal dengan 

tajuk agak rapat dengan daun besar-besar, daun muda terlihat merah. 

Kulit batang umumnya berwarna kelabu dan meretak rapat beraturan. 

Buah S. hemsleyana berukuran besar dengan sayap yang relatif pendek dan 

tidak sempurna. Daun penumpu besar yang berbulu, berwarna cokelat 

kekuningan. Jenis ini memiliki ukuran pohon sedang hingga besar 

dengan diameter yang dapat mencapai 90 cm, tetapi umumnya kurang 

dari 60 cm. Pohon tumbuh lurus dengan batang bebas cabang yang 

cukup tinggi dengan banir berukuran sedang (Maharani et al., 2013). 

Shorea macrantha memiliki pohon yang berukuran relatif kecil 

hingga sedang (umumnya pohon dewasa bisa mencapai ukiran diameter 

60 cm). Pohon ini memiliki batang silindris dan relatif lurus dengan ciri 

khas cabang-cabang yang menjuntai dengan sisi daun yang tidak simetri 

dan berbulu. S. macrantha memiliki buah berukuran besar dan tak 

bersayap. Jenis ini juga memiliki banir rendah, tebal dan membulat 

dengan tajuk agak rapat. Batang memiliki kulit berwarna cokelat pucat 

lembayung,  dan sedikit meretak. Batang pohon yang berumur muda 

umumnya dipenuhi lentisel berukuran besar dan tersebar (Maharani et 

al., 2013).  

Jenis-jenis Shorea umumnya tidak berbuah sepanjang tahun. 

Shorea umumnya berbuah banyak dalam waktu 3-5 tahun sekali. Buah 

memiliki sayap dengan kadar air yang relatif tinggi, sangat sensitif 

terhadap pengeringan dan tidak dapat disimpan lama atau berwatak 

rekalsitran (Sudrajat et al., 2017).  
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Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Meranti (Shorea spp.) merupakan jenis-jenis pohon hutan penting 

sebagai penghasil kayu komersial utama di Indonesia. Kayu meranti 

banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti playwood, kayu 

pertukangan, konstruksi dan memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai 

komoditi ekspor (Fajri, 2008). Selain itu, beberapa jenis meranti 

menghasilkan buah tengkawang (illipe nuts) yang menghasilkan lemak 

sebagai sumber bahan baku industri margarin, industri kosmetik 

(lipstick), dan cokelat (Wahyudi, 2010). Keistimewaan minyak 

tengkawang adalah sifat titik cairnya yang tinggi, yaitu rata-rata 30° C, 

sehingga cocok untuk pembuatan margarin, cokelat, sabun, lipstik, obat-

obatan, lilin, dan lain-lain (Fambayun, 2014). Selain itu, buah tengkawang 

merupakan bahan baku lemak nabati yang bernilai ekonomi lebih tinggi 

dibanding minyak nabati dari jenis tanaman lainnya lain seperti minyak 

kelapa (Hakim et al., 2010). Menurut data TECA (2015), Indonesia 

merupakan negara mengekspor buah tengkawang terbesar di dunia. 

Pohon tengkawang umumnya memproduksi buah setelah umur 8 tahun, 

dengan periode panen raya 3 - 5 tahun sekali (Heri, 2013).  

 

j. Purun tikus (Eleocharis dulcis) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Purun tikus (Eleocharis dulcis) adalah tumbuhan rawa yang banyak 

ditemukan di lahan-lahan terbuka di sepanjang sungai atau daerah yang 

tergenang air, rawa gambut dangkal, dan rawa pasang surut, dapat 

beradaptasi dengan baik pada lahan bersulfat masam. Purun tikus juga 

dapat beradaptasi baik pada lahan rawa dengan tingkat kemasaman tinggi 

(pH 2,5−3,5) atau sering disebut tanah sulfat asam (Asikin & Thamrin, 

2012). Purun tikus juga banyak ditemukan pada tanah humus atau 

lempung dengan pH 6,9 - 7, pada suhu 30-35° C dengan kelembapan 

tanah 98% - 100%. 

 

Morfofisiologi tanaman 
Purun yang sering dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Tengah sebagai bahan baku kerajinan anyaman terdiri 

dalam 3 jenis, yaitu purun tikus (Eleocharis dulcis), purun bajang, dan 

purun danau (Lepironia articulata) (Harsono, 2013). Purun tikus lebih 
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banyak digunakan karena memiliki serat panjang karena panjangnya yang 

lebih dari 1 mm dengan diameter serat lebih dari 5 μm, diameter lumen 

lebih dari 2 μm, dan tebal dinding sel lebih dari 1 μm. Serat panjang 

memiliki daya tenun yang tinggi sehingga cocok untuk digunakan sebagai 

bahan baku anyaman untuk berbagai kerajinan (Sunardi & Istikowati, 

2012).  

Purun tikus adalah jenis tanaman yang berupa semak, tumbuh di 

daerah rawa. Tanaman purun tikus tidak bercabang dengan batang tegak, 

berwarna keabuan-hijau mengilap, dengan panjang 50 cm - 200 cm dan 

tebal 2 mm - 8 mm.  Memiliki rimpang berukuran pendek dengan stolon 

memanjang berujung bulat gepeng dengan warna kecokelatan sampai 

hitam. Daun mereduksi menjadi pelepah yang berbentuk buluh (seperti 

membran yang menyelubungi pangkal batang), kadang-kadang dengan 

helaian daun rudimenter dengan ujung daun tidak simetris, dengan 

warna cokelat-kemerahan sampai lembayung, dan tanpa lidah daun. 

Bunga berbentuk bulir majemuk, terletak pada ujung batang dengan 

panjang 2 cm - 6 cm, lebar 3-6 mm, terdiri atas banyak buliran berbentuk 

silinder bersifat hermafrodit. Buah purun memiliki bentuk bulat telur 

sungsang, dengan warna buah cokelat hingga kuning agak mengilap 

(Steenis, 2003). 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Tanaman ini banyak digunakan oleh masyarakat lokal sebagai 

bahan baku bergabai jenis kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Purun 

juga mempunyai manfaat sosial ekonomi masyarakat lokal. Berbagai 

bentuk barang kerajinan seperti topi, tikar, tas (kampil, bakul, anjat), alas 

piring makan, alas kaki, dan sejenisnya (Yoandestina, 2013). Purun tikus 

juga berpotensi sebagai bahan obat-obatan karena daunnya mengandung 

senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan terpenoid (Rosyidah et al., 2018). 

Purun tikus juga memiliki kemampuan sebagai tanaman fitoremediasi 

(tanaman hiperakumulator) di lahan rawa pasang surut. Tanaman ini 

mampu menetralisasi dan menyerap berbagai unsur meracun. Purun 

tikus mampu menyerap logam berat sebanyak 1% dari biomassanya, atau 

setara dengan 1,560 mg kg-1 Fe (Napisah & Annisa, 2019).  

Produktivitas tanaman purun yang telah dikeringkan (belum ditumbuk) 

sebanyak 485 ikat/ha/panen. Purun dapat dipanen lagi 6 bulan 
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kemudian atau dengan kata lain 2 kali panen per tahun. Harga jual purun 

pada tahun 2020 adalah Rp. 4.000 per ikat, sehingga total jumlah 

pendapatan dalam satu kali panen adalah Rp. 1.940.000 per hektar 

(Junaidah et al., 2020). Purun memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan rumah tangga. Besarnya kontribusi yang diberikan sangat 

dipengaruhi oleh lokasi pengrajin. Pengrajin yang berada di dekat akses 

dan memiliki kemampuan mengayamu yang lebih terampil, maka nilai 

ekonomi produk purun lebih tinggi dibandingkan produk purun dari 

daerah yang akses jauh dari kota. Produk akhir (finishing) purun umumnya 

dijual ke daerah yang banyak dikunjungi wisatawan baik domestik 

maupun asing, seperti Bali dan Lombok, bahkan ke luar negeri. Harga 

kerajinan purun di pasar dipengaruhi beberapa hal, antara lain: kualitas 

produk, lokasi pengrajin, akses pasar dan monopoli perdagangan 

(Junaidah et al., 2018). 

 

k. Pulai Rawa (Alstonia pneumatophore) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Pulai rawa tumbuh secara alami di Sumatera dan Kalimantan. 

Pulau rawa tumbuh baik di hutan rawa gambut baik yang belum 

terganggu maupun di tempat terbuka. Anakan pulai rawa membutuhkan 

matahari penuh, sehingga tingkat anakannya sering dijumpai pada 

tempat terbuka. Pulai rawa juga tumbuh di tepi pantai dengan tanah pasir 

yang berlumpur, tepi sungai besar dengan tanah lempung berpasir. Jenis 

ini dijumpai di lokasi sisa tegakan alam hutan rawa gambut yang tidak 

terbakar maupun areal terbuka bekas terbakar (Partomihardjo et al., 

2020). 

 

Morfofisiologi tanaman 

Pulai rawa merupakan tanaman dengan ciri khas pohonnya 

bergetah putih-susu. Tinggi pohon pulai rawa dapat mencapai 40 m - 45 

m, dengan diameter batang hingga 100 cm, berbanir hingga tinggi 10 m 

dengan batang beralur dangkal, dan memiliki akar lutut. Kulit berwarna 

kelabu putih, abu-abu, atau kelabu cokelat dan halus. Batang berbentuk 

silindris tanpa lekuk, kayu relatif lunak dengan warna agak kuning. Kulit 

halus berwarna abu-abu keputihan, bercampur kuning keunguan, dengan 

kulit bagian dalam tebal dan lembut berwarna oranye kecokelatan 
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(Rudjiman, 1991). Daun tunggal, bundar telur sungsang-lonjong, 

berukuran panjang 8-10 cm, dengan 18-30 urat daun sekunder, tersusun 

berkarang di ujung ranting. Tanaman ini memiliki bentuk bunga seperti 

tabung dan bentuk daun bulat telur terbalik (Partomihardjo et al.,., 2020).  

Buah berbentuk polong memanjang dengan biji yang berada 

dalam lipatan-lipatan kulit buah. Buah yang masak secara fisiologis akan 

pecah dan mengeluarkan banyak biji. Biji pulai rawa memiliki bulu sangat 

tipis dan kecil sehingga ketika polongnya pecah mudah terbawa angin. 

Setiap kilogram biji atau benih segar berisi sebanyak 243.344 butir benih 

(Maimunah, 2014). Benih pulai rawa bersifat ortodoks sehingga bisa 

disimpan cukup lama, tanpa kehilangan daya kecambah (Partomihardjo 

et al., 2020). 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kayunya digunakan sebagai kayu konstruksi, korek api, peti, 

cetakan beton, dan barang kerajinan/ukiran. Kayu pulai digunakan juga 

dalam pembuatan pensil, dan kerajinan patung atau ukiran di Pulau Bali 

karena kayunya memiliki tekstur yang halus dan ulet. Kayu pulai 

mempunyai berat jenis berkisar 400 kg m-3. Bagian akar pohon pulai 

digunakan sebagai pengganti gabus, dan secara tradisional getahnya 

digunakan untuk penyembuh luka (Maimunah, 2014).  

 

l. Geronggang (Cratoxylun arborescens) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Geronggang tersebar alami di Myanmar Bagian Selatan, 

Semenanjung Malaysia (Malaysia & Singapura), Kalimantan, dan 

Sumatera (Soerinegara & Lemmens, 2001). Di Indonesia, geronggang 

banyak ditemukan di daerah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, 

Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan 

Kalimantan Timur. Di Sumatera jenis ini dikenal dengan nama daerah 

dori, buronggang, madang baro, mentemau, mampat, munel, 

simarunggang, temau, liu-liu, silung-silung, dan lele sedangkan di 

Kalimantan jenis dikenal dengan nama geronggang, dat, adat, erat, temok 

irat, tamau, (Soerianegara & Lemmens, 2002). Geronggang merupakan 

jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di dataran/tanah mineral dan juga 

di hutan rawa gambut (Junaedi, 2019), juga mampu tumbuh pada lahan 
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mineral yang marginal, seperti lahan bersubstrat pasir silika dan podsolik 

(merah kuning) serta lahan yang berjenis gley soil (Karyati et al., 2017). 

Menurut Maimunah (2014), geronggang sering ditemukan secara alami 

di hutan rawa gambut agak kering. Pada tingkat semai, geronggang relatif 

tidak tahan terhadap genangan yang ditunjukkan dengan banyaknya 

kematian semai (68%) pada uji penanaman di lahan tergenang 

(Wahyuningtyas & Ariani, 2015). Geronggang juga tumbuh secara 

mengelompok atau tersebar pada hutan primer yang tergenang, belukar, 

pada tanah lempung berpasir atau tanah berpasir. Tanaman ini soal 

tumbuh baik pada daerah dengan ketinggian di atas 900 mdpl dan tipe 

iklim A dan B (Soerianegara & Lemmens, 2002; Kurniawan, 2019), 

bahkan Sabah Forestry Department (2007) melaporkan geronggang 

tumbuh di kawasan hutan pegunungan dengan ketinggian 1.400 mdpl.  

Saat ini populasi geronggang di hutan alam telah mulai 

terdegradasi. Eksploitasi geronggang sudah tak terkendali sehingga 

keberadaannya mulai sulit ditemukan, ditambah dengan kebakaran lahan 

dan hutan yang sering terjadi pada daerah-daerah penyebaran 

geronggang membuat keberadaannya di alam mulai jarang. Status 

geronggang saat ini berdasarkan daftar IUCN adalah kurang 

diperhatikan (Least Concern) dan terkikis (Lower Risk). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Pohon geronggang merupakan pohon yang membutuhkan cahaya 

penuh dalam pertumbuhannya, namun pada saat permudaan (tingkat 

bibit), jenis ini lebih menyukai naungan dengan intensitas sedang 

(Heriyanto & Subiandono, 2007). Tumbuhan ini selalu menghijau 

sepanjang tahun dan tinggi dapat mencapai 35 m - 50 m, dengan 

diameter >60 cm. Geronggang umumnya mempunyai batang yang lurus, 

tidak berbanir, permukaan kulit batang licin atau bersisik. Jenis pionir 

hutan rawa gambut dari famili Guttiferaceae ini memiliki getah berwarna 

cokelat. Tipe daun geronggang berupa daun tunggal, duduk daun 

berhadapan, dan tebal. Ibu tulang daun atas tenggelam dan pada 

permukaan bawah menonjol. Tangkai daun pendek dan pada pangkal 

bawangnya cenderung melebar (Soerianegara & Lemmens, 2002).  

Geronggang mempunyai bunga berwarna merah muda, baik saat 

kuncup maupun mekar dengan benang sari menonjol keluar. Bunga 
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geronggang merupakan bunga tipe malai yang tersusun mengelompok 

pada inflorescensia apikalis (Maimunah, 2014). Buah geronggang 

berjenis buah kapsul yang mana di dalamnya terdapat ruang-ruang 

(lokus) dan akan segera pecah setelah buah masak. Dalam setiap kapsul 

terdapat 6 lokus dan dalam setiap lokus terdapat 10–18 benih (Neo et al., 

2016). Maimunah melaporkan dalam satu buah geronggang berisi sekitar 

30 benih dengan ukuran sangat kecil dan tipis , yaitu 0,5 cm x 0,1 cm. 

Setiap 1 kg benih geronggang berisi sekitar 31.327.315 butir benih, 

namun daya berkecambah benihnya umumnya rendah (Maimunah, 

2014).  

 

 
Gambar 3-3 Daun, bunga, batang dan pohon geronggang (Foto: Suhartati et al., 

2013) 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kayu geronggang memiliki kelas kuat III-IV, kelas awet IV, dan 

berat jenis kayunya 0,46. Kayu geronggang dimanfaatkan oleh 

masyarakat lokal sebagai bahan konstruksi ringan, kapal, jembatan, 

furnitur, panel, flooring, akustik, papan partikel, dan arang (Kurniawan, 

2019; Junaedi, 2019b). Geronggang juga mempunyai manfaat lainnya 

yang beragam, seperti sebagai antioksidan, anti mikroorganisme, dan 
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penangkal radikal bebas, serta anti kanker. Kaur dan Kharb (2011) 

menjelaskan ekstrak kulit kayu geronggang mengandung senyawa xanton 

(1,3,8 trihydroxy-2,4-dimethoxyxanthone atau dikenal dengan nama α-

mangostin)  yang mempunyai manfaat sebagai bahan obat. 

 

m. Rengas tembaga (Gluta renghas) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Rengas tembaga tersebar secara alami mulai dari Semenanjung 

Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Seram. 

Rengas tembaga tumbuh baik terutama di daerah pantai, hutan payau 

dan hutan rawa gambut. Jenis ini sering dijumpai di daerah yang 

tergenang atau tumbuh mengelompok sepanjang tepian sungai. Rengas 

mampu tumbuh baik pada kisaran ketinggian 0 - 300 mdpl (Heyne, 

1987).  

 

Morfofisiologi tanaman 
Rengas dapat tumbuh hingga ukuran yang cukup besar. Tinggi  

pohon dapat mencapai 50 m dengan diameter 115 cm, terkadang 

memiliki banir. Kulit batang beralur berwarna cokelat, pohon yang tua 

memiliki waktu kulit batang lebih abu-abu, dan memiliki sisik (Gambar 

3-4). Batang pohon rengas mengandung getah beracun yang dapat 

menyebabkan iritasi pada kulit (Arbain, 1995) dan alergi kulit (Lin & 

Whittow, 1960).  

 
Gambar 3-4 Pohon rengas (a), bunga (b) dan buah yang telah masak (c) (Foto: 

Sam, 2020) 
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Daun bertipe daun tunggal, warna hijau, tepi rata, ujung runcing, 

bertangkai, tanpa daun penumpu, acapkali membentuk kelompok 

berbentuk karangan semu, tersusun dalam spiral, tulang daun menjari. 

Bentuk daun bulat telur atau lonjong dengan panjang 8 cm - 36 cm dan 

lebar 4 cm - 9 cm, ujungnya tumpul dan permukaan daun halus (tidak 

berbulu). Bunga rengas bertipe majemuk, berumah dua yang tersusun 

dalam malai, dengan daun kelopak tidak beraturan, berwarna putih 

(Heyne, 1987; Supriatna & Kelana, 2011). Buah merupakan buah batu, 

berbentuk bulat sungsang, dengan diameter buah 3 cm - 5 cm, berwarna 

cokelat dan berbonggol (Gambar 3-4c) (Dodo et al., 2016). Satu buah 

rengas berisi 1 biji, menempel pada endokarp. Masa pembungaan dan 

pembuahan tidak selalu sama waktunya untuk setiap daerah. Dari mulai 

pembungaan hingga buah masak diperlukan waktu 7 bulan, kemudian 

buah rengas akan jatuh setelah 11 bulan (Yulianti et al., 2015). 

  

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kayu rengas termasuk kayu indah dan kayu mewah. Kayu teras 

berwarna cokelat kemerahan atau cokelat tua, sedangkan bagian 

gubalnya berwarna cokelat muda atau putih kecokelatan. Kayu rengas 

memiliki serat berpadu dengan tekstur halus sedang sampai kasar sedang. 

Nilai susu kayu rengas dikategorikan rendah hingga sedang. Permukaan 

kayu mengkilap dan agak licin (Rulliaty, 1990). Kayunya dapat digunakan 

untuk bahan konstruksi bangunan, bantalan kereta api, jembatan, 

perahu, lantai, kerajinan/perkakas rumah tangga, dan kayu lapis. Bijinya 

merupakan edible fruit atau bisa dimakan (Heyne, 1987; Supriatna & 

Kelana, 2011). Getah pohon rengas dapat dimanfaatkan dalam industri 

pernis (Sam, 2020), sedangkan akar dan daunnya berpotensi sebagai 

bahan obat (Dodo et al., 2016; Suryati et al., 2017). 

 

n.  Terentang (Campnosperma coriaceum) 

Sebaran tumbuh 
Terentang (Campnosperma coriaceum, sinonim C. macrophyllum, C. 

griffithii, Buchanania macrophylla, Coelopyrum coriaceum, Semecarpus grandifolia) 

secara alami jenis ini tumbuh di Thailand, Borneo, Semenanjung 

Malaysia, Sumatera, dan Nugini (Panjaitan & Ardhana, 2010). Terentang 

sering tumbuh dominan di hutan gambut, dan jarang sekali ditemukan 
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di hutan campuran tanah mineral. Tingkat anakannya segera muncul 

pada daerah bukaan atau hutan terganggu. Terentang tersebar secara 

alami hingga ketinggian 500 mdpl. Jenis ini banyak dijumpai di lokasi-

lokasi sisa tegakan hutan alam rawa gambut yang tidak terbakar 

(Partomihardjo et al., 2020). 

 

Morfofisiologi tanaman 

Terentang merupakan pohon yang berukuran sedang hingga 

besar, tinggi pohon mencapai 40 m dengan diameter batang mencapai 

90 cm. Jenis ini mempunyai riap diameter 0,40 cm - 0,92 cm per tahun 

dan riap volume 0,07 - 0,25 m3 ha-1 tahun-1 (Prasetyo & Istomo, 2006). 

Riap volume hingga diameter <40 bisa mencapai 0,25 m3 ha-1 tahun-1, 

namun menurun setelah diameternya di atas 40 cm menjadi 0,07 m3 ha-

1 tahun-1. Batang silindris, permukaan kulit batang beralur dangkal atau 

pecah-pecah, kemerahan hingga abu-abu kecokelatan, bila ditakik 

bergetah kemerahan dan berubah menjadi kehitaman, umumnya 

berbanir, tinggi banir hingga 1 m dan lebar ¾ m. Bila tumbuh di rawa, 

terentang memiliki akar lutut yang ramping dan akar napas hingga 

sepanjang 1 m. Daun tunggal tersusun spiral berkelompok di ujung 

ranting. Helaian daun bundar memanjang atau lonjong, jarang yang 

bundar telur. Pangkal daun lancip, tepi rata dengan ujung membundar. 

Perbungaan tersusun dalam malai, muncul pada ketiak daun. Bunga 

dengan mahkota hijau kekuningan atau kuning, berlepasan, putik 

kecokelatan. Buah batu, hijau muda hingga kehitaman setelah masak. 

Menurut Soerianegara & Lemmens (1994), kayu gubal putih, dengan 

berat jenis 310 kg - 600 kg m-3 atau rata-rata 435 kg m-3. 

Terentang berbunga sepanjang tahun, penyerbukan oleh 

serangga. Buahnya dimakan burung dan kelelawar, sehingga 

pemencarannya ke tempat yang jauh dibantu oleh burung dan kelelawar. 

Buah terentang bertipe buah batu berdaging. Pada saat muda, buah 

terentang berwarna hijau, namun berubah merah-hitam ketika buah telah 

masak. Buah memiliki panjang 9,7 mm ± 0,2 mm, dengan diameter 8,2 

mm ± 0,06 mm, sedangkan ukuran panjang benihnya 6,7 mm ± 0,09 

mm, diameter benih 4,2 mm ± 0,08 mm dengan kadar air 22,22% (Danu 

& Bogidarmanti, 2012). Biji atau benih terentang termasuk kelompok 

intermediate, bisa disimpan hingga 6 bulan namun umumnya 



 

 

|
7
3
 

perkecambahannya akan menurun. Anakan alami banyak dijumpai di 

lantai hutan (Partomihardjo et al., 2020). 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kayu terentang umumnya digunakan untuk bangunan rumah, 

pemanfaatan kayu lunak dan ringan seperti untuk pembuatan kotak, 

korek api, laci, papan tulis, peti mati, plywood, sumpit, bahan konstruksi 

ringan dan lain-lain (Panjaitan & Ardhana, 2010; Alimah, 2014; 

Partomihardjo et al., 2020). Jenis ini memiliki daerah penyebaran alami 

yang luas dan masih banyak ditemukan di hutan rawa gambut karena 

kayunya belum dimanfaatkan secara intensif.  

 

o. Tumih (Combretocarpus rotundatus) 

Sebaran dan tempat tumbuh 

Tumih atau perepat (Combretocarpus rotundatus, sinonim C. motleyi) 

merupakan jenis pohon pionir yang banyak ditemukan di lahan rawa 

gambut terdegradasi. Tumih mampu beradaptasi dengan kondisi lahan 

gambut yang tergenang. Jenis ini mendominasi lahan gambut yang 

terbuka dan hutan-hutan sekunder (Maimunah, 2014). Jenis ini tumbuh 

pada tanah berpasir hingga ketinggian 100 mdpl, dengan kondisi tempat 

lembap dan umumnya terdapat di sekitar genangan. Jenis ini tahan api, 

sehingga sering dijumpai pada lahan bekas terbakar (Partomihardjo et al., 

2020). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Pohon berukuran besar, diameter batang mencapai 100 cm dan 

tinggi total hingga 40 m. Pohon tumih memiliki batang silindris tidak 

berbanir, pada bagian pangkal kadang-kadang dengan akar jangkang kecil 

dan akar napas merah muda, kuning atau cokelat, ramping dan tegak. 

Akar tersebut merupakan strategi adaptasi fisiologis terhadap cekaman 

genangan, yaitu membentuk akar nafas (pneumatophora) (Maimunah, 

2014; Lestariningsih et al., 2018). Kulit batang berwarna abu-abu-cokelat 

sampai cokelat, beralur dalam tidak beraturan, kulit bagian dalam 

kekuningan hingga cokelat kemerahan. Daun tunggal, tersusun 

berseling, bundar telur sampai hampir bundar, pangkal menyempit 

hingga menirus lebar, ujung membudar, kedua permukaan gundul. Daun 
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muda merah gelap, tua hijau mengkilap pada sisi atas dan hijau pucat 

pada sisi bawah, pertulangan daun datar pada sisi atas dan menonjol pada 

sisi bawah. Perbungaan tersusun dalam satu atau lebih malai yang 

muncul pada ketiak daun. Bunga memiliki kelamin dua, membentuk 

malai berwarna kuning yang muncul pada bagian pangkal cabang, 

memiliki benang sari dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah mahkota, 

dengan 3-4 kepala putik yang tidak saling menempel (Thomas, 2013). 

Tipe buah adalah buah samara dengan sayap membundar hampir 

melingkar dan tipis seperti selaput. Biji memanjang pipih, satu biji tiap 

buah (Partomihardjo et al., 2020). 

Berbunga sepanjang tahun, namun berbunga lebat pada musim 

tertentu, penyerbukan dibantu serangga. Buahnya bersayap, mudah 

tertiup angin, sehingga pemencarannya dibantu angin. Benihnya tidak 

mudah kehilangan daya kecambah, sehingga bisa disimpan lama. 

Perbanyakan tanaman umumnya dilakukan secara generatif atau 

menggunakan benih (Partomihardjo et al., 2020). 

 

 
Gambar 3-5 Batang pohon tumih (a) dan daun tumih (b) (Foto: 

Lestariningsih et al., 2018) 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kayu jenis ini belum banyak dimanfaatkan secara populer. Tumih 

merupakan jenis pionir yang mampu tumbuh baik pada kondisi 

genangan dan diidentifikasi sebagai jenis paling tahan terhadap genangan 
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(Maimunah, 2014). Kayu secara lokal dimanfaatkan untuk kayu bakar, 

bantalan rel lori pengangkutan kayu di hutan rawa gambut, serta untuk 

konstruksi bangunan ringan (Partomihardjo et al., 2020). Saito et al. 

(2007) mengklasifikasikan tumih sebagai jenis cepat tumbuh yang toleran 

terhadap kondisi lahan terbuka, kering, tergenang sehingga jenis ini 

sangat cocok untuk rehabilitasi hutan dan lahan gambut terdegradasi. 

 

p. Kempas (Koompassia malaccensis Maing.)  

Sebaran dan tempat tumbuh 

Kempas (Koompassia malaccensis, sinonim K. Beccariana, K. Borneensis) 

tumbuh secara alami di Thailand, Semenanjung Malaysia, Kalimantan 

dan Sumatera. Tumbuh alami di hutan gambut, dipterokarpa campuran 

hingga hutan pegunungan bawah pada ketinggian 1100 m. Umumnya 

tumbuh di daerah perbukitan pada tanah lempung berpasir. Pohon 

kempas tumbuh optimal pada iklim basah dengan tipe curah hujan A, di 

dalam hutan hujan tropis primer. Kehadirannya pada hutan sekunder 

merupakan pohon tinggal pasca penebangan. Kempas merupakan jenis 

tumbuhan yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Pada Red List IUCN, 

jenis ini digolongkan sebagai risiko lebih rendah/tergantung konservasi 

(lower risk/conservation dependent) dalam publikasi Tahun 1998 

(Partomihardjo et al., 2020). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Kempas merupakan pohon besar yang mudah dikenali dari 

bentuknya dominan dengan tinggi umumnya di atas pohon-pohon jenis 

lainnya. Pohon kempas mempunyai batang keputih-putihan, tinggi bebas 

cabang mencapai 25 m - 30 m, dan tinggi total mencapai 60 m. Diameter 

pohon kempas dapat mencapai 80 cm - 150 cm. Batang pohon kempas 

umumnya lurus silindris dan berbanir, menyerupai bentuk papan dengan 

tinggi hingga 5 m, kulit batang berwarna kuning-keputih-putihan atau 

kelabu, kadang cokelat, kebanyakan tidak mengelupas, tidak memiliki 

alur, dan tidak bergetah (Lestariningsih et al., 2018; Partomihardjo et al., 

2020).  

Daun majemuk menyirip, berseling dengan rakis berbulu. Anak 

daun membundar telur-jorong, jorong-lonjong atau melanset, pangkal 
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membundar, ujung melancip, tepi rata dan permukaan gundul. Daun 

tersusun dalam satu tangkai majemuk, menyirip dengan jumlah anak 

daun 5-8 daun. Bagian ujung daun runcing dengan pangkal daun 

membulat. Buah bersayap dengan bentuk tipis (Lestariningsih et al., 

2018). Perbungaan dalam malai muncul di ujung ranting. Bunga 

berwarna putih, berbulu balig, dengan sistem penyerbukan dilakukan 

oleh serangga. Buah polong sangat pipih melonjong dengan sayap 

berbulu balig. Biji berbentuk sangat pipih, lonjong, kulit hitam dan agak 

kasar. Umumnya benih dapat disimpan dalam waktu lama bila kadar air 

benih diturunkan hingga 4% - 8% atau bersifat ortodoks (Partomihardjo 

et al., 2020). 

 

 
 

Gambar 3-6 Pohon kempas (a), batang pohon kempas (b), dan daun kempas (c) 
(Foto: Lestariningsih et al., 2018) 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 

Kempas termasuk ke dalam famili Leguminosae, merupakan jenis 

kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan juga mempunyai nilai 

ekologis sebagai tempat lebah madu bersarang (Lestariningsih et al., 

2018). Kayu kempas tergolong dalam kelas kuat I-II, kelas awet III-IV 

dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi atau bangunan, 

lantai, plywood, dan bila diawetkan cocok untuk bangunan pelabuhan,  

konstruksi berat, dan bantalan rel kereta api (Partomihardjo et al., 2020). 

Pohon kempas juga memiliki nilai ekologi yang tinggi karena 

percabangan pertamanya besar, terletak pada posisi yang tinggi dengan 

kulit kayu yang licin sehingga menjadi tempat yang disukai lebah madu 

untuk membuat sarangnya (Kitha et al., 2013).  
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q. Punak (Tetramerista glabra) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Punak atau darah-darah banyak tumbuh di Sumatra, Kalimantan, 

dan Semenanjung Malaysia (Keng, 1972). Punak merupakan tumbuhan 

hutan dataran rendah yang banyak tumbuh di hutan rawa gambut 

(Partomihardjo et al., 2020). Punak merupakan jenis pionir yang sangat 

menyukai cahaya (light demanding species). Jenis ini termasuk cepat tumbuh 

dan mampu tumbuh baik pada lahan-lahan terdegradasi dan miskin hara. 

Sebagai jenis pionir, pohon punak termasuk dalam kategori penyimpan 

hara (accumulator) unsur P, yang memiliki nilai konsentrasi hara di atas 

nilai selang rata-rata sekitar 1,91 g kg-1 (Istomo, 2006). Oleh karena itu, 

punak berpeluang dijadikan sebagai materi rehabilitasi hutan rawa 

gambut yang terdegradasi.  

Selain hidup di tipe tanah gambut, jenis ini mampu hidup di tanah 

aluvial, sepanjang sungai berpasir hingga tanah lempung. Di hutan 

sekunder biasanya hadir sebagai tegakan sisa. Punak juga mampu 

tumbuh di hutan bakau, hutan campuran dipterocarp, dan hutan 

kerangas dengan ketinggian hingga 500 mdpl.  

 

Morfofisologi tanaman 
Punak merupakan pohon berukuran sedang hingga besar, dengan 

kulit pohon beralur, tebal, berwarna cokelat. Pohon punak tidak 

memiliki getah. Di hutan alam, tinggi pohon punak dapat mencapai 37 

m dengan diameter yang dapat mencapai 150 cm. Jenis ini mempunyai 

riap diameter 0,51 cm - 0,68 cm per tahun, dan riap volume 0,06 - 0,26 

m3 ha-1 tahun-1 (Prasetyo & Istomo, 2006). Batang silindris tidak 

berbanir, dengan kulit tebal, bagian luar bersisik hingga menyerpih 

kemerahan, bagian dalam berserat putih kekuningan. Kayu gubal putih 

kekuningan hingga kuning, mengandung banyak air. Berat jenis kayunya 

berkisar 625 kg - 800 kg m-3. Kadang-kadang memiliki akar nafas, 

terutama pada tingkat anakan atau tingkat pancang dan tiang 

(Partomihardjo et al., 2020). 

 Jenis ini memiliki susunan daun tunggal, tidak memiliki daun 

penumpu (stipule), tetapi daun-daun muda dapat menyerupai daun 

penumpu pada ujung ranting. Daun-daun mempunyai posisi selang 

seling yang berpusat pada ujung ranting, tulang daun retikular/menyirip, 
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dan memiliki permukaan daun gundul atau glabrous. Perbungaan dalam 

malai, muncul di ujung ranting dengan gagang panjang. Bunga putih 

krem dengan daun gagang menempel. Buah bertipe buah batu, hijau 

muda-abu-abu, berubah menjadi krem atau kekuningan setelah masak, 1 

- 5 biji dalam tiap buah. Buah punak banyak dimakan burung, kelelawar 

dan primata serta mamalia besar, seperti babi hutan. Oleh karena itu, 

pemencaran benih (seed dispersal) ke tempat yang jauh dibantu oleh 

binatang, terutama burung dan kelelawar. Buah berdaging berbentuk 

bulat telur dengan biji kecil dan tipis dengan panjang 1 cm. Dalam satu 

buah terdapat 4 - 6 butir biji. Biji kering angin beserta kulitnya memiliki 

berat sekitar 0,086 g ± 0,017 g (Gavin & Peart, 1997; Partomihardjo et 

al., 2020).   

 
Gambar 3-7 Pohon punak (a), batang kayu punak (b), dan semai punak di 

lantai hutan (c) (Lestariningsih et al., 2018; Partomihardjo et al., 2020) 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Kayu punak merupakan jenis kayu komersial, berkerapatan tinggi, 

tahan terhadap serangan rayap dan mudah permesinannya. Kayu gubal 

berwarna cokelat muda (lebih terang), tetapi batas antara kayu teras dan 

kayu gubal tidak terlihat jelas (samar). Kayu teras berwarna merah muda 

kecokelatan hingga cokelat muda. Kayu bertekstur sedang, berserat lurus 

tapi kadang – kadang berserat spiral atau serat bertautan. Kayu yang 

masih segar cenderung berbau. Kayu dengan kelas kuat II cocok 

dimanfaatkan untuk keperluan konstruksi bangunan dari yang ringan 

hingga berat seperti kuda – kuda, kaso, reng, kusen. Selain itu, kayu 
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punak juga dapat digunakan untuk flooring dan furnitur, seperti kursi, 

meja, almari dan tempat tidur (Alimah, 2014; Partomihardjo et al., 2020). 

Jenis ini telah banyak digunakan dalam rehabilitasi hutan rawa gambut 

yang terdegradasi dan mampu beradaptasi pada ekosistem lahan rawa 

gambut terdegradasi. 

 

r. Perupuk (Lophopetalum spp.) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Perupuk tersebar secara alami di Peninsular Malaysia, Sumatera, 

Kalimantan (Serawak, Brunei, Sabah, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Timur). Perupuk dari genus Lophopetalum (famili Celastarea) 

ini mempunyai jenis-jenis yang banyak ditemukan di kawasan hutan rawa 

gambut, seperti Lophopetalum multinervium dan L. beccarianum. Selain di 

hutan rawa, jenis ini juga tumbuh di lahan kering meskipun jarang 

ditemukan. Biasanya tumbuh di hutan sekunder, maupun hutan primer 

di dataran rendah hingga hutan pergunungan sampai ketinggian 

2000mdpl. Jenis ini tumbuh baik pada tanah berpasir pada daerah 

perbukitan, kadang-kadang pada tanah batu gamping. Kehadirannya di 

hutan sekunder biasanya merupakan tegakan tinggal pasca gangguan 

(Heyne, 1987; Partomihardjo et al., 2020). 

 

Morfofisiologis tanaman 
Perupuk merupakan jenis pohon berfenotipe sedang hingga 

besar, dengan diameter yang dapat mencapai 80 cm dan tinggi >40 m. 

Batang berlekuk dengan permukaan kulit halus berlentisel, abu-abu-

cokelat, bagian dalam cokelat pucat. Kayu perupuk mempunyai kayu 

teras khas dengan warna cokelat kuning muda atau kuning muda pada 

kondisi kayu kering dan ketika masih segar berwama perang. Kayu teras 

tersebut sulit dibedakan dengan kayu gubalnya, tetapi pada dolok atau 

batang yang masih segar umumnya berwarna lebih terang/lebih muda. 

Kayunya memiliki tekstur yang halus sampai agak halus, arah serat agak 

berpadu, permukaan kayu agak kusam dan agak kesat (Martawijaya et al., 

1989). 

Pohon ini mempunyai tipe daun tunggal, berhadapan tanpa 

stipula, bundar telur-lonjong hingga jorong, tipis hingga seperti kulit, bila 

dikeringkan berbintik hitam pada permukaan bawahnya. Jenis ini 
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berbunga sepanjang tahun, tetapi berbunga lebat pada musim tertentu. 

Bunga berbentuk tandan yang mengelompok, muncul pada ketiak daun 

atau ujung ranting. Bunga berwarna kekuningan, cuping kelopak 

berbentuk segitiga atau setengah membundar, dengan daun mahkota 

lunak dengan penyerbukan yang dilakukan serangga. Buah berbentuk 

kapsul, bulat memanjang, pecah saat masak dengan mengeluarkan biji-

biji yang bersayap. Umumnya benih tersebut mudah tertiup angin, 

sehingga jenis ini mampu memencarkan benih (seed dispersal) ke tempat 

yang jauh (Partomihardjo et al., 2020).  

Dilihat dari aspek keragaan genetiknya, hasil analisis isozim 

terhadap perupuk di hutan rawa sepanjang Sungai Sebuku, Kabupaten 

Bulungan, Kalimantan Timur menunjukkan nilai heretozigositas 

harapan yang cukup kecil, yaitu 0,071. Hal ini menunjukkan bahwa 

populasi perupuk di Sungai Sebuku cenderung homogen (Raharjo, 

2001). Namun demikian, studi keragaman genetik dari populasi lainnya 

masih belum tersedia. 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Perupuk adalah salah satu jenis pohon hutan bernilai ekonomi 

tinggi sehingga kegiatan eksploitasi di hutan alam dilakukan secara masif 

yang mengakibatkan keberadaannya makin berkurang dan mulai 

mengancam kelestariannya (Rabuansyah et al., 2014). Kayu perupuk 

memiliki berat jenis 0,30 - 0,56 (berat jenis rata-rata 0,45), dan 

dikategorikan kelas kuat III - IV dan kelas awet V. Kayu jenis ini dapat 

dikeringkan dengan baik tanpa mengalami cacat yang berarti, mudah 

dikerjakan sehingga pengolahannya relatif mudah (Martawijaya et al., 

1989). Kayu pohon perupuk umumnya dimanfaatkan untuk penimbul 

rakit, furnitur, pensil, membuat laci, interior rumah, dekoratif veneer, 

dan konstruksi ringan (Partomihardjo et al., 2020). Pada industri 

pengolahan kayu, kayu perupuk dapat dibentuk menjadi kayu profil, 

serut empat sisi, papan sambung utuh, bilah sambung jari, dan papan 

sambung jari (Sulastiningsih et al., 1996). 
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s. Sesendok (Endospermum diadenum) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Sesendok (Endospermum diadenum, sinonim E. malaccense, famili 

Euphorbiaceae) tersebar secara alami di Thailand, Filipina, Semenanjung 

Malaysia, Kalimantan, dan Sumatera hingga Jawa. Jenis ini umumnya 

dijumpai pada hutan primer sebagai pengisi daerah bukan kanopi dan di 

hutan sekunder di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan 

ketinggian 900 mdpl. Pohon sesendok juga tumbuh baik di tepi sungai 

yang terendam secara periodik, merupakan jenis pionir cepat tumbuh 

dengan pola sebaran mengelompok. Di beberapa lokasi, jenis ini 

berasosiasi dengan jenis pagar-pagar, balam putih, kandis, kulim, laban, 

terap, mersawa, nyatoh, rengas, kempas, bintangur, kelat, cengal, pisang-

pisang, kepenis, meranti balam, geronggang, arang-arang, binuang laki, 

dan benuang bini (Suhartati & Junaedi, 2013). Tumbuhan ini juga sering 

ditemukan di sepanjang tepi sungai, di daerah yang tergenang air, bahkan 

pada hutan berawa, hutan payau, dan rawa gambut (Suhartati et al., 2012).  

 

Morfofisiologi tanaman 
Habitus pohon sesendok dapat mencapai tinggi ±40 m, dengan 

diameter batang dapat mencapai >100 cm (Whitmore & Tantra, 1986). 

Batang silindris berbanir dengan permukaan kulit batang halus, 

kemudian berubah berkerut dan bersisik setelah dewasa, berwarna abu-

abu kecokelatan. Sesendok memiliki kulit bagian dalam yang tebal, 

berwarna krem dengan bintik oranye, bergetah putih hingga kekuningan. 

Daun tunggal tersusun berseling, bundar telur sungsang, berbulu, 

menjangat hingga mengertas. Dekat pangkal daun di antara tulang daun 

pada permukaan bawah, terdapat dua kelenjar yang sangat mencolok. 

Terdapat daun penumpu yang cepat jatuh pada ujung ranting. Pada saat 

tanaman muda, tajuk pohon berbentuk pagoda, tetapi setelah tua 

arsitektur percabangan tidak terlihat lagi, dan tajuknya membentuk 

kubah, seperti pohon jenis lainnya. 

Bunga tersusun dalam bulir, muncul pada ketiak daun dengan 

warna hijau kekuningan. Buah bani, hijau kekuningan dan banyak 

mengandung air. Pembungaan dan pembuahan terjadi sepanjang tahun 

dengan sistem penyerbukan yang dibantu serangga. Buah sesendok 
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umumnya disukai binatang terutama kelelawar sehingga pemencaran 

benihnya (seed dipersal) dibantu kelelawar (Suhartati et al., 2012).  

 

 
Gambar 3-8 Pohon (a), daun dan buah sesendok (Foto: Suhartati et al., 2012; 

http://www.natureloveyou.sg/) 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 
Jenis ini sudah banyak dibudidayakan, meskipun belum secara 

luas. Kulit kayu dan akar biasa digunakan sebagai bahan obat tradisional. 

Kayu sesendok sangat potensial untuk alternatif jenis penghasil pulp 

dengan berat jenis kayu 0,30 - 0,65 dan sebagai alternatif bahan baku pulp 

dan kertas, kayu sesendok dikategorikan kelas kualitas II, sedangkan bila 

dilihat dari dimensi serat, kayu sesendok tergolong kelas kualitas I 

(Suhartati & Junaedi, 2013). Keunggulan dari kayu sesendok ini sebagai 

bahan baku pulp dan kertas adalah serat kayunya yang sangat panjang, 

yaitu 2.012 μm (Nurrahman & Silitonga, 1972). Kayu jenis ini juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku tusuk gigi, korek api, kerajinan, 

plywood, pensil, moulding, dan peti (Suhartati & Junaedi, 2013). 
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t. Balam (Palaquium spp.) 

Sebaran dan tempat tumbuh 
Palaquium spp. tersebar hampir di seluruh Indonesia, khususnya 

di Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Jawa, dan 

Sulawesi (Martawijaya et al., 2005). Balam ditemukan hingga ketinggian 

500 mdpl dan dapat tumbuh pada lahan rawa gambut, tanah rawa, dan 

sebagian pada tanah kering, dengan jenis tanah berpasir atau tanah liat 

(Martawijaya et al., 2005). 

 

Morfofisiologi tanaman 
Palaquium spp. merupakan pohon berukuran besar dengan tinggi 

mencapai 30 m - 45 m, tinggi bebas cabang mencapai 15 m - 30 m, 

diameter batang 50 cm - 100 cm. Untuk jenis Palaquium rostratum, 

diameternya dapat mencapai lebih dari 175 cm. Jenis ini mempunyai riap 

diameter 0,30-0,42 cm per tahun dan riap volume 0,09-0,20 m3 ha-1 

tahun-1 (Prasetyo & Istomo, 2006). Riap volume hingga diameter <40 

bisa mencapai 0,20 m3 ha-1 tahun-1, namun menurun setelah diameternya 

di atas 40 cm menjadi 0,09 m3 ha-1 tahun-1. Pohon balam umumnya 

memiliki batang yang lurus, silindris, kadang memiliki banir hingga 

ketinggian 2 m - 3 m, terutama pada P. rostratum. Kulit batang luar 

berwarna kelabu cokelat, cokelat, merah-cokelat atau merah tua sampai 

agak hitam. Kayu balam memiliki kayu teras dengan warna bervariasi dari 

cokelat muda, cokelat-kuning, cokelat-merah, cokelat ungu, sampai 

cokelat atau merah tua. Warna kayu gubalnya lebih muda dibanding kayu 

terasnya, namun perbedaan tersebut hanya sedikit saja. Kayu memiliki 

tekstur agak halus sampai agak kasar. Arah serat lurus sampai agak 

berpadu, permukaan kayu agak mengkilap dan agak licin (Martawijaya et 

al., 2005). 

Daun pohon balam berbentuk tunggal, obovate (bulat telur 

sungsang sampai lonjong elliptik), yang mengumpul di ujung ranting, 

berukuran 6 cm - 25 cm × 2,5 cm - 7,5 cm. Bila daunnya kering, daun 

tersebut menyerupai kertas tetapi sangat kaku.  Daun balam mempunyai 

tulang daun utama di bagian atas tenggelam, sedangkan tulang daun 

sekunder berjumlah 16 – 30 pasang, umumnya daun mempunyai satu 

atau lebih tulang daun tertier yang sangat jelas di antara tulang daun 

sekunder dan sejajar dengannya.  
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Bunga balam berjumlah sampai 6, berkumpul pada ketiak daun. 

Buah balam berbentuk bulat telur sampai bulat, diameternya kurang 

lebih 2,5 cm, berbulu halus dan setiap buah berisi 1 – 2 butir biji. Biji 

mempunyai scar (lampang) yang hampir menyelimuti setengah dan 

bagian dari biji itu tidak terdapat endosperma, tetapi memiliki kotiledon 

yang tebal (Tantra, 1981). Balam umumnya berbuah setiap tahun, buah 

masak terjadi pada bulan Desember - Maret. 

 

Potensi pemanfaatan dan peluang pasar 

Kayu balam secara umum tergolong kelas kuat I – II, kelas awet 

II – III, dan ketahanan II – IV, dengan berat jenis 0,39 - 1,07 (rata-rata 

0,67) (Tantra, 1979; Heyne, 1987). Balam juga menghasilkan gutta (getah 

perca). Gutta kebanyakan berasal dari Palaquium gutta. Getah perca secara 

biologis bersifat inert, ulet dan merupakan insulator listrik yang baik 

dengan kekuatan dielektrik yang tinggi. Berdasarkan komposisi, getah 

perca sangat baik sebagai bahan non konduktor dan sering digunakan 

dalam isolasi/kabel di bawah laut dan bawah tanah, juga digunakan 

untuk penutup bola golf, peralatan bedah, dan perekat (Felter & Llyod, 

2001).  

 

3.2.2 Kesesuaian Jenis untuk Kegiatan Restorasi 
Kondisi lahan gambut terdegradasi merupakan areal terbuka 

dengan tanpa atau hanya sedikit vegetasi, suhu lingkungan meningkat, 

kepadatan gambut meningkat, permukaan air menurun, dan terjadi 

perubahan karakteristik fisik dan sifat kimia tanah. Kondisi tersebut 

sangat berpengaruh terhadap jenis tumbuhan yang mampu hidup dan 

umumnya didominasi oleh tumbuhan bawah jenis semak, pakis-pakisan, 

dan pandan-pandanan. Jenis-jenis pohon yang mampu beradaptasi baik 

pada lahan rawa gambut terdegradasi umumnya adalah kelompok jenis-

jenis pionir, sedangkan jenis-jenis pohon klimaks tidak mampu tumbuh 

dengan baik (Purwanto & Supriyo, 2012). 

Beberapa jenis tumbuhan telah dicoba untuk rehabilitasi lahan 

gambut terdegradasi dan banyak jenis menunjukkan tingkat keberhasilan 

rendah (Giesen, 1990; Kessler, 2000; Van Hulzen et al., 1999; van Eijk & 

Leenman, 2004; Giesen, 2004; Giesen, 2008). Salah satu penyebabnya 

adalah kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai persyaratan 
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tempat tumbuh dan teknik budidaya jenis yang akan dikembangkan 

(Mawazin, 2017; Sitepu & Dohong, 2019). Untuk mengurangi risiko 

kegagalan dalam rehabilitasi, maka jenis yang dipilih adalah jenis-jenis 

lokal hutan rawa gambut yang sesuai dengan tapaknya. Pemilihan jenis 

pohon yang tepat dan sesuai dengan tempat tumbuhnya akan 

meningkatkan persentase hidup dan pertumbuhan tanaman. Di samping 

itu penanaman dengan jenis-jenis lokal, dalam perkembangannya dapat 

mendorong masuknya jenis-jenis alami lainnya dan cenderung dapat 

memulihkan ekosistem mendekati kondisi aslinya. Pemilihan jenis 

paludikultur juga dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari 

hasil yang dapat diperoleh, yaitu:  

1) penghasil pangan (karbohidrat, sayur, buah, minyak nabati, bumbu),  

2) penghasil serat (bahan baku alternatif untuk pulp dan kertas),  

3) sumber bio-energi,  

4) sumber obat-obatan,  

5) penghasil getah,  

6) hasil hutan ikutan lainnya (bahan penyamak kulit, bahan baku obat 

nyamuk, rotan, dan lain-lain), dan  

7) jenis bernilai konservasi (Tata & Susmianto, 2016).  

Tabel 3-1 menyajikan karakteristik habitat dan perkembangbiakan 

beberapa jenis asli lahan gambut potensial untuk restorasi, sedangkan 

Tabel 3-2 menyajikan kondisi lokasi restorasi dan jenis-jenis yang sesuai 

untuk ditanam. 

Tabel 3-1 Habitat, toleransi ekologi, tipe suksesi, musim buah dan karakter 
benih beberapa jenis potensial untuk paludikultur 

Jenis Habitat 
Toleransi 
terhadap 

Tipe 
suksesi 

Musim 
buah dan 

watak benih 

Metode 
pembiakan 

1. Metroxylon 
spp. (sagu), 
famili Palmae 

Gambut 
dangkal 
hingga 
dalam 

Genangan, 
cahaya,  
kemasaman  

Pionir Berbuah sekali 
seumur 
hidupnya, 
benih 
intermediate 

Vegetatif 
(tunas/anakan
), generatif 
(benih) 

2. Nypa 
fructicans 
(nipah), 
famili 
Arecaceae 

Gambut 
dangkal 
hingga 
dalam 

Genangan, 
cahaya 

Pionir, 
sekunder 

Berbuah 
sepanjang 
tahun, benih 
rekalsitran 

Generatif 
(benih) 
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Jenis Habitat 
Toleransi 
terhadap 

Tipe 
suksesi 

Musim 
buah dan 

watak benih 

Metode 
pembiakan 

3. Dyera 
polyphylla 
(jelutung 
rawa), famili 
Apocynaceae 

Gambut 
dangkal 
hingga 
dalam 

Cahaya Pionir April – Mei, 
benih 
intermediate 

Generatif 
(benih) 

4. Gonystylus 
bancanus  
(ramin), 
famili 
Thymelaeace
ae 

Gambut 
dangkal-
sedang, 
dalam-
sangat 
dalam 

Genangan, 
Naungan 
(semi toleran) 

Klimaks Agustus-
Oktober 
(Kalbar) dan 
April-Mei 
(Kalteng), 
benih 
rekalsitran 

Generatif 
(benih), 
vegetatif (stek 
pucuk) 

5. Shorea 
balangeran 
(balangeran), 
famili 
Dipterocarpa
ceae 

Gambut  
dalam 

Cahaya, 
genangan, 
gangguan, 
kebakaran 

Pionir, 
sekunder 

Februari-April 
sampai Juni, 
benih 
rekalsitran 

Generatif 
(benih) 

6. Nothaphoebe 
spp. (gemor), 
famili 
Lauraceae 

Gambut 
sedang-
dalam 

Cahaya Pionir, 
sekunder 

Juli, benih 
rekalsitran 

Generatif 
(benih), 
vegetatif (stek)  

7. Melaleuca 
leucadendra 
(gelam), 
famili 
Myrtaceae 

Gambut 
dangkal 

Cahaya, 
genangan, 
kebakaran 

Pionir Sepanjang 
tahun, benih 
ortodok 

Generatif 
(benih) 

8. Coffea 
liberica (kopi 
liberika), 
famili 
Rubiaceae 

Gambut 
dangkal-
sedang 

Naungan Sekunder Sepanjang 
tahun, benih 
intermediate  

Generatif 
(benih) 

9. Shorea 
hemsleyana 
dan S. 
macrantha 
(tengkawang)
, famili 
Dipterocarpc
eae 

Gambut 
dangkal 

Naungan 
(semi toleran) 

Sekunder Berbuah 
banyak dalam 
3-5 tahun 
sekali, bulan 
Fabruari-
Maret, benih 
rekalsitran 

Generatif 
(benih), 
vegetatif (stek) 

10. Eleocharis 
dulcis (purun 
tikus), famili 
Cyperaceae 

Gambut 
dangkal 

Genangan, 
kemasaman  

Pionir Sepanjang 
tahun 

Vegetatif 
(tunas/anakan) 



 

 

|
8
7
 

Jenis Habitat 
Toleransi 
terhadap 

Tipe 
suksesi 

Musim 
buah dan 

watak benih 

Metode 
pembiakan 

11. Alstonia 
pneumatopho
re (pulai 
rawa), famili 
Apocynaceae 

Gambut 
dangkal 

Cahaya, 
kebakaran, 
genangan 

Pionir, 
sekunder 

Juli-Agustus, 
benih 
intermediate 

Generatif 
(benih), 
vegetatif (stek 
batang) 

12. Cratoxylon 
arborescens 
(geronggang)
, famili 
Hypericaceae 

Gambut 
dangkal 

Cahaya, 
genangan, 
miskin hara 

Pionir Desember-
Januari, benih 
intermediate 

Generatif 
(benih) 

13. Gluta renghas 
(rengas), 
famili 
Anacardiacea
e 

Gambut  
dalam 

Genangan Sekunder, 
klimak 

Maret (Kalsel), 
benih 
intermediate 

Generatif 
(benih) 

14. Campnosper
ma coriaceum 
(terentang), 
famili 
Anacaardiace
ae 

Gambut 
dangkal 

Cahaya, 
kebakaran 

Pionir, 
sekunder 

Sepanjang 
tahun, benih 
intermediate 

Generatif 
(benih), 
vegetatif (stek) 

15. Combretocar
pus 
rotundatus 
(tumih, 
perapat), 
famili 
Anisophylleac
eae 

Gambut 
dangkal 

Cahaya, 
kebakaran, 
kekeringan, 
miskin hara 

Pionir, 
sekunder 

Benih 
intermediate  

Generatif 
(benih), 
vegetatif (stek) 

16. Koompassia 
malaccensis 
(Kempas), 
famili 
Leguminosae 

Gambut 
sedang 

Kekeringan, 
naungan, 
genangan 

Pionir, 
sekunder 

Benih ortodok Generatif 
(benih) 

17. Tetramerista 
glabra 
(Punak), 
famili 
Tetrameristac
eae 

Gambut 
dangkal 

Cahaya, 
miskin hara 

Klimak Benih 
intermediate 

Generatif 
(benih) 

18. Lophopetalu
m spp. 
(Perupuk), 
famili 
Celastraceae 

Gambut 
dangkal 

Cahaya, 
naungan 

Pionir, 
sekunder 

Benih 
intermediate 

Generatif 
(benih) 
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Jenis Habitat 
Toleransi 
terhadap 

Tipe 
suksesi 

Musim 
buah dan 

watak benih 

Metode 
pembiakan 

19. Endospermu
m diadenum 
(Sesendok), 
famili 
Euphorbiacea
e 

Gambut 
dangkal 

Cahaya Pionir, 
sekunder 

Benih 
intermediate 

Generatif 
(benih) 

20. Palaquium 
spp. (Balam), 
famili 
Sapotaceae 

Gambut 
dangkal 

Naungan  Desember-
Maret, benih 
rekalsitran 

Generatif 
(benih) 

Keterangan: Gambut dangkal= kedalaman gambut 50 – 100 cm, gambut 

sedang = 100 – 200 cm, gambut dalam = 200 – 300 cm, dan gambut sangat 

dalam = > 300 cm (Agus & Subiksa, 2008), benih ortodok = benih yang dapat 

dikeringkan sampai kadar air 4-8% yang tahan disimpan lama (tahunan), benih 

intermediate = benih dengan karakter di antara ortodok dan rekalsitran serta 

masih bisa dikeringkan (ruang kamar) hingga 10-12% namun umumnya daya 

simpannya kurang dari 1 tahun, benih rekalsitran=benih basah cepat rusak 

dengan kadar air di atas 20% dan tidak dapat simpan lama (Sudrajat et al., 2018). 

Sumber: Saito et al. (2005); Graham et al. (2016); Kartiko (2001); Wibisono 

(2005); TECA (2015); Jaenicke et al. (2010). 

 

Tabel 3-2 Pilihan jenis untuk restorasi lahan gambut berdasarkan kondisi 
tutupan vegetasi lokasi  

No Kondisi lokasi restorasi Jenis tanaman 

1. − Areal gambut terbuka, 
padang paku-pakuan, 
semak 

− Bekas terbakar ringan 
atau sedang 

− Suksesi tahap awal 

− Shorea balangeran (balangeran) 

− Cratoxylun arborescens 
(geronggang) 

− Combretocarpus rotundatus (tumih) 

− Alstonia pneumatophora (pulai 
rawa) 

− Campnosperma sp. (terentang) 

− Metroxylon spp. (sagu) 

− Dyera polyphylla (jelutung rawa) 

− Eleocharis dulcis (purun tikus) 

− Melaleuca leucadendra (gelam) 

− Nypa fructicans (nipah) 
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No Kondisi lokasi restorasi Jenis tanaman 

− Nothaphoebe spp. (gemor) 
Areal yang tergenang: 

- Lophopetalum spp. (perupuk) 

- Alstonia pneumatophora (pulai) 

- Metroxylon spp. (sagu) 

- Campnosperma sp. (terentang) 

2. − Areal gambut dengan 
tutupan vegetasi 
sedang, semak belukar 

− Bekas tebangan selektif,  

− Bekas terbakar yang 
telah mengalami suksesi 

Areal terbuka: 

− Shorea balangeran (balangeran) 

− Combretocarpus rotuodatus 
(tumih) 

− Gonystylus bancanus (ramin) 

− Dyera polyphylla (jelutung rawa) 

− Tetramerista glabra (punak) 

− Koompassia malaccensis (kempas) 

− Coffea liberica (kopi liberika) 

− Palaquium spp. (Balam) 
Areal ternaungi: 

− Shorea spp. (tengkawang) 

− Campnosperma sp. (terentang) 

− Gluta renghas (rengas) 

3. − Bekas penebangan 
selektif, 

− Vegetasi tingkat pohon 
masih banyak 

− Tutupan vegetasi relatif 
tinggi 

− Keragaman jenis, 
khususnya jenis-jenis 
komersial menurun 

−  Shorea spp. (tengkawang) 

− Gonystylus bancanus (ramin) 

− Tetramerista glabra (punak) 

− Palaquium rostratum (balam) 

− Koompassia malaccensis (kempas) 

− Gluta renghas (rengas tembaga) 

Sumber: Wibisono (2005); Wibisono dan Dohong (2017) 
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Tabel 3-3 Pilihan jenis untuk restorasi lahan gambut berdasarkan toleransinya 
terhadap genangan 

No. Jenis 

Lahan 
gambut 
jarang 

tergenang 

Lahan gambut 
dengan 

genangan sedang 

Lahan gambut sering 
tergenang atau 

genangan dalam 

1. Metroxylon spp. (sagu)  
 

 

2. Nypa fructicans (nipah) 
 

  

3. Dyera polyphylla 
(jelutung rawa) 

 
  

4. Gonystylus bancanus 
(ramin) 

 
  

5. Shorea balangeran 
(balangeran) 

 
 

 

6. Nothaphoebe spp. 
(gemor) 

 
  

7. Melaleuca leucadendra 
(gelam) 

 
  

8. Coffea liberica (kopi 
liberika) 

 
  

9. Shorea hemsleyana dan 
S. macrantha 
(tengkawang) 

 
  

10. Eleocharis dulcis 
(purun tikus) 

 
 

 

11. Alstonia pneumatophore 
(pulai rawa) 

 
  

12. Cratoxylun arborescens 
(geronggang) 

 
 

 

13. Gluta renghas (rengas) 
 

  

14. Campnosperma 
coriaceum (terentang) 

 
  

15. Combretocarpus 
rotundatus (tumih, 
perapat) 

 
 

 

16. Koompassia malaccensis 
(Kempas) 

 
  

17. Tetramerista glabra 
(Punak) 

 
  

18. Lophopetalum spp. 
(Perupuk) 

 
 

 

19. Endospermum diadenum 
(Sesendok) 

 
  

20. Palaquium spp. 
(Balam) 

 
  

Sumber: Dimodifikasi dari Giesen (2008); Giesen dan Nurmala (2018) 
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Menurut Giesen dan Nurmala (2018), intervensi dalam revegetasi 

lahan gambut dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kerusakan hutan 

atau lahan gambutnya, yaitu: 

1. Hutan rawa gambut yang terdegradasi sedang: (a) di kawasan 

budidaya dilakukan dengan “peat-adapted silviculture” (penanaman 

pengayaan jenis-jenis penghasil kayu), (b) di kawasan konservasi 

dilakukan dengan “peat swamp forest regeneration” (penanaman 

jenis-jenis loka bernilai ekologi, seperti penghasil buah-buahan 

untuk satwa liar)  

2. Hutan rawa gambut yang terdegradasi berat sampai sedang 

dengan tutupan pohon 5-20%: (a) di kawasan budidaya 

dilakukan dengan “peat-adapted agroforestri” (penanaman jenis-

jenis bernilai ekonomi yang diinginkan), (b) di kawasan 

konservasi dilakukan dengan “peat swamp forest restoration” 

(penanaman pengayaan jenis-jenis bernilai ekologi, seperti buah-

buahan untuk satwa liar) 

3. Hutan rawa gambut yang terdegradasi berat, tutupan pohon 1-

5%, sering terbakar, terdrainase lebih dari 10 tahun dan kadang-

kadang tergenang: (a) di kawasan budidaya dilakukan dengan 

paludikultur (penanaman jenis-jenis adaptif yang bernilai 

ekonomi, baik secara monokultur atau tanaman campuran), (b) 

di kawasan konservasi dilakukan dengan “ecological rehabilitation” 

(penanaman secara luas dengan jenis-jenis hutan rawa gambut, 

baik jenis pionir dan jenis yang diperlukan secara ekologi) 

4. Lahan gambut terdegradasi berat, tutupan pohon <1%, sering 

terbakar >4 kali, terdrainase lama, sering tergenang, intervensi 

baik di kawasan budidaya maupun konservasi dilakukan dengan 

“ecological rehabilitation” (penanaman jenis pionir cepat tumbuh 

yang tahan genangan, kekeringan dan cekaman panas). 

Dalam aplikasi restorasi gambut, pemilihan jenis merupakan hal 

yang penting yang harus sesuai dengan kondisi lahan gambut dan 

karakteristik jenis yang ditanam. Selain itu, rehabilitasi secara hidrologi 

sangat diperlukan di awal restorasi melalui penutupan kanal (rewetting), 

yang diikuti oleh pencegahan kebakaran. Untuk itu, pada tahap awal 

penggunaan jenis tanaman yang toleran terhadap cahaya (pionir) sangat 



 

 

|
9
2
 

diperlukan, namun tahap selanjutnya atau kegiatan pengayaan dapat 

menggunakan jenis-jenis asli lahan gambut bernilai ekonomi.  

 

3.3 Paludikultur Beberapa Jenis Potensial Lahan Gambut 

3.3.1 Pengadaan Bahan Tanaman dan Pembangunan 

Infrastruktur Pembuatan Bibit 

A. Pengadaan bahan tanaman 
Pengadaan bahan tanaman untuk kegiatan paludikultur dapat 

dilakukan melalui pembiakan generatif (benih) dan vegetatif (stek, kultur 

jaringan atau teknik lainnya). Secara umum, bahan tanaman generatif 

dapat berupa benih langsung atau mengumpulkan anakan alam untuk 

kemudian ditumbuhkan dalam polybag di persemaian. Benih dapat 

diperoleh dengan mengumpulkannya sendiri atau membeli dari pengada 

benih yang terpercaya dan harus dipastikan benih yang dibeli diketahui 

asal usulnya (sumber benih) dan memiliki mutu fisik dan fisiologis yang 

baik (Pramono et al., 2016).Untuk kegiatan pengumpulan benih sendiri 

atau anakan alam, sebaiknya benih dikumpulkan dari sekurang-

kurangnya 10 pohon induk atau idealnya dikumpulkan dari lebih 25 

pohon induk untuk menjaga keragaman genetik (Pramono et al., 2016; 

Nurhasybi et al., 2019). Pertimbangan keragaman genetik ini merupakan 

hal penting untuk kegiatan restorasi karena akan berhubungan dengan 

daya adaptasi tanaman, ketahanan hama dan penyakit dan untuk menjaga 

keragaman genetik itu sendiri (Siregar, 2020).  

Pengumpulan benih harus dilakukan pada saat puncak musim 

buah dengan memperhatikan tingkat kemasakan buah berdasarkan bau, 

warna kulit buah, kadar air, kelunakan buah, merekahnya buah, atau 

jatuhnya buah secara alami. Cara pengumpulan benih atau pemanenan 

buah dengan perontokan dilakukan terhadap jenis pohon yang memiliki 

waktu panen buah yang singkat dan mudah rontok serta buah atau biji 

berukuran besar. Pemetikan buah dilakukan dengan pemanjatan yang 

dapat dilakukan secara langsung memetik buah pada tangkai pohon yang 

terjangkau dengan menggunakan alat (galah) pada pohon yang buahnya 

sulit dijangkau. Cara pemetikan buah ini dilakukan pada tipe buah kering 

pecah seperti buah polong-polongan (jelutung, pulai), buah kerucut, dan 

kapsul. Pemetikan buah pada pohon yang tinggi dapat dilakukan dengan 

pemanjatan pohon. Pengumpulan benih/buah di lantai hutan dapat 
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dilakukan untuk buah yang jatuh atau terlepas dari tangkai buahnya 

ketika sudah masak seperti jati, gmelina dan lainnya, buah tidak mudah 

tersebar/terbang dan dimakan pemangsa, berukuran besar, tidak cepat 

rusak, tidak cepat berkecambah, dan berukuran besar. Lantai hutan 

dibersihkan terlebih dahulu dan diberi alas berupa jaring atau terpal 

untuk menampung buah yang jatuh. Pengumpulan buah harus segera 

dilakukan sebelum buah rusak dan terbuka serta sebelum berkecambah 

(Schmidt, 2002).  

Buah/benih dengan karakter rekalsitran harus secepatnya 

diangkut setelah pengumpulan buah. Pengangkutan benih harus 

menggunakan wadah berpori (poros), seperti keranjang atau karung goni 

(Nurhasybi et al., 2019). Penanganan benih generatif (biji) harus 

disesuaikan dengan karakteristik atau watak benihnya. Secara umum, 

klasifikasi watak benih mengikuti Robert (1973) yang membagi watak 

benih ke dalam 3  kelompok, yaitu benih ortodoks, rekalsitran dan 

intermediet. Benih ortodoks merupakan benih yang dapat dikeringkan 

hingga kadar air rendah (2% - 5%) tanpa mengalami penurunan daya 

berkecambahnya. Makin rendah kadar air benih, maka daya simpan 

benih menjadi lebih lama. Benih ini juga tahan disimpan pada suhu 

rendah dengan umur simpan mencapai tahunan (Sudrajat et al., 2017). 

Sebaliknya, benih rekalsitran merupakan benih basah cepat rusak yang 

berembahnya tidak dapat dikeringkan dan tidak dapat disimpan dalam 

waktu lama (Robert, 1973). Benih rekalsitran umumnya sangat sensitif 

terhadap pengeringan, laju respirasinya tinggi dengan metabolisme yang 

aktif dan tingkat diferensiasi intraselulernya tinggi. Keadaan tersebut 

mendorong perkecambahan yang lebih cepat jika kadar airnya dalam 

keadaan tinggi dan disimpan dalam kondisi lembap (Pammenter & 

Berjak, 2013). Benih rekalsitran ini harus segera ditangani atau 

disemaikan untuk menghindari kerusakan atau kematian benihnya.  

Benih intermediat adalah benih dengan watak di antara benih 

ortodoks dan rekalsitran. Kadar air intermediat dalam keadaan segar 

umumnya relatif tinggi, tetapi benih ini masih dapat diturunkan kadar 

airnya pada kondisi kering-angin hingga kadar air tertentu dan disimpan 

dalam waktu yang agak lama (<1 tahun). Benih berwatak intermediate 

juga agak sensitif terhadap pengeringan, terutama pengeringan langsung 

di bawah sinar matahari dalam waktu lama.  Penurunan viabilitas pada 
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saat pengeringan dipengaruhi oleh jenis, tingkat kemasakan benih, dan 

metode penanganan benihnya. Umunya, benih yang diekstraksi pada 

kondisi masak secara fisiologis lebih toleran terhadap pengeringan dan 

benih dapat disimpan lebih lama pada ruang simpan dengan kelembapan 

relatif 40% - 50%, serta kadar air benih sekitar 10% (Sudrajat et al., 2017). 

 

B. Infrastruktur pembuatan bibit 
Paludikultur atau budidaya tanaman rawa gambut diawali dengan 

proses pembuatan bibit. Untuk dapat melakukan pembibitan diperlukan 

persemaian. Persyaratan umum lokasi persemaian adalah sebagai berikut 

(Barkah, 2009; Pramono et al., 2017): 

a. Aksesibilitas baik. Lokasi harus mudah dijangkau sehingga 

memudahkan pengelolaan persemaian secara umum (pemeliharaan, 

perawatan, dan pengangkutan bibit). 

b. Dekat dengan sumber mata air. Ketersediaan air sesuai dengan 

jumlah bibit yang diproduksi untuk memasok kebutuhan air harian. 

c. Dekat dengan sumber bahan pembuatan bibit (media, kompos atau 

bahan lainnya), sehingga transportasi bahan-bahan yang diperlukan 

mudah dan tidak memakan biaya banyak 

d. Topografi datar. Lokasi memiliki kemiringan lahan maksimal 5% 

dan tidak tergenang sehingga memudahkan penempatan bibit, 

bedengan yang dibuatkan rak‐rak dengan ketinggian melebihi 

tingginya genangan air dapat menjadi solusi apabila areal mudah 

tergenang.  

e. Dekat dengan lokasi penanaman. Lokasi yang dekat dapat 

memudahkan pengangkutan bibit dan tidak banyak memerlukan 

biaya dan menghindari stresnya bibit. 

Tata letak persemaian harus dirancang sedemikian rupa untuk 

memudahkan dan melancarkan kegiatan persemaian. Secara umum, 

suatu persemaian sedikitnya harus memiliki beberapa kelengkapan 

(Pramono et al., 2016; Nurhasybi et al., 2019) , yaitu: 

a. Ruang produksi media,  

b. Ruang perkecambahan,  

c. Areal naungan (shaded area),  

d. Areal terbuka (open area) untuk hardening off (pengerasan) bibit 
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C. Jaringan penyiraman 
Luas persemaian disesuaikan dengan target produksi bibit yang 

akan dihasilkan. Begitu juga dengan peralatan yang digunakan, untuk 

persemaian skala kecil umumnya memerlukan peralatan yang relatif 

sederhana dan tentunya berbeda dengan persemaian skala besar seperti 

persemaian permanen dengan peralatan yang relatif modern. 

 

D. Pembuatan Bibit, Penanaman dan Pemeliharaan 

Beberapa Jenis Tanaman Paludikultur 

a. Sagu (Metroxylon spp.) 

Pembuatan bibit 
Pembuatan bibit sagu dapat dilakukan secara generatif (benih) dan 

vegetatif (tunas). Pembibitan secara generatif menggunakan benih 

dengan memilih buah-buah yang sudah tua. Pohon yang dijadikan 

indukan harus dipilih yang memiliki pertumbuhan baik, sehat, ukuran 

batangnya superior dengan produksi tinggi. Namun, pohon sagu hanya 

berbuah sekali seumur hidupnya sehingga untuk keperluan pengadaan 

bibit banyak dilakukan secara vegetatif menggunakan tunas. 

 
Gambar 3-9 Proses pembibitan sagu (a, b, c) dan keragaan bibit sagu yang telah 

ditanam (d) (Foto: Bintoro et al., 2017) 

Bibit yang sudah dipangkas direndam dalam larutan fungisida 

untuk menghindari serangan jamur dengan konsentrasi 2 g per liter air 

selama 1 - 2 menit kemudian dikering-anginkan selama ±15 menit 
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sebelum disemai. Perendaman bibit tersebut bertujuan untuk 

menghilangkan jamur yang terbawa dari tempat pengambilan bibit dan 

mencegah jamur yang tumbuh pada bekas pemotongan rizoma. 

Penyemaian dapat dilakukan secara langsung di media parit (Gambar 3-

9.c). Tempat penyemaian sebaiknya dekat dengan lokasi penanaman, 

karena memudahkan transportasi bibit saat penanaman ke lapang, selain 

itu meminimalkan waktu transportasi, agar bibit tidak banyak kehilangan 

air. Banir bibit selama persemaian tersebut terendam dengan air supaya 

memacu pertumbuhan akar dan daun baru serta tidak terserang oleh 

hama (ulat) yang menyerang ke dalam banir. Bibit disemai di lokasi parit 

tersebut selama 2 minggu, sampai bibit sudah beradaptasi dengan 

lingkungan, yang ditandai dengan munculnya petiol baru bekas 

pangkasan. Setelah itu bibit siap dipindahkan ke lapangan (Bintoro et al., 

2017). 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Pada daerah-daerah yang tergenang, penanaman anakan sagu 

biasanya menunggu air sedang surut agar pembuatan lubang tanam 

menjadi mudah dan anakan sagu tidak tenggelam (Wahyuningtyas, 

2020). Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan ukuran 30 cm x 30 

cm x 30 cm (tinggi, lebar, dalam), kedalaman tersebut sudah sampai pada 

tinggi muka air tanah sehingga waktu ditanam banir bibit sagu terendam 

air. Sagu ditanam dengan jarak tanam 8 m x 8 m atau 10 m x 10 m. Bibit 

sagu ditanam tegak lurus (sebaiknya dengan menggunakan penyangga) 

dan bibit yang telah mempunyai 3 - 4 pelepah dipangkas untuk 

mengurangi penguapan (Bintoro et al., 2017).  

Pemeliharaan tanaman sagu meliputi penyulaman terhadap bibit 

yang mati, pengendalian gulma, pembersihan kanal, pengendalian hama 

penyakit, dan penjarangan anakan. Apabila ada tanaman yang mati, 

penyulaman harus dilakukan pada musim hujan. Pengendalian gulma 

dilakukan pada tanaman sagu muda (3 - 5 tahun), karena pada umur ini 

tanaman sagu rawan terhadap serangan hama. Pengendalian gulma dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu mekanis dan kimiawi (Bintoro et al., 

2017; Wahyuningtyas, 2020). Sagu biasanya dipanen setelah berumur 6 

tahun atau telah mencapai fase perkembangan tertentu, yaitu ketika 

pohon sagu mulai muncul calon bunga yang disebut mayang. Pada fase 
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tersebut kandungan pati sagu dalam batang telah mencapai kandungan 

maksimal (Wahyuningtyas, 2020). 

 

b. Nipah (Nypa fruticans) 

Pembuatan bibit 
Pembuatan bibit nipah dapat dilakukan melalui biji/benih 

(generatif), atau  tunas (vegetatif). Benih nipah diperoleh dengan 

mengunduh buah nipah yang tua, ditandai warna buah cokelat. Benih 

dikecambahkan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh di bak 

kecambah. Penyediaan bibit juga dapat dilakukan juga dengan 

mengumpulkan anakan alam, kemudian ditanam dalam polybag 

(kantong plastik). Media yang digunakan untuk pembibitan nipah adalah 

campuran kompos dan tanah (1:1, v/v). Benih nipah biasanya 

berkecambah setelah 3 - 4 minggu di persemaian (Kelola Sendang, 2017). 

Media lainnya yang dapat digunakan adalah campuran pasir, tanah 

lumpur, dan kompos (2:2:1 v/v) yang dapat meningkatkan kecepatan 

pertambahan jumlah pelepah (Yoga, 2016). 

 
Gambar 3-10 Tanaman nipah (a), buah (b) dan bibit nipah (c) (Foto: Kelola 

Sendang, 2017) 

Penanaman 
Persiapan lahan dilakukan dengan penebasan dan pembersihan 

tumbuhan bawah. Jarak tanam untuk nipah umumnya adalah 2 m x 2 m 
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atau 3 m x 3 m. Bibit siap tanam adalah bibit dengan rata-rata tinggi 50 

cm yang ditanam ketika kondisi tinggi genangan maksimum 40 cm. 

Penanaman juga dapat dilakukan dengan sistem guludan dengan tinggi 

±23 cm, lebar ±35 cm, dan panjang ±50 cm. Guludan atau gundukan 

diisi gambut yang diambil di sekitar titik tanam. Pada saat penanaman, 

bibit dikeluarkan dari polybag secara hati-hati dengan membuka bagian 

bawahnya dengan cara disobek (Kelola Sendang, 2017). 

 

c. Jelutung Rawa (Dyera polyphyla) 

Pembuatan bibit  
Pembungaan jelutung rawa umumnya terjadi pada bulan 

November, dan 5 – 6 bulan kemudian, buahnya akan masak, yaitu pada 

bulan April hingga Mei (Rusmana & Harun, 2012). Benih diperoleh 

dengan cara mengumpulkan polong yang telah masak dengan ciri-ciri 

kulit buah berwarna cokelat-kehitaman, berbentuk pipih, kulit buahnya 

sudah agak mengerut, dan mulai menampakkan tanda akan merekah. 

Benih jelutung rawa termasuk ke dalam kelompok benih rekalsitran, 

viabilitasnya akan menurun setelah disimpan lebih dari 3 bulan (Bastoni, 

2014). Buahnya termasuk tipe dehiscent, yakni merekah saat matang di atas 

pohon, sehingga benih tidak sulit untuk diekstraksi. Teknik ekstraksi 

benih yang sederhana dilakukan dengan cara menjemur buah jelutung 

matang di bawah terik matahari selama 1-3 hari. Buah (polong) jelutung 

hasil pengunduhan dari pohon induk di jemur di terik matahari selama 

1-3 hari. Setelah kering polong jelutung akan merekah dan biji akan 

keluar dari polongnya.  

Benih jelutung tidak dapat disimpan lama sehingga penyemaian 

benih sebaiknya menggunakan benih baru. Sebelum benih ditabur pada 

media semai, benih jelutung direndam dalam air dingin selama 12-24 jam 

(Rusmana, 2011). Kemudian ditiriskan lalu ditabur dalam media 

perkecambahan. Cara pengecambahan lainnya dapat dilakukan dengan 

merendam benih selama 4 jam sampai jenuh air, kemudian dibiarkan 

pada wadah sampai berkecambah dan setelah berkecambah ditanam 

pada polybag secara langsung (Yuwati & Harun, 2020).  
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Gambar 3-11 Buah yang baru dipanen (a), benih hasil ekstraksi (b), bibit di 
persemaian, dan bibit jelutung rawa setelah penanaman (d) (Foto: Rusmana, 

2011) 

Media tabur yang baik adalah media yang porus dan steril (bebas 

dari hama dan penyakit), seperti media pasir. Sebelumnya, media 

tersebut harus melalui proses sterilisasi dengan cara dicuci  kemudian 

dikeringkan dengan cara dijemur atau dipanaskan (disangrai atau 

dikukus). Sterilisasi bisa juga dengan menambahkan fungisida, misalnya 

fungisida dengan bahan aktif mankozeb dengan dosis 100 g per m3 

media tabur atau fungisida lainnya yang mudah diperoleh. Media yang 

telah steril, dimasukkan ke dalam bak kecambah. Dasar bak kecambah 

diberi lubang kecil untuk drainase air. Bak kecambah sebaiknya 

diletakkan di ruang penaburan dengan cukup cahaya matahari dan 

terlindung air hujan, aman dari gangguan, tidak terlalu lembap, serta 

mudah dalam pengawasan. Lingkungan yang terlalu lembap dapat 

menimbulkan penyakit busuk batang (dumping off) pada semai.  

Benih bisa langsung ditabur ke polybag (direct sowing) atau ditabur 

dahulu di bak kecambah atau bedeng tabur sebelum kemudian disapai 

a 

d c 
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ke media dalam polybag. Kelebihan penaburan langsung ke polybag 

adalah tidak memerlukan kegiatan penyapihan, mengurangi biaya tenaga 

kerja dan akar semai tidak akan terganggu. Namun, kualitas bibit akan 

sangat beragam dan terdapat banyaknya bibit yang kurang vigor karena 

tidak dilakukan seleksi kecambah normal (vigor). Selain itu, pengawasan 

dan pengendalian hama dan penyakit yang menyerang semai menjadi 

lebih sulit. Ketidakseragaman semai dapat diantisipasi dengan 

melakukan penaburan 2 - 3 benih pada setiap polybag, kemudian dipilih 

satu semai yang paling baik, sisanya dicabut (dipindahkan). Sementara, 

kelebihan penaburan tidak langsung (dengan penaburan pada 

bedeng/bak kecambah), pengawasan dan pengendalian hama dan 

penyakit yang menyerang semai lebih mudah dan semai dapat dipilih 

yang memiliki vigor tinggi sewaktu penyapihan sehingga kualitas bibit 

akan lebih baik (Hidayat, 2017). Kelemahannya adalah membutuhkan 

tambahan biaya buat upah kerja penyapihan, serta kalau tidak hati-hati 

dalam proses penyapihan (over spin) kadang-kadang akar semai terganggu 

seperti patah atau terlipat. Benih yang disemai akan berkecambah setelah 

berumur 2 minggu setelah benih ditabur di media semai (Bastoni, 2014),. 

Benih jelutung rawa mulai berkecambah pada umur 1 minggu 

setelah penaburan, setelah 1 bulan kotiledon berkembang sempurna dan 

tumbuh sepasang daun pertama. Penyapihan dilakukan pada umur semai 

2 bulan setelah tabur, kecambah normal sudah telah mempunyai 2 

pasang daun yang berkembang sempurna dan perakaran sudah tumbuh 

baik disapih ke media dalam wadah bibit/polybag.  

Kecambah jelutung yang telah memiliki batang, akar dan daun 

minimal 2 pasang, dapat disapih ke polybag. Biasanya kecambah siap 

disapih pada umur 2 bulan setelah disemai. Media sapih dapat 

menggunakan campuran. Proses penyapihan harus dilakukan dengan 

hati-hati serta menggunakan alat yang sesuai dan media sapih harus 

mudah diangkat. Semai yang baru disapih ke polybag disusun rapi 

ditempatkan di bedeng persemaian. Untuk mengurangi suhu yang tinggi 

akibat sinar matahari, bedengan pesemaian diberi naungan dengan 

pemasangan para net sehingga intensitas cahaya 60% setinggi 80 cm dari 

permukaan. Semai dipelihara dengan intensif selama 6 - 8 bulan hingga 

menjadi bibit yang sudah siap ditanam di lapangan. Pemeliharaan semai 

antara lain pemberian pupuk NPK dengan dosis 0,5 g per bibit yang 
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setiap 2 minggu. Pemupukan tersebut dapat memacu pertumbuhan bibit 

jelutung di persemaian. Menurut Bastoni (2014), kriteria bibit jelutung 

rawa siap tanam adalah tinggi >25 cm, diameter >0,5 cm, batang lurus, 

jumlah daun minimal 8 helai, perakaran sudah menyatu dengan media. 

Selain itu bibit yang baik dipilih dari bibit yang sehat dan berbatang 

tunggal yang kokoh. Inokulasi mikoriza (Glomus clarum and Gigaspora 

decipiens) pada bibit jelutung mampu meningkatkan performa 

pertumbuhan setelah penanaman di lapangan (Graham et al., 2013).  

Berdasarkan pengalaman lapangan, sapihan bibit yang dipelihara 

dengan cara genangan di persemaian menghasilkan kualitas 

pertumbuhan bibit lebih baik (Bastoni, 2014). Perendaman dilakukan 

dengan ketinggian 30% dari tinggi polybag. Bibit dengan teknik genangan 

dapat memacu pertumbuhan hingga bibit telah siap ditanam di lapangan 

pada umur 4-6 bulan di bedeng persemaian dengan tingkat kosumsi air 

lebih hemat 28 kali, sedangkan bedeng tanpa penggenangan perlu waktu 

8 - 12 bulan (Yuwati & Harun, 2020). 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Jelutung rawa termasuk jenis pohon yang toleran terhadap cahaya 

matahari penuh sehingga jenis ini cocok ditanam pada hutan rawa 

gambut terdegradasi (terbuka), seperti bekas kebakaran atau areal bekas 

tebangan. Penyiapan lahan untuk penanaman umumnya dilakukan 

dengan sistem jalur dengan lebar jalur 1,0 m – 2,0 m. Jarak antar jalur 

adalah 5 m dengan jarak tanam yang digunakan 5 m x 3 m, 5 m x 4 m, 

atau 5 m x 5 m. Ajir dipasang pada setiap titik penanaman sesuai dengan 

jarak tanam yang digunakan. Pada lahan-lahan tergenang biasanya 

dibuatkan gundukan gambut dengan tinggi sekitar 50% dari tinggi 

genangan air pada saat puncak musim hujan ( Santosa, 2011). 

 Sebelum penanaman, bibit diberi perlakuan pengerasan (hardening 

off) selama 1 bulan dengan cara pembukaan shading net dan penjarangan 

jarak antar bibit. Tinggi bibit untuk penanaman harus disesuaikan 

dengan tinggi genangan air di lokasi penanaman. Tinggi bibit harus lebih 

tinggi dari tinggi genangan sehingga ketika puncak musim hujan, bibit 

tidak terendam air penuh. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan 

sebelum genangan air rawa tinggi (Bastoni, 2014),. 
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Pemeliharaan tanaman, seperti pengendalian gulma dan 

pemupukan, dilakukan hingga tanaman berumur 3 tahun. Pengendalian 

gulma dilakukan 2-3 kali dalam setahun, tergantung dari pertumbuhan 

gulmanya. Tanaman juga diberi pupuk sebanyak 2 kali dalam setahun, 

yaitu pada awal dan akhir musim hujan, dengan menggunakan pupuk 

anorganik, seperti NPK tablet dengan dosis 20 g - 30 g (2 – 3 tablet) per 

tanaman. 

 

d. Ramin (Gonystylus bancanus) 

Pembuatan bibit 
Pengumpulan buah dilakukan pada saat buah telah mencapai 

masak fisiologis (bulan April - Mei di Kalimantan Tengah dan bulan 

Agustus-Oktober di Kalimantan Barat). Benih ramin merupakan benih 

rekalsitran (benih basah cepat rusak) sehingga benihnya tidak dapat 

dikeringkan dan mengalami penurunan daya perkecambahan yang sangat 

cepat bila disimpan dalam kondisi kering. Penyimpanan benih dapat 

dilakukan dalam kondisi lembab, namun akan mendorong benih untuk 

berkecambah selama penyimpanan. Untuk menghindari kerusakan 

benih, benih ramin harus cepat diproses dan dikecambahkan setelah 

pengumpulan di lapangan. Penyimpanan dalam waktu singkat dapat 

dilakukan dengan menyimpan benih dalam kantong plastik berisi serbuk 

gergaji lembap pada ruang AC (suhu 18 - 20° C). Cara ini dapat 

mempertahankan daya berkecambah benih  hingga 80% - 90% selama 1 

- 2 minggu penyimpanan (Kartiko 2001).  

Penaburan benih dapat dilakukan dengan menggunakan media 

pasir pada bak atau bedeng semai, kemudian ditutup plastik transparan. 

Benih tidak mempunyai dormansi, namun untuk mempercepat 

perkecambahannya, benih sebaiknya direndam dalam air dingin selama 

24 jam (Kartiko, 2001). Semai siap disapih setelah berumur 1 - 1,5 bulan 

di bedeng/bak tabur, dengan memindahkan semai yang tumbuh normal  

ke media sapih dalam wadah bibit atau polybag. Media sapih dapat 

menggunakan media gambut yang telah diayak. Setelah disapih, bibit 

ditempatkan di bawah naungan yang dapat menyaring 90% sinar 

matahari. Bibit siap tanam setelah dipelihara di persemaian selama 6 – 8 

bulan (Kartiko, 2001). 
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Pembuatan bibit secara vegetatif umumnya dilakukan dengan 

teknik stek. Media tumbuh stek dapat menggunakan komposisi media 

top soil + sekam padi (1:1, v/v), gambut + arang sekam (1:1, v/v), pasir 

sungai + arang sekam (1:1, v/v), pasir putih murni /pasir kuarsa tanpa 

campuran (100%) dan cocopeat + sekam padi (7:3, v/v). Persentase stek 

berakar bervariasi mulai 20% sampai 60%. Untuk meningkatkan 

keberhasilan pembuatan stek, bahan stek harus segera mungkin ditanam 

pada media dalam kondisi kelembapan > 90% dan suhu <32° C pada 

siang hari dengan intensitas cahaya antara 10.000 lux – 20.000 lux 

(intensitas naungan 60–70%) (Rusmana & Yuwati, 2016). 

 

 

 

 

 
Gambar 3-12 Pohon ramin (a), buah dan benih (b), dan bibit ramin yang 

ditanam di lahan gambut (c) (Foto: Komar, 2011) 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

Penanaman di lahan gambut umumnya dilakukan dengan sistem 

jalur. Persiapan lahan untuk penanaman ramin dilakukan dengan sistem 

jalur terbuka, dengan cara penebasan tumbuhan bawah dan penebangan 

pohon tidak komersial pada tingkat pancang (Rusmana, 2010). 

Pembersihan lahan sebelum penanaman dilakukan dengan sistem jalur 

selebar 2 m mengarah timur-barat. Jarak tanam yang digunakan 

umumnya 5 m x 3 m. Ajir dipasang sesuai dengan jarak tanam pada setiap 

a b 

c 



 

 

|
1
0
4
 

titik penanaman, kemudian pada ajir tersebut dibuatkan lubang tanam 

berukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm, atau 40 cm x 40 cm x 30 cm.  

Bibit siap tanam umumnya telah berumur 11 – 12 bulan di 

persemaian. Sebelum ditanam, bibit diseleksi sehingga hanya bibit segar, 

sehat dan memenuhi persyaratan teknis sebagai bibit siap tanam. Pada 

saat penanaman, bibit dilepas dari kantong plastik secara hati-hati, 

kemudian bibit dimasukkan ke dalam lubang tanaman dan ditimbun 

kembali dengan tanah bagian atas, kemudian tanah bekas galian bagian 

dalam, dan dipadatkan secara perlahan (Komar, 2011).  

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan di antaranya adalah 

penyulaman, pengendalian gulma dan pengaturan intensitas cahaya. 

Penyulaman dilakukan 2-3 bulan setelah penanaman terhadap bibit yang 

mati atau rusak. Pendangiran dilakukan dengan cara menggemburkan 

tanah di sekitar tanaman membentuk lingkaran dengan lebar 0,5 m. 

Pengendalian gulma dilakukan dengan pembersihan rumput dan semak-

semak, dan memotong liana yang mengganggu tanaman pokok. 

Frekuensi pengendalian gulma dan pendangiran sebaiknya dilakukan 

sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Frekuensi pemeliharaan tanaman dapat 

dikurangi menjadi 2 kali dalam setahun setelah tanaman berumur lebih 

dari 1 tahun (Rusmana, 2010). Umumnya pohon ramin masak tebang 

pada umur 40 tahun (Istomo et al., 2010). 

 

e. Balangeran (Shorea balangeran) 

Pembuatan bibit 
Jenis-jenis meranti umumnya tidak berbuah setiap tahun, 

umumnya panen raya terjadi dalam waktu 3-5 tahun sekali. Musim panen 

buah balangeran terjadi pada Februari – April, dan benihnya bersifat 

rekalsitran sehingga tidak dapat disimpan lama (Noor, 2011). Benih yang 

dikumpulkan harus segera disemaikan dengan cara memotong sayapnya. 

Jumlah benih balangeran dalam 1 kg berkisar antara 3.500-4.000 butir 

(Rusmana, 2017). Benih ditabur pada bedeng tabur dengan media pasir 

atau campuran tanah dan sekam padi (1:1, v/v). Bedeng tabur diberi 

naungan 70% sehingga kelembapannya >85% dan suhu 32-35°C. Benih 

mulai bertumbuh/berkecambah pada hari ke-5 setelah penaburan. 

Penyapihan semai dilakukan pada saat semai telah memiliki dua pasang 

daun sempurna (Rusmana, 2017; Santosa, 2020). Inokulasi mikoriza 
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(Scleroderma columnare) pada bibit balangeran mampu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman setelah penanaman di lahan gambut (Graham et 

al., 2013). 

Penyediaan bibit juga dapat dilakukan melalui cabutan anakan 

alam mengingat tidak setiap tahun balangeran berbuah banyak. Anakan 

alam yang masih kecil dengan daun 3  - 6 helai dan masih belum berkayu 

merupakan bahan tanaman yang baik. Anakan dipilih harus tumbuh 

normal, terbebas dari hama dan penyakit, serta memiliki penampilan 

yang bagus. Setelah dicabut, daun anakan alam dikurangi jumlahnya dan 

segera ditanam pada polybag yang telah diisi media tanah gambut, 

kemudian diletakkan pada bedeng sapih yang diberi naungan tambahan. 

Untuk meningkatkan persen hidup bibit, sungkup plastik dapat 

digunakan untuk menjaga kelembapan udara. Penyiraman dilakukan 

secara teratur dua kali sehari, setelah terlihat tumbuh tunas atau daun 

baru, maka sungkup sebaiknya dibuka. Bibit dipelihara selama 4 - 5 bulan 

di persemaian, kemudian sebelum dilakukan penanaman, bibit harus 

dikeraskan terlebih dahulu (hardening off) sehingga memiliki daya adaptasi 

yang baik sewaktu ditanam di lapangan (Santosa, 2020). 

Cara pembuatan bibit lainnya dapat dilakukan melalui teknik 

vegetatif (stek). Keberhasilan perbanyakan bibit dengan cara stek seperti 

dilaporkan Rusmana et al. (2017) dan Rachmat et al. (2018) masing-

masing adalah 75% dan 76,2%. Pembuatan stek balangeran dapat 

dilakukan juga dengan sistem kebun pangkasan sebagai sumber stek 

pucuk. Perlakuan dengan tahap pemangkasan 1 kali dan 2 kali 

menghasilkan persen berakar stek masing- masing 51,1% dan 53,9% 

(Khasbiyanto, 2008). Seleksi bahan stek dilakukan dengan memilih 

pucuk ortothrop pada kebun pangkasan yang dipelihara khusus atau dari 

anakan alam yang berumur <5 tahun. Bahan stek diambil dengan cara 

memotong ujung tunas sepanjang 3 buku (nodul) dan jumlah daun yang 

ditinggalkan pada tunas sebanyak 2 - 3 helai. Kemudian, daun pada 

bahan stek dipotong hingga menyisakan 1/3 sampai 1/2 bagian dari 

panjang daun. Stek-stek tersebut ditempatkan dalam air untuk 

menghindari kekeringan dan perbedaan tekanan osmosis sebelum dan 

setelah pemotongan. Sebelum ditanam, bagian bawah stek diberi 

hormon perangsang pertumbuhan akar, kemudian ditanam pada media 
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dalam polybag atau bedeng perakaran yang suhu dan kelembapannya  

dikendalikan dengan memberikan sungkup plastik.  

Stek dalam proses pengakaran harus disiram secara teratur. 

Penyiraman dilakukan ketika embun yang melekat pada sungkup plastik 

mulai mengering. Setelah stek menumbuhkan daun dan akar 

diperkirakan telah tumbuh, bibit dari stek tersebut dipindahkan ke areal 

pertumbuhan. Pemeliharaan dilakukan dengan cara penyiraman yang 

teratur dan pemberian naungan hingga umur 6 bulan. Setelah itu dapat 

dilanjutkan dengan pengerasan (Wibisono et al., 2015). 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Penanaman balangeran umumnya dilakukan untuk penanaman 

intensif di lokasi lahan gambut terbuka atau penanaman pengayaan. 

Penanaman dilakukan dengan sistem jalur yang dibuat dengan cara 

menentukan titik ikat dan membuat jalur lurus arah utara-selatan dengan 

menggunakan kompas. Jalur tanaman untuk balangeran dapat dilakukan 

dengan lebar jalur 1 m, jarak antar jalur 5 m - 10 m dan jarak antar bibit 

(dalam jalur) adalah 5 m. Pada setiap titik tanam dibuatkan piringan  

diameter 1 m dan diletakkan ajir sebagai tanda tempat pembuatan lubang 

tanam. Lubang tanam dibuat dengan ukuran kedalaman 15 cm - 30 cm 

dan diameter 15 cm - 25 cm atau disesuaikan dengan ukuran bibit dan 

poliybag-nya. Untuk lokasi yang terbuka, penanaman dapat dilakukan 

dengan jarak tanam 5 m x 5 m (Wibisono et al., 2015) atau 3 m x 3 m 

(Santosa & Ariani, 2019). Penanaman dapat dilakukan pada tinggi 

genangan air antara 20-40 cm, yang mengakibatkan bibit terendam, 

namun balangeran dapat hidup dengan baik pada kondisi tersebut, 

dengan persen hidup 69% pada umur 29 bulan (Santosa & Ariani, 2019). 

Penanaman juga dapat menggunakan metode gundukan/guludan 

berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm. Metode penanaman ini mampu 

meningkatkan persen hidup dan pertumbuhan bibit balangeran (Santosa 

et al., 2011).  

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan di antaranya adalah 

pengendalian gulma yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun sampai 

tanaman berumur 3 tahun. Pengendalian gulma dilakukan dengan 

penyiangan jalur tanam (untuk sistem jalur) dilakukan secara bersamaan 

dengan pembersihan piringan atau pendangiran dengan diameter 1 m. 
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Kegiatan ini dilakukan dengan cara membabat semak atau vegetasi lain 

di sepanjang jalur tanam dengan maksud untuk meningkatkan intensitas 

pencahayaan yang dibutuhkan oleh tanaman (Santosa, 2020). 

 

f. Gemor (Nothaphoebe coriacea K.) 

Pembuatan bibit 
Pengadaan bibit gemor dapat dilakukan dengan benih/biji dan 

cabutan anakan alam, maupun secara vegetatif dengan stek. Secara 

umum, penggunaan biji atau benih lebih banyak dilakukan. Buah/benih 

diunduh dari pohon induk alam, dengan mengunduh benih yang telah 

masak secara fisiologis yang ditandai warna buah merah atau kemerah-

merahan (Gambar 3-13). Periode puncak buah masak pada gemor terjadi 

pada bulan Juli. Buah gemor yang telah jatuh ke lantai hutan biasanya 

sudah rusak dan diserang hama. Benih yang berada di bawah tegakan 

umumnya telah terserang oleh sejenis kumbang dari famili Curculionidae 

sehingga di dalam benih terdapat telur dan larva yang akhirnya 

berkembang menjadi kumbang (Santosa et al., 2013) 

Ekstraksi buah dilakukan untuk memisahkan benih dari daging 

atau kulit benih serta kotoran lainnya. Selanjutnya disemaikan di bak 

tabur dan setelah berumur 3 minggu, baru dipindahkan ke polybag 

berukuran 10 cm x 12 cm, yang sudah berisi media sapih menggunakan 

tanah gambut dan sekam (7 : 3, v/v). Pemeliharaan bibit di persemaian 

umumnya dilakukan selama 3 bulan. Pemberian pupuk dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan bibit dengan menggunakan pupuk 

NPK 5 g per m2, dengan cara melarutkan 5 g pupuk NPK dalam 10 liter 

air. Penyiraman bibit dilakukan secukupnya, sebanyak 2 kali sehari, pagi 

dan sore. Setelah bibit berumur 3 bulan, bibit gemor dinyatakan siap 

tanam di lapangan (Santosa & Panjaitan, 2013). 

Pembuatan bibit gemor juga dapat dilakukan secara vegetatif 

menggunakan stek. Tanaman induk bahan stek dapat dipilih dari 

terubusan dengan diameter antara 1 cm - 3 cm. Terubusan yang 

diperoleh diikat menggunakan kawat sehingga bagian yang diikat tampak 

bengkak sebagai akibat akumulasi karbohidrat, kemudian bahan stek 

dipotong dan ditanam dalam media dalam polybag. Stek-stek tersebut 

disusun pada bedeng pengakaran yang diberi sungkup plastik dan 

naungan. Setelah stek tumbuh, sungkup plastik dibuka dan bibit 
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ditumbuhkan hingga siap tanam, kemudian diberi perlakuan pengerasan 

dengan membuka naungan dan pengatur jarak antar bibit (Santosa et al., 

2013). 

 

 
Gambar 3-13 Buah muda dan buah yang telah masak serta bibit stek asal 

terubusan (Foto: Santosa & Panjaitan, 2013; Santosa et al., 2013) 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Penanaman umumnya dilakukan dengan sistem jalur. Jalur 

tanaman dibuat dengan lebar 1,5 m, dan jarak tanam yang digunakan di 

antaranya adalah 6 m (jarak antar jalur) x 2,5 m (Panjaitan & Pranatasari, 

2010). Penanaman dilakukan dengan lebih dahulu memadatkan tanah 

gambut pada lubang tanam. Penanaman dengan cara membuat guludan 

(gundukan) yang terbuat dari karung volume 50 kg yang diisi gambut 

yang diambil di sekitar titik tanam mampu meningkatkan pertumbuhan 

tinggi, diameter dan jumlah daun balangeran (Santosa, 2015). Sebelum 

umur tanaman 1 bulan dilakukan penyulaman pada tanaman yang mati 

atau rusak. Pengendalian gulma dilakukan minimal 2 kali dalam setahun 

(Panjaitan & Pranatasari, 2010). Menurut Istomo et al. (2010), tanaman 

gemor dapat dipanen secara optimal pada umur 40 tahun, namun saat 

ini, pohon gemor dengan diameter 7 cm - 8 cm sudah dapat dipanen 

dengan hasil 5 kg kulit kayu basah (2 kg kulit kayu kering (Arifin et al., 

2017). 

 

g. Gelam (Melaleuca leucadendra) 

Budidaya gelam di Kalimantan Selatan sudah pernah dilakukan 

oleh petani gelam yang ada di Desa Kuripan, Banjarmasin. Namun 

hasilnya kurang memuaskan, di mana pertumbuhan galam yang 

dibudidayakan tidak sebaik galam yang tumbuh alami di areal lahan 
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terbuka dan areal bekas kebakaran. Penanaman gelam dengan 

menggunakan cabutan/anakan alam juga pernah dilakukan oleh petani 

di Desa Jejangkit Timur, Marabahan, Barito Kuala. Namun usaha 

tersebut sering gagal karena lahan tempat budidaya terbakar (Alimah & 

Syaifuddin, 2020). Dengan demikian perlu persiapan bibit dan lahan, 

pemeliharaan dan upaya pencegahan kebakaran untuk meningkatkan 

keberhasilan budidaya gelam.  

 

Pembuatan bibit 

Benih gelam termasuk ke dalam benih yang mampu tersimpan 

lama (ortodok) dan menempel pada tangkai daun yang sekaligus tangkai 

buah hingga beberapa tahun, yang dikenal dengan istilah canopy seed storage 

atau aerial seed bank. Benih dari bagian tangkai ketiga dan kedua dari 

pucuk memberikan perkecambahan yang lebih baik sehingga dalam 

praktik pengumpulan benih, buah-buah dari tangkai ketiga dan kedua 

tersebut direkomendasikan untuk dikumpulkan (Gambar 3-14). 

Benih gelam didasarkan pada daya simpannya dapat dikategorikan 

sebagai benih ortodoks. Perkecambahan benih dapat dilakukan pada 

media pasir dan arang sekam halus (1 : 1, v/v). Sebelum penyemaian 

dilakukan, media harus disiram air hingga merata dengan menggunakan 

penyemprot (sprayer). Setelah media tabur basah, benih gelam langsung 

disemai dengan cara menabur benih di atas media semai. Penyiraman 

dilakukan secara teratur 2-4 kali sehari dengan menggunakan sprayer 

kecil/halus. Bila kondisi di luar panas, penyiraman sebaiknya dilakukan 

3-4 kali sehari, namun apabila kondisi di luar sejuk maka penyiraman 

hanya dilakukan 2 kali dalam sehari. Penyapihan semai dilakukan secara  

hati-hati agar batang dan akar tidak rusak. Penyapihan dapat dilakukan 

setelah kecambah mencapai tinggi 2 cm - 3 cm. Media dalam polybag yang 

dipakai sebaiknya berupa campuran top soil, serbuk gergaji, pupuk 

kandang (3:1:1, v/v/v). Pemeliharaan bibit di persemaian dilakukan 

dengan cara penyiraman secara teratur dan pemberian naungan. Bila 

bibit sudah berumur 4 bulan proses pengerasan (hardening off) dapat 

segera dilakukan. Bibit siap tanam umumnya sudah berukuran tinggi >10 

cm dengan umur bibit 8-10 bulan (Wibisono & Dohon 2017). 
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Gambar 3-14 Pemilihan buah pada tangkai buah, buah pada tangkai 2 dan 3 
memberikan perkecambahan terbaik (a), buah gelam (b), benih gelam (c), dan 

bibit gelam (d) (Foto: Sudrajat, 2016). 
 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Gelam adalah jenis tanaman yang toleran terhadap cahaya dengan 

daya adaptasi yang tinggi terhadap genangan, pH rendah, dan tanah yang 

miskin hara sehingga tanaman ini sangat cocok untuk restorasi rawa 

gambut terdegradasi.  Umumnya gelam ditanam dengan sistem jalur, 

dengan jarak tanam 3 m x 3 m, atau 3 m x 4 m. Lubang tanam dibuat di 

tengah piringan dengan diameter 1 m. Kedalaman lubang tanam 

disesuaikan dengan ukuran bibit dan wadah bibitnya, umumnya 15-30 

cm dan diameter lubang tanam 15-25 cm.  

 Kegiatan penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim 

hujan (ketika hujan telah stabil). Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan 

pengendalian gulma dan penyulaman. Pembersihan gulma dilakukan 

secara periodik agar sinar matahari dapat diterima secara langsung oleh 

tanaman dan tanaman pokok terbebas dari kompetisi dengan gulma. 

Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun sampai tanaman berumur 2 

tahun. Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang rusak atau mati 

selama 1 - 3 bulan sesudah penanaman (Wibisono et al., 2015). 
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h. Kopi liberika (Coffea liberica)  

Pembuatan bibit 

Benih kopi yang ditanam harus berasal dari pohon induk yang 

sehat dan memiliki 2 - 3 pasang cabang primer. Benih disemaikan di bak 

tabur atau bedeng tabur yang ditinggikan ±20 cm menggunakan tanah 

subur dan gembur, di atasnya ditambah lapisan pasir halus setebal 5 cm. 

Pinggirnya diberi pembatas dari bambu, kayu atau bata merah. Bedengan 

diberi naungan (shading net). Penyemaian benih dilakukan dengan 

membenamkan biji sedalam 0,5 cm pada media yang sebelumnya telah 

disiram hingga jenuh. Permukaan benih yang rata menghadap ke bawah, 

kemudian di atasnya diberi mulsa jerami atau alang-alang kering, agar 

terlindung dari sengatan matahari maupun curahan air siraman. 

Penaburan benih juga dapat dilakukan di rumah kaca pada bak-bak tabur 

yang telah diisi media (BPTP Jambi, 2014). 

 

 
Gambar 3-15 Buah kopi (a), bibit kopi liberika (b) dan bibit yang sudah 

ditanam di lapangan (c) (Foto: BPTP Jambi, 2014) 

a b 
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Bibit akan berkecambah dan tumbuh menjadi semai siap sapih 

setelah sepasang daun membuka. Penyapihan dilakukan pada media 

dalam kantong plastik (polybag). Media tumbuh dapat berupa campuran 

tanah atas, pasir, pupuk kandang ( 3 : 2 : 1, v/v/v), atau untuk tanah atas 

yang gembur, cukup tanah dan pupuk kandang (3 : 1, v/v). Pembibitan 

kopi liberika juga dapat menggunakan media tanam tanah ultisol yang 

menghasilkan pertumbuhan dan kualitas bibit lebih baik dibandingkan 

pembibitan dengan menggunakan media gambut (Nengsih & Defitri, 

2019). Bibit siap tanam adalah bibit yang telah memiliki tinggi minimal 

70 cm supaya tidak terlalu tenggelam ketika ditanam (BPTP Jambi, 

2014). Pengerasan bibit di pembibitan dilakukan sekitar 1 bulan sebelum 

bibit dikirim ke lokasi penanaman. 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Areal yang akan ditanami dibersihkan dari gulma. Pembersihan 

dapat dilakukan secara manual atau kimiawi dengan menggunakan 

herbisida kontak atau sistemik sesuai dengan jenis gulmanya. Pada saat 

menggali pisahkan tanah lapisan atas dan bawah, kemudian lubang 

dibiarkan terbuka selama lebih kurang satu bulan dengan ukuran 40 cm 

x 40 cm x 30 cm.. Bibit yang sudah melalui proses aklimatisasi dibawa ke 

areal penanaman yang tentunya harus merupakan areal dengan naungan 

(berupa pohon). Jarak tanam yang umum digunakan adalah 3 m x 3 m, 

atau 3 m x 4 m. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan ketika 

hujan telah stabil (BPTP Jambi, 2014). 

Kopi liberika termasuk tanaman dengan sanitasi yang bersih, 

sehingga di sekitar pohon kopi dilakukan pendangiran (dibersihkan dan 

digemburkan) dalam bentuk piringan. Pengendalian gulma dan 

pembersihan parit primer dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tanaman 

yang belum menghasilkan. Sedangkan, pada tanaman yang telah 

menghasilkan dilakukan penyiangan gulma setiap 3 bulan sekali, 

kemudian pemangkasan ujung batang pada umur 3-4 tahun dengan 

tujuan agar ketinggian tanaman kopi seragam, serta pada setiap 6 bulan 

dilakukan pemangkasan tunas-tunas yang tidak diperlukan. Panen 

dilakukan pagi sampai siang hari secara manual, yaitu pemetikan dengan 

tangan dan selektif. Buah yang sudah dipetik harus segera diolah dan 

tidak boleh disimpan atau diperam, karena pemeraman buah dapat 
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menurunkan kualitas (cita rasa) biji kopi yang dihasilkannya (BPTP 

Jambi, 2014). 

 

i. Tengkawang (Shorea spp.) 

Pembuatan bibit 
Pembibitan pohon tengkawang lahan gambut (Shorea hemsleyana 

dan Shorea macrantha) (Maharani et al., 2013; Wardani et al., 2018) dapat 

dilakukan secara generatif (menggunakan benih), dan penanaman 

cabutan anakan alam (wilding), serta secara vegetatif dengan stek pucuk. 

Benih Shorea termasuk benih berwatak rekalsitran yang cepat menurun 

daya berkecambahnya, sehingga benih yang dikumpulkan harus segera 

disemaikan. Benih ditabur pada bedeng tabur dengan media pasir atau 

campuran tanah dan sekam padi (1:1, v/v). Bedeng tabur diberi naungan 

70% sehingga kelembapannya >85% dan suhu 32° - 35° C. Setelah semai 

menumbuhkan sepasang daun yang tubuh normal, penyapihan 

dilakukan pada media sapih dalam polybag. Semai yang berupa anakan 

alam juga dapat digunakan untuk pengadaan bibit. Anakan alam yang 

dipilih sebaiknya berupa semai yang masih kecil dengan daun 3-6 helai 

dan belum berkayu, tumbuh normal, dan sehat (bebas dari hama dan 

penyakit). Anakan alam yang sudah dikurangi jumlah helai daunnya 

ditanam pada media dalam polybag. Bibit dipelihara dalam bedeng sapih 

dengan naungan 70%. 

Jenis tengkawang berbuah tidak teratur tiap tahun. Panen rayanya 

umumnya terjadi 3 - 4 tahun sekali. Alternatif penyediaan bibit dapat 

dilakukan dengan teknik stek pucuk. Stek pucuk Shorea spp. diperoleh 

dari tunas juvenil, potongan stek pucuk ditanam pada wadah dan 

ditempatkan di bedeng perakaran yang suhu, kelembapan dan cahayanya 

diatur sesuai dengan jenis tanaman. Media yang digunakan bersifat 

porous, mampu menyimpan air dengan baik, higienis untuk mengurangi 

hama dan penyakit, dan mampu menahan stek tetap berdiri. Higienisasi 

media dapat dilakukan dengan cara disangrai, dikukus atau dijemur di 

bawah sinar matahari. Bahan media dapat menggunakan bahan-bahan 

yang mudah diperoleh. Media perakaran dapat berupa media campuran, 

seperti tanah + pasir (1:1, v/v), pasir + kompos (1 : 1, v/v), pasir + arang 

sekam padi (2:1, v/v), tanah + pasir + kompos (2:2:1, v/v/v), tanah + 

pasir + kompos (1:2:3, v/v/v). Untuk mempercepat tumbuhnya akar 
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pada stek dapat dilakukan tindakan antara lain: pemberian hormon 

tumbuh, memotong pangkal stek dengan sudut 45° untuk memperluas 

areal pembentukan akar, dan perendaman stek pada larutan karbon aktif 

untuk menyerap eksudat yang keluar dari luka sayatan. Stek yang telah 

berakar dipindahkan ke area aklimatisasi sampai bibit siap tanam. Area 

aklimatisasi stek dapat berupa bedeng sapih (di lantai atau di rak) yang 

dilengkapi dengan shading net dan sistem penyiraman.  

Pemeliharaan bibit baik bibit dari benih atau cabutan anakan alam 

(generatif) maupun dari stek (vegetatif) relatif sama, yang meliputi 

penyiraman, pemupukan, penyiangan, dan pengelolaan hama dan 

penyakit. Penyiraman bibit dapat dilakukan secara manual atau mekanis. 

Penyiraman manual dilakukan dengan menggunakan embrat/gembor 

atau selang yang dilengkapi sprayer, sedangkan penyiraman mekanis 

dilakukan dengan menggunakan sprinkle. Penyiraman dilakukan 2 (dua) 

kali sehari (pagi dan sore hari) sampai media jenuh.  

Penyiangan dilakukan secara rutin dan hati-hati dengan cara 

mencabut gulma tanpa merusak bibit, sehingga areal di sekeliling 

produksi bibit harus bebas dari gulma. Pemupukan dilakukan secara 

berkala sesuai jenis bibitnya. Dosis, konsentrasi pupuk, dan frekuensi 

pemupukan ditentukan berdasarkan jenis dan umur bibit. Pengelolaan 

hama dan penyakit perlu dilakukan secara berkala terhadap bibit stek 

pucuk, stek akar, dan stek batang. Penguatan bibit dilakukan 2 minggu 

sampai 1 bulan sebelum bibit diangkut ke lokasi penanaman dengan cara 

antara lain mengurangi naungan dan memotong akar yang keluar dari 

wadah bibit. Hal ini dilakukan agar bibit mempunyai daya adaptasi yang 

tinggi pada saat penanaman (Fambayun, 2014). 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

Penanaman di lahan gambut umumnya menggunakan sistem 

jalur. Jalur tanam dibuat dengan cara menentukan titik ikat dan membuat 

jalur lurus arah utara-selatan dengan menggunakan kompas. Lebar Jalur 

tanaman umumnya adalah 1 meter lebar dengan jarak antar jalur 5 m - 

10 m dan jarak antar bibit (dalam jalur) sebaiknya 5 m. Pembuatan 

piringan dilakukan di titik tanam (ajir) dengan diameter 1 m. Lubang 

tanam dibuat dengan ukuran kedalaman 15 cm - 30 cm dan diameter 15 

cm - 25 cm atau disesuaikan dengan ukuran bibit dan polybag. Untuk 
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lokasi yang terbuka, penanaman dapat dilakukan dengan jarak tanam 5 

m x 5 m (Wibisono et al. 2005). 

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan pengendalian gulma dan 

pendangiran (pembersihan dan penggemburan tanah) dengan ukuran 

diameter 1 m di sekitar tanaman pokok. Kegiatan ini dilakukan 2 kali 

dalam setahun sampai tanaman berumur 2 tahun. Penyiangan jalur 

tanam dilakukan secara bersamaan dengan pendangiran. Penyulaman 

terhadap tanaman yang rusak atau yang mati dilakukan pada saat musim 

hujan masih berlangsung, terutama 2 - 3 bulan sesudah penanaman 

(Fambayun, 2014). 

 

j. Purun Tikus (Eleocharis dulcis) 
Purun yang digunakan masyarakat umumnya diambil langsung 

dari alam, tanpa ada proses budidaya. Alih fungsi lahan untuk lahan 

pertanian dan perkebunan, menjadikan keberadaan purun semakin 

sedikit (Tata & Susmianto, 2016). Beberapa petani berinisiatif untuk 

menanam purun pada lahan sawah mereka agar bisa mendapatkan bahan 

baku anyaman purun, salah satunya adalah petani di Desa Anjir Muara, 

Kabupaten Barito Kuala (Junaidah et al., 2020). 

 

Pembuatan bibit 
Perbanyakan purun masih dilakukan dengan teknik tradisional 

dengan meninggalkan beberapa rumpun sampai  rimpangnya bertunas 

kembali. Bibit menggunakan anakan purun dari alam yang dilakukan 

dengan cara mengambil anakan (rimpang atau umbinya) dengan tinggi 

anakan sekitar 40 - 50 cm. Penanaman dilakukan pada lahan yang 

tergenang di awal musim hujan. Teknik penanaman adalah anakan purun 

diambil sebanyak 3 anakan/rumpun, kemudian ditanam dengan jarak 

tanam 50 cm x 50 cm, diikat dengan tali dan ikatkan pada ajir agar tidak 

rebah (Junaidah et al., 2020). 
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Gambar 3-16 Tanaman purun di lahan rawa gambut (a) dan purun yang sudah 
dipanen (b) (Foto: Tata & Susmianto, 2016). 

Pemeliharaan tanaman 

Pemupukan dilakukan hanya 1 kali selama daur yaitu pupuk NPK 

(15:15:15) dengan dosis 70 kg/ha. Teknik pemupukan dengan cara 

ditabur secara merata pada tanaman umur 2 bulan setelah tanam. Jenis 

hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman purun adalah burung 

bubut (Centropus bengalensis). Burung bubut suka hinggap di atas tanaman 

purun. Pada tanaman purun yang tumbuh terlalu renggang, keberadaan 

burung akan mengakibatkan purun rebah dan pertumbuhan tidak 

maksimal. Cara mengantisipasinya adalah menyulam bagian lahan 

penanaman purun yang kurang rapat pertumbuhannya (Junaidah et al., 

2020). 

 

k. Pulai Rawa (Alstonia pneumatophore) 

Pembuatan bibit 

Benih untuk pembuatan bibit harus dipanen dari buah yang telah 

masak secara fisiologis, dengan ciri kulit buah berwarna cokelat 

kehitaman. Buah dipanen sebelum pecah, karena jika buah/polong telah 

pecah, maka benihnya akan terbang terbawa angin. Pengumpulan benih 

dilakukan dengan pemanjatan. Buah pulai mempunyai bentuk lonjong 

kecil, berukuran 2 mm x 5 mm, diselimuti oleh bulu-bulu halus. Ekstraksi 

benih dilakukan dengan penjemuran di bawah panas matahari agar 

polong pecah dan benih dapat dengan mudah dipisahkan dari kulit buah. 
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Penjemuran sebaiknya dilakukan dalam wadah yang ditutup kelambu 

atau kasa untuk menghindari terbangnya benih karena benih pulai 

mempunyai bulu dan berukuran sangat kecil (Maimunah, 2014). Benih 

pulai rawa dikategorikan benih ortodoks yang umumnya dapat disimpan 

relatif lama (lebih dari 1 tahun). Satu kilogram benih pulai rawa berisi 

620.000 benih kering. 

Perkecambahan benih dilakukan dengan menabur benih pada 

media pasir halus. Sebelum ditabur, sebaiknya benih diberi perlakuan 

perendaman dalam air dingin selama 24 jam (Maimunah, 2014). 

Penyapihan dilakukan setelah semai memiliki daun 2 - 4 helai yang 

disapih ke dalam media dalam polybag (berukuran 10 cm x 15 cm atau 14 

cm x 22 cm) dengan media gambut. Pemeliharaan bibit dilakukan dengan 

penyiangan dan penyiraman secara teratur. Selama masa pertumbuhan, 

bibit diletakkan di bawah naungan. Pengerasan bibit (hardening off) 

dilakukan setelah bibit berumur 7-8 bulan. Proses pembuatan bibit dari 

penaburan benih hingga bibit siap tanam umumnya membutuhkan 

waktu 8 - 12 bulan (Maimunah, 2014; Tata & Susmianto, 2016). 

Pembuatan bibit juga bisa dilakukan dengan teknik cabutan 

anakan alam. Cabutan dilakukan terhadap anakan alam yang sehat, 

maksimal berdaun 6 helai, dan batang bibitnya belum berkayu. 

Pengambilan anakan dilakukan secara hati-hati agar akarnya tidak rusak, 

kemudian anakan tersebut diseleksi dan dikurangi luasan daun dengan 

cara menggunting 1/2 atau 1/3 dari luas daun semula untuk menghindari 

respirasi yang berlebihan. Anakan tersebut ditanam ke dalam media 

gambut dalam polybag berukuran 10 cm x 15 cm atau 14 cm x 22 cm. 

Anakan tersebut diletakkan dalam sungkup plastik pada bedeng 

perakaran yang diberi naungan. Penyiraman dilakukan secara teratur, 

yang dilakukan bila uap air pada sungkup mulai kering. Sungkup plastik 

dapat dibuka setelah bibit berumur 1 - 2 bulan atau setelah 

menumbuhkan 2 - 4 helai daun (Wibisono et al., 2015). 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Pulai merupakan jenis toleran cahaya yang sangat sesuai untuk 

ditanam di lahan gambut terbuka. Jarak tanam yang umum digunakan 

adalah 5 m x 5 m. Pembersihan lahan sebelum penanaman dilakukan 

dengan teknik piringan yang dibersihkan pada radius 0,5 m dari titik 
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tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan kedalaman 15 - 30 

cm dan diameter 15 - 25 cm atau sesuaikan dengan ukuran polybag dan 

bibit yang akan ditanam. Penanaman juga dapat dilakukan dengan teknik 

gundukan (artificial mound system), bila dikhawatirkan akan terjadi 

genangan yang berat. Gundukan dibentuk dari gambut dengan ukuran 

di atas genangan yang diperkirakan akan terjadi.  

Bibit yang telah ditumbuhkan dan siap tanam, selanjutnya diberi 

perlakuan pengerasan (hardening off) untuk meningkatkan  daya 

adaptasi bibit ketika ditanam di lapangan. Penanaman dilakukan pada 

awal musim hujan, yaitu sekitar November-Desember. Penanaman 

dilakukan pada awal musim hujan. Pemeliharaan tanaman dilakukan 

dengan pendangiran (pembuatan piringan yang dibersihkan dan 

digemburkan). Kegiatan ini dilakukan 2 - 3 kali dalam setahun sampai 

tanaman berumur 2 – 3 tahun dan sebaiknya dilakukan pada awal dan 

akhir musim hujan. Penggantian tanaman yang mati dengan bibit baru 

(penyulaman) dilakukan selama 3 bulan pertama setelah penanaman dan 

sebaiknya dilakukan pada saat masih musim hujan (Wibisono et al., 

2015). 

 

l. Geronggang (Cratoxylon arborescens) 

Pembuatan bibit 
Pengunduhan buah geronggang dilakukan pada saat buah telah 

masak secara fisiologis dengan cara perontokan atau pemanjatan pohon. 

Pengumpulan buah harus dilakukan pada saat buah masak dan belum 

pecah, yang umumnya terjadi sekitar bulan Desember. Benih diekstraksi 

dengan cara dijemur sinar matahari selama tiga hari, buah geronggang 

akan terbuka (sistem kering). Buah geronggang yang telah kering dapat 

juga dibuka secara manual dengan cara membuka satu persatu buah 

dengan tangan hingga biji/benihnya keluar. Ekstraksi benih geronggang 

bisa juga dilakukan dengan sistem basah, yakni dengan menghancurkan 

atau menggosok-gosokan buah dengan kedua belah tangan hingga 

hancur atau benih/bijinya keluar. Dengan cara ini sebagian besar biji 

akan keluar dan mengapung di permukaan. Untuk memisahkan antara 

benih dengan bagian buah lain yang tidak dikehendaki, bisa dilakukan 

dengan penyaringan (Danu & Junaedi, 2019). Benih geronggang 
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berwatak intermediate, yaitu benih dapat disimpan dalam periode tertentu 

(kurang dari 1 tahun) pada kadar air benih 10% - 12%.  

Geronggang memerlukan waktu perkecambahan yang relatif 

lama. Media gambut dapat digunakan sebagai media tabur dengan daya 

berkecambah cukup tinggi, yaitu 60% (Maimunah, 2014). Media tabur 

untuk perkecambahan benih juga dapat menggunakan campuran pasir 

dan tanah (1:1,v/v) yang disterilkan (Danu & Kurniaty, 2013). 

Umumnya, benih geronggang mulai berkecambah pada hari ke 18 

setelah penaburan dan perkecambahan berlangsung selama 38 hari 

(Maimunah, 2014). Media tabur yang terlalu remah dan kurang mengikat 

air tidak disarankan karena biji geronggang lebih lambat berkecambah 

pada media dengan ketersediaan air yang kurang mencukupi. Penyapihan 

semai dilakukan setelah semai memiliki dua pasang daun yang tumbuh 

sehat. Media yang digunakan untuk penyapihan adalah media campuran 

arang sekam padi dan serbuk sabut kelapa (1:2, v/v) dan intensitas 

naungan 25% (Danu & Kurniaty, 2013). Media lainnya yang dapat 

digunakan adalah media campuran top soil dan arang sekam (1:1, v/v). 

Penambahan mikoriza yang diisolasi dari rawa gambut (Glomus spp. dan 

Gigaspora sp.) mampu meningkatkan pertumbuhan bibit geronggang 

(Yuwati et al., 2018). 

Kegiatan pembibitan geronggang juga dapat menggunakan 

anakan alam. Pengumpulan anakan alam dilakukan sekitar bulan Juli 

hingga Desember, dengan kriteria anakan memiliki tinggi sekitar 10 cm, 

sehat, dan batang bibit belum berkayu. Anakan alam yang diperoleh 

dapat langsung disapih dan diletakkan di bawah sungkup plastik di 

bedeng semai yang diberi naungan. Setelah bibit menumbuhkan tunas 

dan daun baru, sungkup plastik dibuka. Media pembibitan yang dapat 

digunakan adalah campuran top soil dengan kompos (1:1, v/v), atau 

gambut 100% (Suhartati et al., 2012).  

Teknik pengadaan bibit lainnya melalui perbanyakan secara 

vegetatif, seperti stek pucuk. Stek pucuk geronggang dapat ditumbuhkan 

pada beberapa media seperti: 1). media pasir sungai, 2). campuran tanah 

gambut + sekam padi (3:1, v/v), atau 4) campuran serbuk sabut kelapa 

(cocopeat) + sekam (2:1) yang mampu memberikan persen berakar stek 

hampir seragam dengan persen hidup stek 56,25% - 80%. Stek 

geronggang yang diberi hormon perangsang akar mulai berakar setelah 
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4 minggu. Pemeliharaan bibit vegetatif secara umum sama dengan bibit 

generatif (asal benih). Bibit geronggang umumnya siap tanam setelah 

umur 6 bulan di persemaian dengan rata-rata tinggi 30 cm - 40 cm. 

Pengerangan bibit (hardening off) dilakukan dengan menempatkan bibit 

pada areal terbuka dengan merenggangkan jarak antar bibit (BPPLHK 

Banjarbaru, 2019). 

 

 

 

Gambar 3-17 Bunga (a), buah geronggang yang telah masak (b), dan bibit siap 
tanam (c) (Foto: Junaedi, 2019) 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Geronggang merupakan jenis pioneer yang memerlukan lahan 

terbuka untuk pertumbuhannya secara optimal sehingga persiapan lahan 

sebelum penanaman sangat diperlukan. Penanaman juga dapat dilakukan 

dengan sistem jalur (pembersihan lahan sistem jalur). Pembersihan jalur 

dilakukan secara manual dan memanjang (tergantung kondisi lapangan) 

dengan lebar sekitar 1 m - 1,5 m. Dengan lebar ini sistem jalur hanya 

akan bisa diterapkan untuk jarak tanam yang relatif lebar. Adapun jarak 

antar jalur bisa disesuaikan dengan jarak tanam yang dipilih dan sesuai 

dengan tujuan penggunaan kayunya (Junaedi, 2019b). Penanaman 

biasanya dilakukan secara campuran dengan tanaman lainnya seperti 

sagu, karet, pinang dan kelapa (Kurniawan, 2019).  
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Penanaman sebaiknya menggunakan teknik gundukan pada 

kondisi lahan tergenang air seperti pada cekungan-cekungan gambut sisa 

kebakaran. Gundukan tersebut berfungsi agar tanaman tidak tenggelam 

pada saat puncak musim hujan dengan memberikan posisi yang lebih 

tinggi dari genangan air. Hal ini sesuai dengan temuan Wahyuningtyas 

dan Ariani (2015) bahwa gundukan dapat meningkatkan persen hidup 

dan pertumbuhan tanaman geronggang. Ukuran gundungan yang umum 

digunakan adalah 30 cm x 30 cm x 30 cm, atau 30 cm x 30 cm x 50 cm 

(panjang x lebar x tinggi). Agar gundukan lebih kompak dan kuat, maka 

lebih baik dibuat 2 - 3 bulan sebelum penanaman (pada musim kemarau). 

Selama waktu 3 bulan juga memberikan kesempatan gambut dalam 

gundukan terurai lebih lanjut sehingga menjadi lebih subur 

(Wahyuningtyas & Ariani, 2015). Hama yang umum menyerang tanaman 

geronggang adalah ulat yang penggerek pucuk (daun muda) di 

persemaian. Serangan ulat ini dapat dikendalikan dengan penyemprotan 

insektisida (Suhartati et al., 2012). 

 

m. Rengas (Gluta renghas) 

Pembuatan bibit 

Pengunduhan buah harus dilakukan pada saat masak fisiologis, 

dan di beberapa daerah, kemasakan buah rengas berbeda-beda. Di 

Kalimantan, rengas mulai berbunga sekitar bulan September hingga 

Oktober dan buah masak terjadi pada bulan Februari hingga Maret 

(Nugroho, 2011), sedangkan di Jawa Barat umumnya buah masak bulan 

Oktober-November (Supriatna & Kelana, 2011). Buah masak secara 

fisiologis dicirikan dengan warna kulit buah merah-kecokelatan sampai 

kehitaman. Benih rengas tergolong ke dalam kelompok benih intermediate, 

memiliki kandungan resin, sehingga viabilitas akan cepat menurun jika 

disimpan pada suhu kamar. Penyimpanan pada suhu rendah seperti 

ruang AC atau DCS (dry cold storage) lebih mampu mempertahankan 

viabilitas benih. Kadar air aman untuk disimpan sekitar 7%-9%, 

kemudian benih dikemas ke dalam wadah kedap udara (Supriatna & 

Kelana, 2011). 

Benih mengandung getah/resin yang dapat menghambat 

perkecambahan benih, namun resin tersebut akan hilang setelah 

dikeringkan. Perkecambahan benih tidak memerlukan perlakuan 
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pendahuluan. Benih ditaburkan pada media campuran pasir dan tanah 

(1:1, v/v). Sebelum benih ditabur, benih ditiriskan dahulu, kemudian 

ditanam pada media sedalam ¾ bagian bening dengan posisi lembaga 

miring ke bawah. Penyapihan semai dilakukan setelah bibit memiliki 2 

daun sempurna, dengan tinggi sekitar 5 cm. Media sapih dapat berupa 

campuran tanah, pasir, dan kompos (7:2:1, v/v/v) (Supriatna & Kelana, 

2011). Bibit di persemaian dipelihara dengan penyiangan, penyiraman, 

dan pemupukan. Setelah 3 bulan bibit diberi perlakuan pengerasan 

(hardening off) sehingga bibit tersebut siap ditanam di lapangan.  

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Penanaman rengas dalam upaya revegetasi lahan gambut sering 

kali menggunakan teknik gundukan (mound system) dan penanaman dalam 

jalur (line planting) (Giesen 2004; Wibisono et al., 2005; Bastoni, 2009). 

Sistem gundukan sudah banyak diaplikasi dalam revegetasi lahan 

gambut, seperti program rehabilitasi HRG di Sumatera Selatan, Jambi, 

dan Kalimantan Tengah. Masa tanah yang subur digundukan dan bibit 

ditanam pada gundukan tersebut sehingga bibit tidak terendam air pada 

saat puncak musim hujan (Bastoni, 2009). Gundukan yang dibuat 

dengan ketinggian 0,3 m - 0,5 m mampu meningkatkan persen hidup 

tanaman 65% - 85% (Kunarso & Bastoni, 2013). 

 

n. Terentang (Campnosperma coriaceum) 

Pembuatan bibit 
Pembiakan terentang umumnya dilakukan secara generatif 

dengan menggunakan benih. Buah terentang dapat dikumpulkan di 

bawah tegakan atau dipetik di pohon dengan pemanjatan. Buah masak 

secara fisiologis dicirikan dengan warna buah yang kemerah-merahan 

atau merah gelap (Siregar et al., 2011) yang umumnya terjadi pada bulan 

November-Januari. Benih terentang berwatak rekalsitran sehingga tidak 

mampu dikeringkan dan disimpan lama. Benih terentang dikategorikan 

sebagai benih rekalsitran, sehingga setelah pengumpulan benih harus 

segera diproses. Ekstraksi benih dapat dilakukan dengan merendam 

benih dalam air selama 2 - 3 hari sampai kulit dan daging buah lunak dan 

benihnya mudah dipisahkan. Benih dibersihkan, kemudian direndam air 

untuk memilih biji yang bernas. Benih yang baik akan tenggelam dan 



 

 

|
1
2
3
 

benih yang jelek umumnya akan terapung dan sebaiknya dibuang 

(Suhartati et al., 2012). 

Jumlah benih dalam satu kilogram adalah 16.852 butir. Benih yang 

dikumpulkan harus segera disemaikan (Suhartati et al., 2012). Media 

semai yang digunakan dapat berupa campuran pasir dan tanah (1:1, v/v). 

Wadah semai sebaiknya ditutup plastik transparan untuk mempercepat 

perkecambahan benih, kemudian tutup plastik dibuka ketika semai telah 

muncul. Penyapihan dilakukan ketika semai telah menumbuhkan 

sepasang daun sempurna. Media sapih dapat menggunakan campuran 

tanah dengan kompos (1:1, v/v) (Siregar et al., 2011; Suhartati et al., 

2012).  

Pengadaan bibit bisa juga melalui pembiakan vegetatif dengan 

menggunakan stek batang. Bahan stek dipotong dengan panjang 20 cm 

- 25 cm, kemudian direndam dalam larutan zat pengatur tumbuh untuk 

perakaran. Media yang digunakan adalah campuran gambut dan sekam 

padi (7:3, v/v) (Panjaitan & Ardana, 2010). Pemeliharaan bibit vegetatif 

secara umum sama dengan bibit generatif (asal benih). Bibit umumnya 

siap tanam setelah bibit berumur 6 bulan di persemaian, dengan rata-rata 

tinggi 30-40 cm. Pengerangan bibit (hardening off) dilakukan dengan 

menempatkan bibit pada areal terbuka dengan merenggangkan jarak 

antar bibit. 

 

 
Gambar 3-18 Buah terentang yang sudah masak fisiologis (a) dan benih terentang 

hasil ekstraksi (b) (Foto: Danu & Bogidarmanti, 2012)  

 

Penanaman dan pemeliharaan 
Geronggang merupakan jenis pioneer yang memerlukan lahan 

terbuka untuk pertumbuhannya secara optimal sehingga persiapan lahan 

a b 
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sebelum penanaman sangat diperlukan. Penanaman dapat juga dilakukan 

dengan sistem jalur (line planting) dengan lebar jalur tanam 1 m - 1,5 m, 

dan jarak antar jalur 5 m - 6 m, sedangkan jarak tanam dalam jalur 3 m. 

Bibit yang akan ditanam sebaiknya disiram terlebih dahulu beberapa saat 

sebelum penanaman sehingga bibit segar. Lubang tanam dibuat dengan 

ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm atau disesuaikan dengan ukuran polybag 

dan besarnya bibit (Wibisono et al., 2015). Penanaman dilakukan dengan 

terlebih dahulu memadatkan tanah gambut pada lubang tanam. 

Penanaman juga dapat dilakukan dengan teknik gundukan, khususnya 

pada lahan-lahan yang sering tergenang dalam. Setelah tanaman berumur 

1 - 2 bulan dilakukan penyulaman pada tanaman yang dinyatakan mati 

(Panjaitan & Ardana, 2010). 

 

o. Tumih (Combretocarpus rotundatus) 

Pembuatan bibit 
Pengumpulan benih harus memperhatikan tingkat kemasakan 

buah. Buah masak secara fisiologis ditandai dengan warna kulit buah 

cokelat. Buah tumih akan rontok setelah masak sehingga kegiatan 

pengunduhan buat harus tepat waktu. Benih tumih memiliki bulu yang 

berukuran kecil dan sangat tipis di lapangan mudah terbawa angin. 

Jumlah benih per kg adalah 15.511 butir. Benih tumih berwatak 

rekalsitran sehingga tidak dapat disimpan lama dan harus segera 

disemaikan setelah pengumpulan benih. Pada saat penyemaian benih, 

sayap benih dipotong sehingga benih pada saat ditabur mencapai 

permukaan tanah secara optimal dan benih lebih mudah berkecambah. 

Media gambut yang disaring terlebih dahulu memberikan 

perkecambahan benih tumih terbaik dibandingkan media pasir. Benih 

mulai berkecambah pada hari ke 10 dengan jangka waktu 

perkecambahan 16 hari, dengan daya berkecambah dapat mencapai 70% 

dan kecepatan kecambahnya 16,83%/hari.  Perkecambahan benih tumih 

umumnya memerlukan sekitar 1 bulan hingga semai siap sapih 

(Maimunah, 2014).  

Di lapangan, penyemaian benih tumih sering mengalami 

kegagalan sehingga pembuatan bibit dari cabutan anakan alami lebih 

disukai (Graham et al., 2016). Pengadaan bibit dengan cabutan dapat 

dilakukan dengan menggunakan media tanam campuran pasir, sekam 
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padi, dan serbuk gergaji (2:1:1, v/v). Bedeng pembibitan diberi sungkup 

plastik sehingga kondisinya relatif stabil dengan suhu 23,57° (pagi hari) - 

27,57°C (siang hari), kelembapan 96% - 98%, dan intensitas cahaya 

278,24 Lux pada siang hari. Cabutan tumih dengan ukuran tinggi 15,1–

20,0 cm mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam bertahan hidup 

dibanding dengan ukuran yang lebih kecil (Istomo & Kiswantara, 2012).  

Metode pengadaan bibit lainnya dilakukan dengan stek pucuk 

anakan alam. Bahan stek diberi perlakuan IBA 100 ppm dan ditanam 

pada media serbuk kelapa (cocopeat), sekam padi bakar, dan vermi kulit. 

Metode ini mampu menghasilkan persen berakar stek hingga 66,67% 

(Istomo et al., 2012). Bibit umumnya siap tanam setelah umur 6 bulan di 

persemaian dengan rata-rata tinggi 30 cm - 40 cm. Pengerangan bibit 

(hardening off) dilakukan dengan menempatkan bibit pada areal terbuka 

dengan merenggangkan jarak antar bibit. 

 

Penanaman dan pemeliharaan 
Tumih merupakan jenis pohon pionir yang memerlukan lahan 

terbuka untuk pertumbuhannya secara optimal sehingga persiapan lahan 

sebelum penanaman sangat diperlukan. Penanaman juga dapat dilakukan 

dengan sistem jalur (pembersihan lahan sistem jalur). Pembersihan jalur 

dilakukan secara manual dan memanjang (tergantung kondisi lapangan) 

dengan lebar sekitar 1 m – 1,5 m. Dengan lebar ini sistem jalur hanya 

akan bisa diterapkan untuk jarak tanam yang relatif lebar. Adapun jarak 

antar jalur bisa disesuaikan dengan jarak tanam yang dipilih dan sesuai 

dengan tujuan penggunaan kayunya. Penyulaman terhadap tanaman 

yang mati dilakukan dengan bibit baru yang sehat. Penyulaman dilakukan 

2 - 3 bulan sesudah penanaman dan sebaiknya dilakukan pada saat masih 

musim penghujan (Wibisono et al., 2015). 

 

p. Kempas (Koompassia malaccensis) 

Pembuatan bibit 
Buah mempunyai berat sangat ringan dan bersayap sehingga 

mudah dipencarkan oleh angin ketika benih sudah masak. Untuk itu, 

pengunduhan benih harus tepat waktu, yang dilakukan ketika buah atau 

polong sudah berwarna kecokelatan. Biji atau benih dapat disimpan 

dalam waktu lama tanpa kehilangan daya kecambah atau bersifat 
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ortodoks. Umumnya benih dari famili Leguminosae memiliki dormansi 

kulit sehingga sebelum benih ditabur sebaiknya dilakukan perlakuan 

perendaman benih dalam air mendidih (80° C) dan dibiarkan dingin 

selam 24 jam. Benih ditabur pada bak atau bedeng tabur dengan media 

campuran tanah pasir (1:1, v/v). Setelah benih berkecambah dan semai 

telah tumbuh normal berukuran tinggi 3 cm - 4 cm, semai tersebut 

disapih ke polybag berisi media campuran tanah, kompos, dan sekam 

dengan perbandingan 3:2:1 (v/v/v). Penyapihan dilakukan pada tempat 

yang teduh dan sebaiknya diberi sungkup plastik. Selanjutnya bibit 

ditempatkan di bedeng sapih dengan naungan 60% sehingga bibit dapat 

tumbuh optimal. Setelah dipelihara 4 - 5 bulan, proses pengerasan 

(hardening off) dapat segera dilakukan dan bibit siap untuk ditanam di 

lapangan. 

Pengadaan bibit juga bisa dilakukan dengan bibit dari anakan alam 

(wildling) apabila ketersediaan anakan alam melimpah di lapangan. 

Praktisi kehutanan lebih menyukai cara ini karena lebih mudah dalam 

pelaksanaannya, walaupun sering kali kualitas bibit yang dihasilkannya 

lebih rendah, terutama dalam hal daya tahan hidup di lapangan. Tahapan 

dalam penyiapan bibit dari anakan alam adalah pengadaan anakan alam 

(cabutan), seleksi anakan alam, persiapan anakan alam, penanaman pada 

media dalam polybag, dan pemeliharaan. Pengumpulan anakan alam harus 

dilakukan secara hati-hati, kemudian diletakkan pada tempat yang 

lembap. Anakan yang telah dicabut diseleksi dan luas daunnya dikurangi 

dengan memotongnya hingga tersisa 1/3 bagian daun. Anakan ditanam 

pada media dalam polybag dan diletakkan pada bedeng sapih yang diberi 

naungan. Untuk meningkatkan persen hidup bibit, sebaiknya bibit 

anakan alam diberi sungkup plastik sehingga kelembapan ruang 

perakarannya terjaga. Bibit dipelihara hingga siap tanam dan dilakukan 

pengerasan (hardening off) juga sebagaimana bibit yang dipersiapkan 

melalui penaburan benih (Wibisono et al., 2015). 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Penanaman dengan sistem jalur (line planting) (Giesen 2004; 

Wibisono et al., 2005; Bastoni, 2009) umumnya digunakan dalam 

penanaman jenis kempas. Dalam jalur-jalur tersebut dibuat guludan atau 

gundukan (artificial mound) untuk penanaman bibit. Cara ini merupakan 
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cara yang efektif untuk menghindari genangan yang berlebihan ketika 

bibit sudah ditanam. Bibit yang akan ditanam harus dipilih bibit yang 

sehat dan segar, dan beberapa saat sebelum penanaman, bibit sebaiknya 

disiram sehingga lebih segar. Penanaman dilakukan dengan membuka 

polybag dan usahakan media dalam polybag tetap kompak (tidak lebur), 

kemudian bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam, tepat di tengah 

lubang (pada guludan yang telah dibuat). Lubang tanam yang telah 

ditanami bibit ditimbun kembali dengan tanah bekas galian. Usahakan 

bagian top soil-nya berada pada bagian dalam lubang tanam yang 

bersentuhan langsung dengan akar. Pemeliharaan tanaman dilakukan 

dengan penyulaman terhadap bibit yang mati atau rusak yang dilakukan 

2 – 3 bulan setelah penanaman. Pemeliharaan selanjutnya adalah 

pengendalian gulma, pendangiran, pemupukan dan pengendalian hama 

penyakit (Wibisono et al., 2015).  

 

q. Punak (Tetramerista glabra) 

Pembuatan bibit 
Pengadaan bibit punak umumnya dilakukan melalui pembibitan 

menggunakan benih atau cabutan anakan alam. Pengumpulan benih 

punak dilakukan pada saat buah telah masak secara fisiologis. Di Taman 

Nasional Sebangau buah masak terjadi pada bulan Februari (Nugroho, 

2011). Kemudian benih diekstraksi dan ditabur pada media garba 

campuran tanah pasir (1:1, v/v). Setelah benih berkecambah dan semai 

telah tumbuh normal berukuran tinggi 3 cm - 4 cm, semai tersebut 

disapih ke polybag berisi media campuran tanah, kompos, dan sekam 

dengan perbandingan 3:2:1 (v/v/v). Penyapihan dilakukan pada tempat 

yang teduh dan sebaiknya diberi sungkup plastik. Untuk pembuatan bibit 

dari cabutan, anakan yang dipilih adalah anakan yang memiliki 2 – 4 helai 

daun, masih belum berkayu, anakan dalam kondisi sehat, tidak terserang 

hama penyakit dan tumbuh tegak lurus (tidak bengkok). Sebaiknya 

pencabutan bibit anakan alam dilakukan pada saat musim hujan atau jika 

tanah di tempat pencabutan anakan sudah sangat basah (Barkah, 2009). 

Usahakan agar keadaan anakan cabutan sampai di persemaian masih 

dalam keadaan segar, dan langsung disapih ke dalam polybag yang berisi 

media tumbuh, misalnya campuran tanah, kompos, dan sekam dengan 

perbandingan 3:2:1 (v/v/v). Bibit dipelihara di persemaian hingga siap 
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tanam kemudian diberi perlakuan pengerasan (hardening off) dengan 

mengurangi naungan, memberikan jarak antar bibit, dan pengaturan 

penyiraman sehingga bibit dapat beradaptif dengan kondisi di lapangan. 

Metode pengadaan bibit lainnya adalah dengan cara vegetatif. 

Berdasarkan hasil penelitian Santosa et al. (2003), pembibitan tanaman 

punak dinilai efektif menggunakan stek pucuk dengan daya hidup 

mencapai 93%. Budidaya punak melalui perkembangbiakan vegetatif ini 

mampu memberikan solusi terhadap kendala-kendala pengadaan sumber 

benih dari jenis tanaman tersebut. 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Selanjutnya penanaman punak dapat dilakukan dengan pola jalur 

dengan jarak 4 m × 4 m, dengan jarak bibit dalam jalur 4 m dan jarak 

antara jalur 4 m (Rusmana et al., 2004). Pemeliharaan tanaman dilakukan 

dengan penyulaman terhadap bibit yang mati atau rusak yang dilakukan 

2 - 3 bulan setelah penanaman. Pemeliharaan selanjutnya adalah 

pengendalian gulma, pendangiran, pemupukan dan pengendalian hama 

penyakit. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan di antaranya adalah 

penyulaman, pengendalian gulma dan pengaturan intensitas cahaya. 

Penyulaman dilakukan 2 - 3 bulan setelah penanaman terhadap bibit 

yang mati atau rusak. Pendangiran dilakukan dengan cara membersihkan 

dan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dengan radius 1 m. 

Pengendalian gulma dilakukan dengan cara pembersihan rumput dan 

semak-belukar dan pemotongan liana. Frekuensi pengendalian gulma 

dan pendangiran sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. 

Setelah tanaman berumur 2 tahun, frekuensi pemeliharaan dapat 

dikurangi menjadi 2 kali dalam setahun (Rusmana, 2010).  

 

r. Perupuk (Lophopetalum multinervium) 

Pembuatan bibit 
Pengumpulan benih sebaiknya dilakukan dengan mengunduh 

langsung benih dari pohonnya. Benih yang masak yang diunduh 

langsung umumnya memiliki daya berkecambah 98,16% setelah 

penyimpanan 5 minggu, sedangkan benih yang dikumpulkan dari lantai 

hutan (buah yang jatuh) memiliki daya berkecambah 65,16%.  Benih 

yang dikumpulkan dari buah yang belum masak mempunyai daya 
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berkecambah 37,23% (Inmaryoto, 1994). Buah yang memiliki bentuk 

seperti kapsul akan pecat setalah masak dan benih-benih yang memiliki 

sayap akan terbawa angin (Partomihardjo et al., 2020) sehingga 

pengumpulan dengan pengunduhan langsung dari pohon induknya akan 

mendapatkan benih yang lebuh banyak, namun memerlukan alat dan 

tenaga yang lebih banyak. 

Benih perupuk relatif cepat berkecambah sehingga benih yang 

telah dikumpulkan, harus segera dikecambahkan. Benih dapat 

disemaikan pada media campuran pasir dan tanah (1:1, v/v) pada bak 

kecambah atau bedeng tabur. Penyapihan dilakukan setelah semai siap 

sapih dengan ciri tumbuh sepasang daun dengan tinggi semai 3-5 cm. 

Semai dapat disapih pada media campuran tanah, kompos, sekam (3:2:1, 

v/v/v) yang dilakukan pada pagi atau sore hari atau dilakukan di tempat 

yang teduh. Kemudian bibit ditumbuhkan pada bedeng sapih dengan 

naungan sekitar 65%.  

Penyiapan bibit lainnya dapat dilakukan melalui cabutan anakan 

alam. Anakan dipilih adalah anakan yang tumbuh normal, sehat, 

batangnya lurus, memiliki 2 - 4 helai daun, dan belum berkayu. Sebaiknya 

pencabutan bibit anakan alam dilakukan pada musim hujan atau jika 

tanah di tempat tumbuh anakan dalam kondisi basah. Bibit setelah 

dicabut diletakkan di dalam wadah yang lembap dan teduh, serta dibawa 

ke persemaian dalam kondisi segar. Bibit cabutan setelah sampai di 

persemaian, sebaiknya langsung disapih pada media dalam polybag yang 

berisi media tumbuh, misalnya campuran tanah, kompos, dan sekam 

(3:2:1, v/v/v). Bibit dipelihara di persemaian hingga siap tanam 

kemudian diberi perlakuan pengerasan (hardening off) dengan mengurangi 

naungan, memberikan jarak antar bibit, dan pengaturan penyiraman 

sehingga bibit lebih adaptif ketika dipindahkan ke lapangan. 

Metode pembuatan bibit lainnya dapat dilakukan secara vegetatif 

dengan teknik stek. Bahan stek yang diambil dari bagian pucuk 

memberikan persen hidup bibit terbaik, dengan persentase keberhasilan 

mencapai 80 – 100%. Bahan stek perupuk dapat disimpan sampai 96 jam 

pada wadah styrofoam dengan menjaga kelembapan dalam wadah > 90% 

dan suhu < 30°C. Pengakaran bibit di rumah kaca dapat menggunakan 

teknologi KOFFCO dengan pengkabutan partikel air agar kondisi dalam 

ruang pertumbuhan stek terjaga konstan (kelembapan udara > 90%, 
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suhu maksimal 30° – 31° C). Media tumbuh stek perupuk menggunakan 

pasir sungai. Pasir disterilisasi dengan cara dijemur di panas matahari 

selama 1 hari (sekitar 7 jam) (Rusmana & Yuwati, 2018). Setelah proses 

aklimatisasi stek selesai (stek telah menumbuhkan daun dan akar 

sempurna), bibit ditumbuhkan di bedeng sapih dengan naungan 65%. 

Bibit dipelihara di persemaian hingga siap tanam kemudian diberi 

perlakuan pengerasan (hardening off) dengan mengurangi naungan, 

memberikan jarak antar bibit, dan pengaturan penyiraman sehingga bibit 

lebih adaptif ketika dipindahkan ke lapangan. 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Penanaman di lahan gambut umumnya dilakukan dengan sistem 

jalur (Wibisono et al., 2005) dengan lebar jalur 1 m dan jarak tanam 

menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan target penanaman bibit. 

Untuk meningkatkan keberhasilan tanaman, tempat penanaman diberi 

gundukan dan bibit ditanam pada lubang tanam yang berada pada 

gundukan tersebut. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan 

penyulaman terhadap bibit yang mati atau rusak yang dilakukan 2 – 3 

bulan setelah penanaman. Pemeliharaan selanjutnya adalah pengendalian 

gulma, pendangiran, pemupukan dan pengendalian hama penyakit.  

 

s. Sesendok (Endospermum diadenum) 

Pembuatan bibit 
Buah sesendok bisa diunduh baik dengan cara pemanjatan pohon 

induk atau pengumpulan buah yang jatuh di lantai hutan. Buah yang 

masak secara fisiologis ditandai dengan warna kulit buah hijau tua hingga 

cokelat. Setiap buah umumnya berisi 1 - 3 butir benih atau biji. Dalam 

satu tangkai buah (malai) umumnya terdapat 20 buah. Ekstraksi benih 

dilakukan secara manual dengan cara memisahkan benih dari kulit dan 

daging buahnya. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode basah 

dengan cara memeram buah hingga kulit dan daging buah membusuk, 

kemudian buah digosok-gosok sehingga benihnya terpisah dari kotoran. 

Benih dibersihkan dan diseleksi dengan cara pengapungan dalam air. 

Benih yang mengapung sebaiknya dipisahkan dan dibuang karena tidak 

bernas. 



 

 

|
1
3
1
 

Benih sesendok dikategorikan sebagai benih rekalsitran yang tidak 

dapat disimpan lama dan tidak dapat dikeringkan. Penurunan kadar air 

umumnya akan menurunkan daya berkecambah benih sehingga proses 

penanganan benihnya harus cepat dan segera disemaikan. Media semai 

dapat digunakan media tanah, media pasir halus, dan campuran tanah 

dan kompos (1:1, v/v). Wadah atau bak tabur sebaiknya diberi sungkup 

plastik. Benih umumnya mulai berkecambah pada hari ke-45 setelah 

penaburan. Media sapih dapat menggunakan campuran kompos dan 

tanah (1:1, v/v) (Suhartati et al., 2012).  

 

 

 
Gambar 3-19 Buah, benih dan bibit tanaman sesendok (Foto: Junaedi, 2011) 

Bila ketersediaan anakan alam banyak, pembuatan bibit dapat 

menggunakan cabutan anakan alam. Anakan yang dipilih adalah anakan 

yang sehat, tumbuh normal, berbatang lurus, memiliki 2 - 4 helai daun, 

dan belum berkayu. Sebaiknya pencabutan bibit anakan alam dilakukan 

pada musim hujan atau pada kondisi tanah di tempat anakan lembap atau 

basah. Setelah pencabutan, anakan diletakkan pada media atau wadah 

yang lembap, dan dijaga agar sampai di tempat pembibitan dalam 

keadaan segar. Bibit sesegera mungkin disapih pada media dalam polybag 
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yang berisi media tumbuh, misalnya campuran tanah, kompos, dan 

sekam (3:2:1, v/v/v). Bibit dipelihara di persemaian hingga siap tanam 

kemudian diberi perlakuan pengerasan (hardening off) dengan mengurangi 

naungan, memberikan jarak antar bibit, dan pengaturan penyiraman 

sehingga bibit lebih adaptif ketika dipindahkan ke lapangan. 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Sesendok dapat dijadikan jenis alternatif penghasil bahan pulp. 

Jarak tanam yang digunakan, khususnya untuk tujuan penghasil kayu 

pulp, adalah 3 m x 2 m, atau 3 m x 3 m. Penanaman dapat dilakukan 

dengan sistem land clearing atau sistem jalur. Bibit yang akan ditanam 

harus dipilih bibit yang sehat dan segar, dan beberapa saat sebelum 

penanaman, bibit sebaiknya disiram sehingga lebih segar. Penanaman 

dilakukan dengan membuka polybag secara hati-hati dan media dalam 

polybag harus tetap kompak, kemudian bibit dimasukkan ke dalam lubang 

tanam. Untuk meningkatkan keberhasilan penanaman di lahan gambut, 

lubang tanam dapat ditempatkan di tengah guludan atau gundukan 

sehingga bibit terhindar dari genangan air ketika permukaan air naik. 

Lubang tanam yang telah ditanami bibit, ditimbun dengan tanah bekas 

galian, usahakan bagian top soil bekas galiannya diletakkan kembali pada 

bagian dalam lubang tanam dan lapisan bawahnya diletakkan di bagian 

atas. Penyulaman dilakukan terhadap bibit yang mati atau rusak selama 

2 - 3 bulan pertama setelah penanaman. Pemeliharaan selanjutnya adalah 

pengendalian gulma, pendangiran, pemupukan dan pengendalian hama 

penyakit. Pengendalian gulma sebaiknya dilakukan secara intensif 2 - 3 

kali dalam setahun sampai tanaman berumur 3 tahun.  
 

t. Balam (Palaquium spp.) 

Pembuatan bibit 
Pohon balam berbuah setiap tahun dengan buah mencapai masak 

fisiologis pada bulan Desember sampai Maret yang dicirikan dengan 

warna kulit buah hijau kekuningan. Pengumpulan benih balam dilakukan 

dengan cara pemanjatan dan memetik buahnya langsung dari pohon 

dengan bantuan alat galah berkait. Ekstraksi benih dapat dilakukan 

dengan cara basah, yaitu dengan cara menggosok atau memblender buah 

sehingga dagingnya terlepas dari benih. Benih yang sudah bersih dicuci 
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dengan air mengalir hingga bersih. Benih balam berwatak rekalsitran 

sehingga benih harus segera ditabur. Penyimpanan benih dalam jangka 

waktu singkat dapat dilakukan dengan menggunakan wadah yang porous 

(masih adanya pertukaran udara dan gas dengan di luar), misalnya 

kantong kain belacu, yang disimpan dalam ruang AC (suhu 18° - 20° C, 

kelembapan 50% - 60%) (Yuniarti, 2001). 

Proses pengecambahan benih dapat dilakukan dengan cara 

menabur benih pada campuran media pasir-tanah (1:1, v/v) atau 

menggunakan media vermi kulit (Iriantono, 1996). Semai yang tumbuh 

normal dengan ukuran tinggi 3 cm - 5 cm dapat disapih ke dalam media 

dalam wadah bibit (polybag). Pembibitan juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan cabutan anakan alam bila di lokasi dekat persemaian atau 

areal penanaman tersedia banyak anakan alam. Anakan alam yang 

digunakan sebaiknya memiliki tinggi rata-rata kurang lebih 20 cm. Media 

yang digunakan untuk semai cabutan tersebut adalah campuran tanah 

dan pupuk kandang (2:1, v/v). Perlakuan pemberian hormon 

perangsang perakaran (Rootone-F) 100 ppm dapat meningkatkan 

keberhasilan pembibitan dan pertumbuhan bibit (Sutriyani et al., 2016). 

Bibit dipelihara di persemaian hingga siap tanam kemudian diberi 

perlakuan pengerasan (hardening off) dengan mengurangi naungan, 

memberikan jarak antar bibit, dan pengaturan penyiraman sehingga bibit 

lebih adaptif ketika dipindahkan ke lapangan (Wibisono et al., 2015). 

 

Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Penanaman di lahan gambut umumnya dilakukan dengan sistem 

land clearing atau sistem jalur (line planting) dengan lebar jalur 1 m dan jarak 

tanam menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan target penanaman 

bibit. Umumnya pada lahan gambut, sistem land clearing relatif sulit 

dilakukan. Untuk meningkatkan keberhasilan tanaman, tempat 

penanaman diberi gundukan dan bibit ditanam pada lubang tanam yang 

berada pada gundukan tersebut. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan 

di antaranya adalah penyulaman, pengendalian gulma dan pengaturan 

intensitas cahaya. Penyulaman dilakukan 2-3 bulan setelah penanaman 

terhadap bibit yang mati atau rusak. Pendangiran dilakukan dengan cara 

membersihkan dan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dengan 

radius 0,5 m. Pengendalian gulma dilakukan dengan cara pembersihan 
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rumput dan semak-belukar, serta pemotongan liana sehingga tanaman 

mempunyai ruang tumbuh yang optimal. Frekuensi pengendalian gulma 

dan pendangiran sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. 

Setelah tanaman tumbuh dengan baik (lebih dari 1 tahun), frekuensi 

pemeliharaan tahunan dapat dikurangi menjadi 2 – 3 kali (Wibisono et 

al., 2015).  

 

3.4 Model Dan Tingkat Keberhasilan Penerapan Paludikultur 

3.4.1 Penerapan Model-Model Paludikultur 

a. Paludikultur di lahan gambut bekas terbakar di Desa 
Riding 

Kondisi umum lokasi 

Model paludikultur di lahan gambut bekas terbakar ini dibangun 

di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir, 

Sumatera Selatan (Muslimin et al., 2018). Kondisi biofisik Desa Riding 

secara umum tergolong lahan gambut dangkal sampai sedang dengan 

kisaran kedalaman gambut 50 cm - 100 cm. Pada puncak musim hujan 

(November–Maret) lahan gambut tergenang dengan kisaran genangan 

dangkal sampai sedang (10 cm - 30 cm), namun pada saat intensitas hujan 

tinggi kondisi genangan bisa mencapai 60 cm. Pada musim kemarau 

genangan air surut dengan muka air tanah berkisar antara 30 cm - 50 cm. 

Kualitas air adalah sebagai berikut, suhu air di waktu pagi 32,5° C, siang 

32,7° C dan sore 32,3° C, EC 0,125 micromhos, TDS 0,059 ppm dan 

pH 3,5. Tingkat kematangan gambut sampai pada kedalaman 60 cm 

termasuk ke dalam hemik sampai saprik dengan ciri: a). kematangan 

gambut setengah melapuk, b). bahan asalnya sudah mulai tidak dikenali, 

c). apabila diremas yang tertinggal atau yang lolos sekitar 50% - 75%, d). 

berwarna cokelat tua-hitam, e). bahan organik kasar sekitar sepertiga 

bagiannya. 

 

Desain revegetasi 

Plot di Desa Riding terbagi dalam 2 pola, yaitu plot restorasi lahan 

gambut pola intensif (agrosilvofishery) seluas 1 hektar dan plot restorasi 

lahan gambut pola semi intensif (agrosilvo) seluas 2 ha. Desain plot ini 

diwujudkan dalam bentuk areal yang disediakan untuk budidaya 

tanaman. Rewetting pada desain plot ini dilakukan dengan sekat kanal yang 



 

 

|
1
3
5
 

bertujuan untuk mempertahankan muka air tanah pada kisaran <40 cm 

dan mempertahankan genangan air pada kisaran dangkal (<25 cm). 

Kondisi ini diperlukan agar pertumbuhan tanaman budidaya tetap 

optimal dan untuk tujuan konservasi gambut. Untuk memperoleh 

kondisi tersebut maka setelah penataan areal plot, kemudian ditentukan 

posisi bendungan yang berfungsi sebagai pengatur genangan air dan 

muka air tanah.  

 

Gambar 3-20 Desain plot restorasi lahan gambut intensif dan semi intensif pada 
kegiatan restorasi lahan gambut di Desa Riding (Muslimin et al., 2018) 

Tahapan kegiatan revegetasi adalah sebagai berikut: 

1) Pematang adalah areal budidaya yang dapat digunakan sepanjang 

tahun karena didesain tidak terendam pada saat banjir. Hal ini 

untuk menjamin tersedianya sumber pendapatan petani pengelola 

sepanjang tahun. Pilihan jenis tanamannya adalah tanaman 

hortikultura (tanaman buah dan sayur) yang adaptif pada lahan 

gambut, berproduktivitas tinggi dan berdaur pendek. 

2) Lahan seluas 1 ha di luar pematang dan parit bagian dalam 

berfungsi sebagai areal budidaya tanaman tahunan yang tahan 

genangan di musim hujan. Pilihan jenisnya disesuaikan dengan 

karakter genangan (fluktuasi dan durasi genangan air). Tanaman 
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tahunan juga berfungsi sebagai penyuplai bahan organik 

pembentuk gambut.  

3) Penataan dan pengaturan jarak tanam memegang peran penting 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Jarak tanam 4 m x 4 

m, atau 5 m x 4 m dapat diterapkan untuk tanaman tahunan, jika 

areal difungsikan untuk tumpang sari dengan padi di musim hujan 

dan jagung di musim kemarau maka jarak tanam longgar 8 m x 3 

m (seperti konsep wanagromina) dapat digunakan untuk tanaman 

tahunan dan ruang diantaranya digunakan untuk budidaya padi 

dan jagung.  

4) Penataan dan pengaturan jarak tanam tanaman tahunan yang 

digunakan pada pola semi intensif bisa menggunakan pola jarak 

tanam lebih lebar, misalnya 10 m x 4 m. Jarak tanam lebar ini 

dimaksudkan untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih besar 

bagi usaha pertanian musiman (padi dan jagung) yang bisa di 

tanam di antara jarak 10 m. Dalam perkembangannya, ruang 

tumbuh yang lebar (10 m) tersebut nantinya juga bisa digunakan 

sebagai ruang tanam tanaman tahunan jenis lainnya sebagai upaya 

diversifikasi jenis dan produk dari lahan yang bersangkutan. 

b. Paludikultur dengan pendekatan Applied Nucleation di Desa 

Sungai Beras 

Tinjauan umum lokasi 

Model paludikultur ini dibangun di Desa Sungai Beras, 

Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 

(Budi et al., 2017). Aksesibilitas lokasi bisa ditempuh kurang lebih 2,5 jam 

dari Kota Jambi melalui jalan provinsi dan jalan tanah PT. WKS (Wira 

Karya Sakti) sampai di Parit Jawa Timur yang berada di tepi Sungai 

Mendahara (anak sungai Batang Hari). Dari Parit Jawa Timur ke Pusat 

Desa Sungai Beras ditempuh melalui jalan air (sungai) dengan 

menggunakan perahu kecil (kepompong) selama kurang lebih 10 menit. 

Jarak dari pelabuhan Sungai Beras ke lokasi penanaman sepanjang 

kurang lebih 5 Km dapat ditempuh dengan jalan tanah menggunakan 

motor jika tidak hujan atau menggunakan perahu kepompong jika hujan. 

Luas areal rehabilitasi adalah 2 ha yang berada di Kawasan Hutan Desa 
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Sungai Beras yang telah digarap oleh Bapak Haji Kamson. Ukuran areal 

rehabilitasi lebar sekitar 80 m dan panjang 250 m (20.000 m2) yang 

ditengah-tengahnya berupa parit drainase. Kondisi umum vegetasi yang 

ada adalah kebun sawit yang tidak terawat dan tidak produktif. Jumlah 

sawit yang masih hidup sebanyak 206 pohon. Di samping itu pada tahun 

2014 telah ditanam jelutung kerapatan rendah dengan tinggi antara 1 m 

- 3 m. Tumbuhan bawah yang dominan ialah rumput dan paku-pakuan. 

Tumbuhan pohon pionir didominasi oleh jenis Macaranga triloba dan 

Evodia latifolia pada tingkat pancang dan tiang  

 

Desain Revegetasi 

BRG dan IPB melakukan kerjasama dalam riset aksi rehabilitasi 

lahan gambut terdegradasi di Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara 

Hulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Riset Aksi ini akan 

menitik beratkan pada penerapan pendekatan konsep Applied Nucleation 

(penanaman kelompok) untuk rehabilitasi ekologis lahan gambut yang 

terdegradasi. Applied Nucleation adalah salah satu teknik atau metode 

restorasi dengan menanam tanaman berkayu secara berkelompok 

dengan ukuran tertentu yang dapat memfasilitasi datangnya burung atau 

binatang lainnya yang selanjutnya dapat menyebarkan biji-biji 

disekelilingnya sehingga akan tumbuh tanaman-tanaman baru. Untuk 

membandingkan keberhasilan rehabilitasi dengan konsep Applied 

Nucleation di buat pula penanaman yang biasa dilakukan dalam 

rehabilitasi hutan yaitu secara jalur. Berdasarkan uraikan di atas desain 

rehabilitasi yang dilakukan pada areal seluas 2 ha dibagi menjadi 2 

masing-masing seluas 1 ha untuk tanaman cara jalur dan 1 ha untuk cara 

Applied Nucleation. Masing-masing pola penanaman dibuat 4 ulangan 

yang letaknya bersebelahan, sehingga total petak ulangan seluas 0,25 ha 

sebanyak 8 petak penanaman. 

Jarak tanam pada tanaman jalur 3,5 m x 5 m pada petak 0,25 

ditanam sebanyak 140 bibit sehingga total untuk 4 petak (luas 1 ha) 

sebanyak 560 bibit tanaman. Pada tanaman kelompok, (lima tanaman 

dalam satu titik) dengan jarak tanam 10 m pada setiap titik, ditanam 150 

bibit pada setiap petak 0,25 ha, sehingga untuk 4 petak (luas 1 ha) 

ditanam 600 bibit. Dengan demikian total bibit yang ditanam untuk areal 

kurang lebih 2 ha akan ditanam 1160 bibit. 
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Pola tanam dibagi dalam 8 petak (4 petak untuk penanaman sistim 

jalur dan 4 petak lagi untuk penanaman sistim kelompok), luas masing-

masing petak adalah 0,25 ha. Jarak tanam yang telah ditentukan untuk 

penanaman sistim jalur adalah 3,5 m x 5,0 m; sedangkan jarak tanam 

untuk sistim penanaman kelompok adalah (a). jarak tanam jelutung 10,0 

m x 10,0 m, dan (b). jarak tanam MPTS (jengkol, nangka, petai dan 

rambutan) 3,5 m dari titik tanam jelutung. Tanaman MPTS ditanam 

dengan penempatannya mengelilingi tanaman jelutung pada sistim 

tanaman kelompok. Satu tanaman jelutung akan dikelilingi oleh masing-

masing 4 jenis tanaman MPTS yang berbeda (jengkol, nangka, petai dan 

rambutan). 

Jumlah bibit jelutung yang dibutuhkan untuk sistim penanaman 

jalur adalah 150 bibit jelutung untuk masing-masing petak, sehingga bibit 

jelutung yang dibutuhkan untuk sistim penanaman jalur adalah 600 bibit 

(1 petak ada 25 jalur dan tiap jalur ada 6 bibit jelutung). Jumlah bibit yang 

dibutuhkan per petak untuk sistim penanaman kelompok adalah masing-

masing 28 bibit jelutung, 28 bibit jengkol, 28 bibit nangka, 28 bibit petai, 

dan 28 bibit rambutan (14 jalur tanaman dan 2 tanaman untuk masing-

masing jalur). Sehingga jumlah bibit tanaman yang dibutuhkan untuk 4 

petak penanaman jalur adalah 112 bibit jelutung, 112 bibit jengkol, 112 

bibit nangka, 112 bibit petai, dan 112 bibit rambutan. 

 

 
Gambar 3-21 Desain demplot paludikultur di Desa Sungai Beras (Budi et al., 

2017) 
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c. Paludikultur lahan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Perigi  

Tinjauan umum lokasi 

Model ini dibangun di Desa Perigi, Pangkalan Lampan, KHG 

Sungai Sugihan-Sungai Lumpur, Ogan Komering Ilir (Sodikin et al., 

2017). KHG Sungai Sugihan Saleh terletak di wilayah provinsi Sumatera 

Selatan dengan letak geografis antara 104°55’0” - 105°35’0” BT dan 

2°20’0” - 3°10’0” LS. Daerah KHG diapit oleh dua sungai utama yakni 

Sungai Sugihan (Sub-DAS Sugihan) dan Sungai Saleh (Sub-DAS Saleh). 

Sebelah utara KHG didominasi dengan daerah transmigrasi 

(persawahan) dan di wilayah pesisirnya merupakan hutan bakau 

(kawasan Lindung). Sebelah selatan KHG sebagian besar merupakan 

daerah kawasan HSA sebagai daerah lindung untuk hewan gajah. 

Sebagian kecil daerah paling selatan KHG merupakan area APL yang 

digunakan masyarakat. 

 

Desain penanaman 

Tanaman kehutanan yang dipilih adalah dari jenis tanaman lokal 

(indigeneous species), yaitu jelutung (Dyera polyphylla), meranti bunga (Shorea 

leprosula), meranti batu (Shorea platyclados), sagu (Metroxylon rumphii), dan 

gelam (Melaleuca leucadendra). Pengaturan sistem pertanaman dengan dua 

cara, yaitu monokultur dan campuran. Blok tanaman campuran di 

samping campuran 2 jenis, juga dibuat blok tanaman campuran 3 jenis 

atau lebih. Untuk blok yang campuran dibuat satu jenis dalam satu baris 

dan berganti dengan baris yang lain. 

Pola tanam yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1) Monokultur jelutung rawa, ditanam dengan jarak tanam 8 m x 3 m  

2) Monokultur meranti bunga monokultur, ditanam dengan jarak 

tanam 8 m x 3 m  

3) Monokultur meranti rawa atau punak, ditanam dengan jarak tanam 

8 m x 3 m  

4) Monokultur gelam monokultur, ditanam dengan 2 jarak tanam, 

yaitu 2 m x 2 m dan 1 m x 1 m 

5) Tanaman campuran jelutung dan meranti bunga  

6) Tanaman campuran jelutung dan meranti kijang  

7) Tanaman campuran meranti bunga dan meranti kijang  
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8) Tanaman campuran berbagai tanaman rama (jelutung, meranti, dan 

lainnya) 

 

 

Gambar 3-22 Tata letak jenis-jenis tanaman pada blok penanaman (Sodikin et 
al., 2017) 

 

d. Model paludikultur di Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai 

Londerang 

Tinjauan umum lokasi  

Model ini dikembangkan HLG Sungai Londerang dan HLG 

Sungai Bram Itam (Yunita et al. 2017). Lokasi tersebut terletak di Hutan 

Lindung Gambut (HLG) Sungai Londerang dan HLG Sungai Bram 

Itam. Demplot penelitian di HLG Sungai 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 103046’37,42’’–

103047’18,19’’ BT dan 1018’0,97’’ – 1019’7,59’’ LS. HLG Sei Londerang 

merupakan kawasan hutan lindung gambut yang berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 20132033 memiliki luasan 12.488 

hektar. HLG Sei Londerang merupakan kawasan hutan lindung gambut 

terluas di Provinsi Jambi. 
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Desain penanaman 

Penanaman dengan menggunakan sistem jalur dengan pola monokultur 

dan campuran untuk koleksi jenis (model arboretum), dengan jarak 

tanam 3 m x 3 m (1200/ha), dan khusus untuk tanaman sagu 

menggunakan jarak tanam 10 m x 10 m. Jenis-jenis yang ditanam pada 

pola monokultur (10.5 ha) adalah pasir-pasir (Elaeocarpus floribundus), 

jelutung rawa (Dyera polyphylla), balangeran (Shorea balangeran), bira-bira 

(Fragraea crenulata), pulai (Alstonia pneuciflorum), gaharu (Aquilaria 

microcarpa), dan sagu (Metroxylon sp). Pola campuran model arboretum 

(1,5 ha) terdiri dari jenis-jenis balangeran (Shorea balangeran), punak 

(Tetramerista glabra), perupuk (Lopopethalum javanicum), medang 

(Alseodaphne sp), beriang (Alseodaphne sp), bintaro (Cerbera manghas), 

meranti rawa (Shorea ovalis), jambu-jambu (Eugenia sp), pisang-pisang 

(Polyalthia sp), ramin (Gonistylus bancanus), keranji (Dialium indum) dan 

rotan jernang (Daemonorops sp), kayu labu (Endospermum diadenum), 

tembesu (Fragraea fragrans) 

 

 
 

Gambar 3-23 Desain penanaman paludikultur di Hutan Lindung Gambut 
(HLG) Sungai Londerang dan HLG Sungai Bram Itam (Yunita et al. 2017) 
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e. Paludikultur kawasan konservasi gambut Taman Nasional 
Berbak  

Tinjauan umum lokasi 

Kawasan Berbak merupakan taman nasional yang memiliki lahan 

gambut luas yang merupakan salah satu wilayah penting dan unik di 

Pesisir Timur Sumatera. Lokasi tersebut terletak di Kabupaten Muaro 

Jambi  dan  Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Taman 

Nasional Berbak mengalami kebakaran hebat pada tahun 1997 yang 

terjadi pada zona inti seluas 10.800 ha. Kebakaran tersebut telah 

menyebabkan kerusakan gambut yang cukup parah, kehilangan 

keanekaragaman hayati, dan mengubah habitat yang berakibat pada pola 

perilaku satwa di dalam kawasan tersebut. Untuk merestorasi kawasan 

tersebut, dilakukan penutupan kanal (rewetting) yang dibuat oleh 

penebang liar sebagai akses untuk masuk dan mengeluarkan kayu dari 

kawasan tersebut.  

 

Desain penanaman 

Sebelum melakukan penanaman, proses restorasi dilakukan 

dengan rekayasa sosial dengan pendekatan kepada masyarakat sekitar 

hutan dan memberikan kesadaran akan pentingnya hutan gambut 

(Suryadiputra, 2007). Partisipasi masyarakat sejak perencanaan 

rehabilitasi, pembangunan persemaian, dan penanaman, dilakukan 

dengan menggunakan mekanisme bio-rights. Mekanisme bio-rights 

merupakan pemberian dana yang diberikan kepada masyarakat untuk 

kegiatan rehabilitasi, termasuk pembuatan persemaian, penanaman 

pohon dan pemeliharaannya, merupakan piutang bersyarat (conditional 

loans) dan dituangkan dalam suatu kontrak kerja sama yang disaksikan 

kepala desa setempat. Conditional loans adalah kompensasi keberhasilan 

menanam dan memelihara pohon yang digunakan masyarakat untuk 

mengembangkan alternatif mata pencahariannya (van Eijk & Kumar, 

2009). 

Teknik gundukan (mounding system) dilakukan saat proses 

penanaman lahan gambut. Teknik ini digunakan untuk menghindari 

bibit tergenang atau tenggelam pada saat puncak musim hujan. Jenis 

tanaman yang dipilih disesuaikan ketebalan gambut dan kondisi tinggi 

genangan, yaitu: 
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1) Pada gambut tipis dipilih tanaman balam (Palaquium sp.), punak 

(Tetramerista sp.), jelutung (Dyera polyphylla);  

2) Pada gambut dengan genangan tinggi, ditanam jenis tanah-tanah 

(Tristyaniopsis sp.);  

3) Pada gambut dalam ditanami dengan jenis rengas (Gluta renghas) 

dan ramin (Gonystyus bancanus). 

 

f. Praktik paludikultur di Sungai Bram, Tanjung Jabung Barat, 
Jambi 

Tinjauan umum lokasi 

Hutan Rawa Gambut Bram Itam pada tahun 2000-an merupakan 

kawasan hutan produksi dengan hak pengusahaan hutan di wilayah 

Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang ditutup oleh Pemerintah 

karena perusahaan tidak melakukan kewajibannya secara benar. 

Kawasan hutan tersebut menjadi kawasan rusak dan sebagian besar 

arealnya dirambah masyarakat pendatang dan mengokupasi hutan 

gambut tersebut. Kemudian tahun 2009, kawasan tersebut ditetapkan 

menjadi hutan lindung karena perannya sebagai sumber air bagi 

masyarakat Tanjung Jabung Barat. Sebagian kawasan hutan telah 

diduduki oleh masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, Banjar dan Riau, 

dengan sistem jual beli (Galudra et al., 2014). Pada lahan gambut yang 

telah dibuka tersebut, diusahakan budi daya tanaman perkebunan berupa 

agroforestri kelapa dan pinang, kopi dan pinang, dan kelapa sawit, 

dengan tanaman semusim berupa pisang, jagung, cabai, laos dan 

singkong. Masyarakat pendatang tersebut membuka lahan untuk 

pertanian dengan sistem tebas bakar, membangun parit untuk bercocok 

tanam, dan menanaminya dengan kelapa sawit (Tata & Susmianto, 2016) 

 

Desain penanaman 

Restorasi kawasan gambut tersebut dilakukan secara intensif yang 

diawali dengan sosialisasi terkait status kawasan dan pentingnya peran 

hutan lindung gambut tersebut bagi kehidupan masyarakat dan 

kelestarian alam. Revegetasi di kawasan tersebut dilakukan dengan 

penanaman jelutung rawa di antara tanaman kelapa sawit yang telah 

ditanam oleh masyarakat. Pada pelaksanaannya dilakukan perjanjian 

bahwa kelapa sawit hanya boleh ditanam selama satu daur dan pada akhir 
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daur masyarakat akan mendapat hak kelola tanaman jelutung. Kegiatan 

tersebut difasilitasi oleh ICRAF, pengelolaan hutan dengan dilaksanakan 

melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan membentuk 

kelompok tani hutan. Rehabilitasi di HLG Bram Itam telah dilakukan 

sejak tahun 2009, dengan menanam jelutung rawa seluas 500 ha di antara 

tanaman kelapa sawit (Agung et al., 2012) dan pertumbuhan jelutung 

rawa menunjukkan kinerja yang baik, dengan rata-rata pertumbuhan 

diameter batang pada umur 4 tahun mencapai 5,2 cm. 

 

g. Praktik paludikultur di Kedaton, Ogan Komering Ilir, 
Sumatera Selatan 

Tinjauan umum lokasi 

Kelurahan Kedaton terletak di Kecamatan Kota Kayu Agung, 

Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi tersebut berstatus 

kawasan hutan negara dan merupakan kawasan hutan rawa gambut 

dalam (lebih dari 4 m) yang sebagian besar telah dikonversi menjadi 

perkebunan karet dan kelapa sawit. Kondisi tutupan lahan adalah semak 

belukar dan telah terbangun kanal di sekitar lokasi tersebut. Langkah 

awal yang dilakukan adalah pengaturan tata air untuk mencegah 

kebakaran pada saat musim kemarau dan banjir pada saat musim hujan 

(Bastoni, 2013). Upaya pembasahan kembali (rewetting) diperlukan karena 

pada umumnya lahan gambut terkonversi yang memiliki tinggi muka air 

tanah >100 cm, sehingga sulit direstorasi karena gambutnya sudah 

mengalami kekeringan dan penurunan (subsidensii) sehingga perlu 

dilakukan (Bastoni, 2013; Suryadiputra et al., 2005). Sekat kanal dibangun 

pada masing-masing ujung kanal untuk menjaga tinggi muka air tanah 

(Komar, 2012) pada kondisi yang sesuai sehingga kelembapan gambut 

tetap terjaga dan dalam kondisi selalu basah. 

 

Desain penanaman 

Demplot restorasi lahan gambut terdegradasi dengan penanaman 

jenis-jenis lokal telah dibangun seluas 20 ha pada tahun 2011. Revegetasi 

di kawasan tersebut dilakukan dengan penanaman jenis-jenis lokal 

(ramin, jelutung rawa, punak, balangeran, gelam, dan gemor, yang 

ditanam pada beberapa blok penanaman. Jenis ramin dan jelutung rawa 

ditanam dalam satu blok khusus dengan pola jalur. Hal ini dilakukan agar 
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jelutung rawa yang ditanaman sebelumnya dapat memberikan naungan 

untuk bibit ramin yang ditanam pada tahun berikutnya. Bibit ramin yang 

ditanam terlebih dahulu diberikan naungan individu dengan 

menggunakan shading net. Bibit ramin berasal dari stek dan cabutan yang 

ditanam pada blok yang terpisah. Pada sela-sela jalur tanam ramin dan 

jelutung rawa ditanam nanas sebagai tanaman semusim. Selain blok 

tanaman campuran ramin dan jelutung rawa, jenis lokal lainnya ditanam 

juga, yaitu meranti merah (Shorea balangeran), punak (Tetramerista glabra), 

gelam (Meulaleuca leucadendra), dan gemor (Nothaphoebe coriaceae). Jenis-

jenis tersebut masing-masing ditanam dengan pola blok pada luasan satu 

hektar. 

 

h. Tingkat Keberhasilan Beberapa Jenis dan Model Paludikultur 

Pengujian terhadap jenis-jenis tanaman lahan gambut telah 

banyak dilakukan. Secara umum, jenis-jenis pohon yang mampu tumbuh 

dengan baik pada lahan rawa gambut terdegradasi adalah kelompok 

jenis-jenis pionir, karena jenis tersebut memiliki daya adaptasi yang baik 

pada lahan tersebut, sedangkan jenis-jenis klimaks tidak mampu tumbuh 

dengan baik (Saito et al., 2005; Purwanto & Supriyo, 2012; Lampela et al., 

2017). Selama ini penanaman pada lahan gambut terdegradasi di 

lapangan menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah. Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai 

persyaratan tempat tumbuh dan teknik silvikultur jenis yang akan 

dikembangkan, namun demikian beberapa jenis mempunyai persen 

tumbuh yang baik, seperti balangeran (Shorea balangeran) dan geronggang 

(Cratoxylun arborescens). Beberapa uji coba penanaman dengan berbagai 

desain paludikultur disajikan pada Tabel 3-4. 

 

Tabel 3-4 Tingkat keberhasilan jenis paludikultur pada beberapa kegiatan 
restorasi gambut di Indonesia 

Jenis Lokasi/ Desain 
Persen 
hidup 

Pustaka 

Lokasi: Jambi 
Desain: NA 

±50% Giesen 
(2008) 
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Jenis Lokasi/ Desain 
Persen 
hidup 

Pustaka 

Dyera 
polyphylla 
(jelutung rawa) 

Lokasi: Desa Tumbang Nusa, 
Jabiren Raya, Kabupaten Pulang 
Pisau, Kalimantan Tengah, areal 
bekas tebangan, didominasi 
belukar dan pakis. 
Desain: Pengelolaan titik tanam 
dan teknik penanaman, 
penanaman disesuaikan musim 
(genangan terjadi pada musim 
hujan) 

90% Rachmanadi 
dan Yuwati 
(2008) 

Lokasi: Kalampangan, 
Kalimantan Tengah (Ex- Mega 
Rice Project), lahan terdrainase 
dan terbakar beberapa kali, 
ketebalan gambut 4 m. 
Desain: Penanaman dilakukan 
dengan sistem jalur, dengan 
jarak antar jalur 9 m dan jarak 
antar tanaman dalam jalur 1,5 m. 

50% Lampela et 
al. (2017) 

Gonystylus 
bancanus 
(ramin) 

Lokasi: NA 
Desain: Tanpa pemeliharaan 
intensif, dengan bibit dari benih 
dan cabutan 

30% Soerianegar
a (1972) 

Lokasi: Jambi dan Kalimantan 
Desain: NA 

>50% Giesen 
(2008) 

Shorea 
balangeran 
(balangeran) 

Lokasi: PLG Desa Mentangai-
Kab Kapuas dan Muara Puning-
Kab Barito Selatan, Kalimantan 
Tengah 
Desain: Penanaman di kanan-
kiri kanal dengan jarak tanam 4 
m x 4 m, terjadi serangan rayap 
sehingga persen hidup rendah. 
Rekomendasi: Pembuatan luban 
tanam 2-3 hari sebelum 
penanaman dan penanaman 
tanpa membuka polybag. 

30% Wibisono et 
al. (2005) 
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Jenis Lokasi/ Desain 
Persen 
hidup 

Pustaka 

Lokasi: Kalimantan 
Desain: NA 

>50% Giesen 
(2008) 

Lokasi: Kalampangan, 
Kalimantan Tengah (Ex- Mega 
Rice Project), lahan terdrainase 
dan terbakar beberapa kali, 
ketebalan gambut 4 m. 
Desain: Penanaman dilakukan 
dengan sistem jalur, dengan 
jarak antar jalur 9 m dan jarak 
antar tanaman dalam jalur 1,5 m. 

94% Lampela et 
al. (2017) 

Lokasi: KHDTK Tumbang 
Nusa, Jabiren Raya, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kalimantan 
Tengah 
Desain: Tanaman monokultur 
dengan jarak 3 m x 3 m, areal 
pasca terbakar/areal yang 
terbuka, tergenang pada musim 
hujan (20-40 cm) 

69% Santosa dan 
Ariani 
(2019) 

Lokasi: KHG Sungai Batanghari 
– Sungai Mendahara, Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur, Provinsi 
Jambi 
Desain: Penanaman campuran 
dengan jenis serbaguna (durian, 
pinang, jengkol, kopi, petai) 

97,19% Mardhatilla
h et.al. 
(2019) 

Lokasi: Sumatera Selatan, 
tergenang pada musim hujan 
Desain: NA 

85% Budiman et 
al. (2020) 

Alseodaphne 
coriacea 
(gemor) 

Lokasi: Kalampangan, 
Kalimantan Tengah (Ex- Mega 
Rice Project), lahan terdrainase 
dan terbakar beberapa kali, 
ketebalan gambut 4 m. 
Desain: Penanaman dilakukan 
dengan sistem jalur, dengan 

54% Lampela et 
al. (2017) 
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Jenis Lokasi/ Desain 
Persen 
hidup 

Pustaka 

jarak antar jalur 9 m dan jarak 
antar tanaman dalam jalur 1,5 m. 

Melaleuca 
leucadendra 
(gelam) 

Lokasi: Sumatera dan 
Kalimantan 
Desain: NA 

>50% Giesen 
(2008) 

Coffea liberica 
(kopi liberika) 

Lokasi: Jambi 
Desain: NA 

>50% Giesen 
(2008) 

Shorea 
hemsleyana 
dan S. 
macrantha 
(tengkawang) 

Lokasi: Kalimantan 
Desain: NA 

<50% Giesen 
(2008) 

Alstonia 
pneumatophore 
(pulai rawa) 

Lokasi: Jambi 
Desain: NA 

>50% Giesen 
(2008) 

Lokasi: Kalampangan, 
Kalimantan Tengah (Ex- Mega 
Rice Project), lahan terdrainase 
dan terbakar beberapa kali, 
ketebalan gambut 4 m. 
Desain: Penanaman dilakukan 
dengan sistem jalur, dengan 
jarak antar jalur 9 m dan jarak 
antar tanaman dalam jalur 1,5 m. 

31% Lampela et 
al. (2017) 

Cratoxylun 
arborescens 
(geronggang) 

Lokasi: Lubuk Ogong, 
Pelalawan, Riau. 
Desain: penanaman dilakukan 
dengan jarak tanam 2 m x 3 m, 
pemupukan pada saat 
penanaman rock phosphate/ 
Ca3(PO4)2CaF (250 g per bibit), 
KCl (50 g per bibit), 
ertibor/Na2B4O7.5H2O (10 g 
per bibit) and 
zincop/ZnSO4.H2O & 
CuSO4.7H2 (10 g per bibit). 
Pengendalian gulma setiap 3 
bulan hingga 2 tahun. 

80% Junaedi 
(2018) 
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Jenis Lokasi/ Desain 
Persen 
hidup 

Pustaka 

Campnosperma 
squamatum 

Lokasi: Kalampangan, 
Kalimantan Tengah (Ex- Mega 
Rice Project), lahan terdrainase 
dan terbakar beberapa kali, 
ketebalan gambut 4 m. 
Desain: Penanaman dilakukan 
dengan sistem jalur, dengan 
jarak antar jalur 9 m dan jarak 
antar tanaman dalam jalur 1,5 m. 

31% Lampela et 
al. (2017) 

Combretocarpu
s rotundatus 
(tumih) 

Lokasi: Jambi dan Kalimantan 
Barat 
Desain: NA 

>50% Giesen 
(2008) 

Tetramerista 
glabra (Punak) 

Lokasi: Jambi 
Desain: NA 

<50% Giesen 
(2008) 

Palaquium spp. Lokasi: Jambi, Kalimantan 
Desain: NA 

>50% Giesen 
(2008) 

Lokasi: Desa Tumbang Nusa, 
Jabiren Raya, Kabupaten Pulang 
Pisau, Kalimantan Tengah, areal 
bekas tebangan, didominasi 
belukar dan pakis. 
Desain: Pengelolaan titik tanam 
dan teknik penanaman, 
penanaman disesuaikan musim 
(genangan terjadi pada musim 
hujan) 

24% Rachmanadi 
dan Yuwati 
(2008) 

Lokasi: Kalampangan, 
Kalimantan Tengah (Ex- Mega 
Rice Project), lahan terdrainase 
dan terbakar beberapa kali, 
ketebalan gambut 4 m. 
Desain: Penanaman dilakukan 
dengan sistem jalur, dengan 
jarak antar jalur 9 m dan jarak 
antar tanaman dalam jalur 1,5 m. 

56% Lampela et 
al. (2017) 

Keterangan: NA=tidak ada informasi 
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Jenis-jenis tersebut adalah kelompok jenis-jenis pioneer, karena 

jenis-jenis pioneer mempunyai keunggulan yaitu mampu tumbuh pada 

lahan terbuka dan dapat tumbuh pada kondisi lahan kritis (Purwanto & 

Supriyo, 2012). Selain itu, pemeliharaan yang kurang optimal serta 

ancaman kebakaran merupakan faktor penting yang menentukan 

keberhasilan revegetasi lahan gambut terdegradasi (Lampela et al., 2017) 

sehingga Harrison et al. (2020) menambahkan pendekatan pengendalian 

kebakaran (reducing fire) dalam restorasi gambut selain prinsip 3R 

(Rewetting, Revegetation, dan Revitalization). Untuk mengurangi risiko 

kegagalan dalam restorasi lahan gambut terdegradasi, maka jenis yang 

dipilih adalah jenis-jenis lokal rawa gambut yang sesuai dengan tapaknya. 

Pemilihan jenis pohon yang tepat dan sesuai dengan tempat tumbuhnya 

akan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

persentase tumbuh tanaman. Di samping itu penanaman dengan jenis-

jenis lokal, dalam perkembangannya dapat mendorong masuknya jenis-

jenis alami lainnya dan cenderung dapat memulihkan lingkungan 

ekosistem mendekati kondisi aslinya (Ginoga & Masripatin, 2009). 

 

3.5 Penutup  
Gambut merupakan ekosistem penting yang mempengaruhi 

keseimbangan alam dan mempunyai risiko yang tinggi terhadap 

kebakaran. Pembukaan lahan gambut, pembuatan kanal, perubahan 

tutupan vegetasi telah mengancam kelestarian fungsi ekosistem gambut 

yang mengakibatkan meningkatnya kerentanan terhadap kebakaran. 

Upaya restorasi ekosistem gambut yang telah rusak membutuhkan 

strategi dan teknik yang tepat, sebagai contoh adalah paludikultur yang 

mempertimbangkan aspek ekologi, produksi dan sosial ekonomi. 

Penggunaan jenis-jenis lokal pada sistem paludikultur memungkinkan 

keberhasilan restorasi semakin besar karena secara umum jenis-jenis 

lokal mempunyai adaptasi yang lebih tinggi.  
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4 SINTESIS INOVASI AGROFORESTRI UNTUK 
REVEGETASI 

 

4.1 Pendahuluan 

Gambut merupakan ekosistem yang sangat strategis dalam 

pengelolaan air tawar di Indonesia. Kubah gambut mempunyai peran 

sebagai waduk yang dapat menyimpan berjuta-juta kubik air hujan. Air 

tersebut akan melewati sungai sepanjang tahun yang sangat berguna 

untuk kehidupan masyarakat sekitarnya (Setiadi, 2015). Pada kondisi 

alami, hutan rawa gambut terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu 

gambut, vegetasi (tumbuhan), dan hidrologi. Tumbuhan memberikan 

input bahan organik dan dekomposisi yang merupakan keluaran dari 

sistem neraca karbon. Sistem hidrologi ditandai oleh simpanan air yang 

relatif stabil di mana input dari curah hujan disetimbangkan oleh 

keluaran melalui evapotranspirasi dan aliran air ke sungai.  

Aktivitas manusia yang berlebihan, seperti penebangan dan 

pembukaan lahan gambut dengan pengeringan telah merusak ekosistem 

gambut tersebut. Bila vegetasi hilang dari sistem hutan rawa gambut, 

maka input bahan organik akan hilang atau berkurang, sementara 

keluaran melalui proses dekomposisi terus berlangsung atau bahkan 

mengalami peningkatan. Akibatnya adalah terjadinya subsidensi dan 

pelepasan gas rumah kaca baik melalui dekomposisi mikrobial maupun 

kebakaran gambut (Hergoualc’h & Verchot, 2009). Apabila lahan 

gambut didrainase dengan menggunakan kanal, maka keluaran pada 

neraca air meningkat yang berakibat pada berkurangnya simpanan air 

tanah. Menurut Limin (2006), hal ini juga akan mengakibatkan muka air 

tanah menurun dan terjadi perubahan pada suhu dan kelembapan di 

lapisan gambut dekat permukaan yang menyebabkan laju dekomposisi 

gambut meningkat dan permukaan gambut semakin menurun.  

Upaya restorasi gambut telah dilakukan dengan pendekatan 3R 

(rewetting, revegetation, revitalization) (Safitri, 2016). Upaya rewetting dilakukan 
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melalui pembangunan sekat kanal atau penimbunan kanal sehingga air 

selalu dipertahankan menggenang dan membasahi gambut di sekitarnya. 

Revegetation merupakan kegiatan penanaman beberapa jenis tanaman 

dalam rangka memulihkan tutupan lahan pada ekosistem rawa gambut.. 

Revitalization dilakukan dengan menggerakkan usaha masyarakat berbasis 

komoditas tanaman gambut potensial secara ekonomi serta mendorong 

kelembagaan pemasarannya yang berkelanjutan. Upaya revitalization 

diharapkan mampu memperbaiki kondisi lahan gambut dan memberi 

manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Secara ekologi, lahan gambut 

memberikan manfaat yang besar dan fital bagi masyarakat lokal, seperti 

memelihara kualitas udara dan air, memberi sumber kehidupan berupa 

hasil hutan kayu dan non kayu, serta menyediakan ikan-ikan untuk 

dikonsumsi masyarakat lokal (Harrison, 2013; Dommain et al., 2016; 

Thornton, 2017). 

Berdasarkan status dan fungsi kawasan, kegiatan revegetasi ini  

tidak hanya dilaksanakan di kawasan hutan lindung, namun juga terdapat 

pada kawasan budidaya dan Areal Penggunaan Lain (APL) (Sitepu & 

Dohong, 2019). Kegiatan revegetation pada kawasan gambut yang tipis,  

dilakukan di dekat pemukiman penduduk , dan statusnya kawasannya 

berada dibawah penguasaan masyarakat. Oleh karenanya, sistem 

budidaya berbasis masyarakat seperti agroforestri dapat diterapkan 

dalam kegiatan revegetasi . Agroforestri merupakan suatu sistem 

penggunaan atau pengelolaan lahan secara terpadu, yang merupakan 

perpaduan antara revegetation dan revitalization. Sistem ini memiliki aspek 

ekologi, sosial dan ekonomi yang dilakukan dengan memadukan 

antaratanaman berkayu dengan tanaman semusim (pertanian) dan atau 

hewan ternak (Nair, 1983). Secara umum, agroforestri dapat 

didefinisikan sebagai praktik penggabungan budidaya pohon dengan 

budidaya tanaman pertanian serta kegiatan pertanian lainnya. Model 

pengembangan system agroforestri memiliki prospek baik dalam 

meningkatkan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan sehingga mampu meningkatkan ketahanan 

pangan, menjaga keamanan hutan sehingga keberhasilan tanaman pokok 

(tanaman kehutanan) lebih terjamin dan hutan dapat dikelola secara 

lestari. Praktik agroforestri yang sudah berkembang baik mempunyai 
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tingkat resiliensi yang lebih baik dibandingkan dengan praktik berbasis 

hanya pertanian dan kehutanan monokultur serta sebagai jalan tengah 

antara kepentingan produksi dan konservasi (Sabarnurdin et al., 2011). 

Salah satu pembatas dalam pengembangan sistem agroforestri adalah 

kompetisi cahaya matahari. Dampak naungan tanaman kayu atau 

tanaman tahunan akan membatasi pertumbuhan dan produktivitas 

tanaman semusim (Budiadi et al., 2012). Berdasarkan kondisi tersebut, 

untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di bawah tegakan perlu 

dikembangkan jenis tanaman yang mampu beradaptasi di bawah 

naungan dan kondisi lahan gambut, pola budidaya yang tepat, dan 

dukungan pasar yang berkelanjutan. 

Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial pada 

Ekosistem Gambut, mendukung penerapan agroforestri di lahan 

gambut. Sebelumnya hak kelola lahan gambut oleh masyarakat masih 

bermasalah karena payung hukumnya belum tersedia, namun dengan 

terbitnya peraturan tersebut telah memberi kepastian kepada masyarakat 

untuk mengelola gambut guna meningkatkan kesejahteraannya dengan 

tetap memperhatikan fungsi-fungsi ekologisnya.  

Revegetasi dan/atau pemanfaatan lahan gambut terdegradasi 

menggunakan komoditas bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat 

(revitalization) memerlukan informasi ilmiah yang merupakan hasil dari 

kajian secara komprehensif, persiapan serta perencanaan yang matang 

sehingga manfaat ekonomi dan perbaikan kualitas lingkungan gambut 

dapat tercapai secara seimbang dan berkelanjutan (Gunawan & 

Afriyanti, 2019). Untuk itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara 

bertahap dan saling terhubung, misalnya pemilihan jenis tanaman yang 

sesuai dengan kondisi lahan, penyiapan lahan, waktu dan metode 

penanaman, dan pemeliharaan pasca tanam, serta kelompok pelaksana 

(Dariah & Maswar, 2018). Tulisan ini bertujuan untuk menyintesis hasil-

hasil penelitian dan kegiatan agroforestri di lahan gambut yang dapat 

memberi gambaran teknis sehingga mampu diadopsi oleh pengguna atau 

masyarakat dalam merestorasi dan mengelola lahan gambut secara 

berkelanjutan. 
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4.2 Karakteristik Lahan Gambut Untuk Tanaman Semusim 

Dan Agroforestri  

Pemanfaatan lahan gambut yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

dapat berupa budidaya tanaman semusim (pertanian) atau budidaya 

campuran tanaman semusim dan tanaman tahunan (agroforestry). 

Pengelolaan lahan gambut harus dilakukan secara bijak dan hati-hati 

serta memperhatikan karakteristik gambut yang merupakan ekosistem 

yang relatif rapuh. Peningkatan produksi tanaman pangan dengan 

memanfaatkan lahan gambut sering kali tidak selalu bersinergi dengan 

pemeliharaan kualitas lingkungan dan penurunan emisi. Hal ini 

kemudian menjadi suatu dilema dalampengembangan lahan gambut dan 

pencapaian target dalam penurunan emisi gas rumah kaca.  

Lahan gambut memiliki perbedaan baik dari sifat kimia, fisika, dan 

biologi tanah dengan lahan mineral (Tan, 1994). Lahan gambut memiliki 

karakter di antaranya adalah (Noor et al., 2016) :  

1) Mudah mengalami kering tak balik (irreversible drying),  

2) Permukaan gambut mudah turun/ambles (subsidence),  

3) Daya dukung (bearing capacity) lahan terhadap tekanan rendah, 

4) Kandungan unsur hara rendah dan kesuburan rendah, dan  

5) Terbatasnya jumlah mikroorganisme.  

Kesuburan lahan gambut di Indonesia secara umum diklasifikasikan 

sebagai oligotrofik, yaitu gambut miskin hara dengan tingkat kesuburan 

yang rendah, yang banyak ditemukan pada lahan gambut tipe 

ombrogenoes (gambut pedalaman yang tebal dan miskin unsur hara 

seperti gambut yang ada di Kalimantan). Untuk itu, pemanfaatan lahan 

gambut untuk pertanian monokultur secara umum lebih bermasalah 

dibanding tanah mineral karena memerlukan model pengelolaan yang 

lebih kompleks dan input yang lebih banyak. Dengan demikian, 

pengelolaan lahan gambut tersebut harus didukung dengan teknologi 

yang inovatif agar produktivitas meningkat sekaligus mencegah 

terjadinya kerusakan atau kemerosotan pada lahan gambut akibat 

pemanfaatannya. 
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4.2.1 Potensi Lahan Gambut untuk Tanaman Semusim 
Faktor pembatas drainase pada lahan gambut, tingkat kematangan 

gambut, kandungan asam-asam organik yang sangat tinggi,  ketebalan 

gambut dan daya adaptasi tanaman mengkibatkan terbatasnya jumlah 

jenis tanamana pertanian atau semusim yang sesuai ditanam di lahan 

gambut. Buah-buahan dan sayuran (hortikultura) dan tanaman tahunan, 

lebih sesuai untuk tanaman pada lahan gambutsedangkan untuk tanaman 

pangan pada lahan gambut dangkal, khususnya padi sangat terbatas. 

Kondisi lahan gambut yang mudah rusak ketika dibuka menjadi lahan 

pertanian, dan sulit untuk mengembalikan kondisinya seperti semula, 

maka pemanfaatannya harus dengan sangat hati-hati dan selalu 

mempertimbangkan tingkat kesesuaiannya agar dapat digunakan secara 

berkelanjutan (Ritung & Sukarman, 2016). 

Menurut Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BB 

Litbang SDLP, 2008), kriteria lahan gambut yang dapat dimanfaatkan 

untuk pertanian atau  atau pangan direkomendasikan pada lahan dengan 

kedalaman gambut dangkal (< 100 cm). Pertimbangan ini diambil 

mengingat pemanfaatan gambut dangkal memiliki risiko lingkungan 

lebih rendah, karena tingkat kesuburan tanahnya relatif lebih tinggi 

dibandingkan gambut sedang atau dalam. Lahan gambut yang memiliki 

kedalaman 100 - 200 cm termasuk dalam kelas sesuai marginal (kelas 

kesesuaian lahan S3). Kelas ini cocok untuk berbagai jenis tanaman 

pertanian/pangan. Faktor pembatas utamanya ialah kondisi gambut 

yang kurang baik sebagai media perakaran tanaman dan rendahnya 

kandungan unsur hara esensial yang tersedia sehingga kondisi tersebut 

tidak mampu menopang pertumbuhan tanaman secara optimal (Agus & 

Subiksa, 2008). Menurut BB Litbang SDLP (2008) luas lahan gambut di 

Kalimantan, Sumatera, Papua dan Papua Barat yang layak untuk 

tanaman pertanian adalah sekitar 33% (Tabel 4-1). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar lahan gambut tersebut harus 

dilindungi dan sebagian lagi dapat dikelola dengan tetap 

mempertahankan tanaman tahunan dan pohon-pohonan melalui 

penerapan berbagai model agroforestri. 
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Tabel 4-1 Luas total lahan gambut dan yang layak untuk pertanian serta 
sebarannya di Indonesia 

Pulau Provinsi 
Luas total 

lahan gambut 
(ha) 

Luas yang layak 
untuk tanaman 
pertanian (ha) 

Sumatera Riau 4.043.600 774.946 

Jambi 716.839 333.936 

Sumatera 
Selatan 

1.483.662 1.144.851 

Total 6.244.101 2.253.733 

Kalimantan Kalimantan 
Tengah 

3.010.640 672.723 

Kalimantan 
Barat 

1.729.980 694.714 

Kalimantan 
Selatan 

331.629 162.819 

Total 5.072.249 1.530.256 

Papua dan Papua Barat 7.001.239 2.273.160 

Sumber: BB Litbang SDLP (2008) 

 

Berdasarkan ketebalan gambut beberapa jenis tanaman semusim 

dapat dikategorikan relatif sesuai, relatif cukup sesuai, relatif kurang 

sesuai, dan tidak sesuai (Tabel 4-2). Pada umumnya, ketebalan gambut 

yang relatif sesuai untuk tanaman pertanian adalah gambut yang memiliki 

ketebalan <100 cm, sedangkan gambut dengan ketebalan >200 cm 

dikategorikan relatif cukup sesuai. Pemanfaatan gambut yang memiliki 

lapisan tebal untuk pertanian sangat tidak efisien karena memerlukan 

biaya yang sangat besar dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang 

sulit dipulihkan (Limin, 2006). Menurut Limin (2000), lahan gambut 

dangkal (≤50 cm) hingga sedang (<200 cm) dapat digunakan untuk 

pengembangan tanaman pertanian, seperti palawija, padi, perkebunan, 

usaha tambak, atau beje, asalkan bagian bawah gambut berupa lapisan 

mineral (liat), karena masalah hidrologi yang terjadi relatif kecil. Namun, 

pada lapisan gambut bagian bawahterdapat pasir atau granit, sehingga 

hidrologinya akan bermasalah. Oleh karena itu, kawasan tersebut harus 

diperuntukkan hanya untuk kawasan konservasi/lindung. 
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Karakteristik ketebalan dan kematangan gambut juga perlu 

dipertimbangkan, lahan dengan tingkat kematangan gambut saprik dan 

hemik dengan ketebalan <100 cm cocok digunakan untuk budidaya 

tanaman pangan (padi dan palawija) dan sayuran, sedangkan pada 

gambut dengan kedalaman <200 cm dengan tingkat kematangan gambut 

saprik dan hemik sesuai untuk tanaman tahunan (Tabel 4-3). Pada jenis 

gambut hemik dengan kedalaman 100 cm - 150 cm dikategorikan sesuai 

bersyarat untuk tanaman padi dan palawija, sedangkan untuk tanaman 

sayuran dikategorikan sesuai bersyarat hingga ketebalan gambut 100 cm 

- 200 cm, dan untuk tanaman tahunan dikategorikan sesuai bersyarat 

pada kedalaman 100 cm - 300 cm. Untuk kategori kematangan gambut 

fibrik umumnya tidak sesuai untuk tanaman pertanian (Ritung & 

Sukarman, 2016).  

 

Tabel 4-2 Kesesuaian tanaman semusim (pertanian) secara umum pada berbagai 
tipe lahan gambut 

No. 
Tanam

an 

Ketebalan gambut 
<50 cm 
(tanah 

bergambut) 

50-100 cm 
(gambut 
dangkal) 

>100-200 
cm 

(gambut 
sedang) 

>200-300 
cm 

(gambut 
agak 

dalam) 

>300 cm 
(gambut 
dalam) 

1. Tanama
n 
pangan 
(padi, 
jagung, 
ubi 
kayu, 
ubi jalar, 
dan 
lainnya) 

+++ +++ ++ -- -- 
(kawasan 
konservasi/ 
lindung) 

2. Palawija 
(kacang 
tanah, 
kedelai, 
kacang 
hijau 
dan 
lainnya) 

+++ +++ ++ + -- 
(kawasan 
konservasi/ 
lindung) 
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No. 
Tanam

an 

Ketebalan gambut 
<50 cm 
(tanah 

bergambut) 

50-100 cm 
(gambut 
dangkal) 

>100-200 
cm 

(gambut 
sedang) 

>200-300 
cm 

(gambut 
agak 

dalam) 

>300 cm 
(gambut 
dalam) 

3. Tanama
n 
holtikult
ur 
sayuran 
(tomat, 
cabe, 
terong, 
timun, 
dan 
lainnya) 

+++ +++ ++ + -- 
(kawasan 
konservasi/ 
lindung) 

4. Tanama
n 
holtikult
ur buah-
buahan 
(nanas, 
pisang, 
jeruk, 
dan 
lainnya) 

+++ +++ +++ + -- 
(kawasan 
konservasi/ 
lindung) 

5. Tanama
n 
rempah
-
rempah, 
obat 
(jahe, 
lada, 
kencur, 
serai 
dan 
lainnya) 

+++ +++ ++ + -- 
(kawasan 
konservasi/ 
lindung) 

Keterangan: +++ = relatif sesuai, ++ = relatif cukup sesuai, + = relatif kurang 

sesuai, -- = tidak sesuai 

Sumber: Subagjo & Widjaya-Adhi (1998); Wahyunto et al. (2013); Ritung & 

Sukarman (2016) 
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Tabel 4-3 Kesesuaian tanaman semusim dan pertanian pada beberapa 
karakteristik gambut 

Tanaman 
Karakteristik 

gambut 

Kesesuaian lahan 

Sesuai Sesuai bersyarat 
Tidak 
sesuai 

Tanaman 
pangan 
(padi dan 
palawija) 

Kematangan Saprik, hemik Hemik Fibrik 

Ketebalan (cm) <100 100-150 >150 

Tanaman 
sayuran 

Kematangan Saprik, hemik Hemik Fibrik 

Ketebalan (cm) <100 100-200 >200 

Tanaman 
tahunan 

Kematangan Saprik, hemik Hemik Fibrik 

Ketebalan (cm) <200 200-300 >300 

Keterangan: gambut fibrik adalah gambut dengan bahan organik yang belum 

terurai dan cirinya  sifat-sifat dari jaringan tanamannya masih dapat terlihat; 

gambut saprik adalah gambut yang bahan organiknya yang telah 

terdekomposisi lanjut sehingga relatif lebih subur; gambut hemik adalah 

gambut yang tingkat dekomposisi bahan organiknya antara fibrik dan saprik.  

Sumber: Ritung & Sukarman (2016) 

 

Ritung et al. (2011) dan Ritung dan Sukarman (2016) melaporkan 

bahwa lahan gambut yang memiliki ketebalan 50 cm - 100 cm dengan 

tingkat kematangan saprik dan hemik dikategorikan sebagai kelas sesuai 

(S) dengan luasan sekitar 5,24 juta hektar (35,16%). Lahan gambut yang 

memiliki ketebalan >100 cm - 200 cm yang dikategorikan sebagai sesuai 

bersyarat (CS) dan memiliki luas sekitar 3,92 juta hektar (26,2%). Dan 

pada lahan gambut yang memiliki ketebalan >200 cm dikategorikan 

sebagai tidak sesuai (N) yang meliputi 5,75 juta hektar (38,57%). 

Distribusi lahan gambut yang sesuai untuk tanaman pangan sebagian 

besar berada di daerah peralihan yang meliputi tanggul sungai (levee) 

sampai ke rawa belakang (backswamp), dimana ketebalan gambutnya 

umumnya dibawah 100 cm.  
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Gambar 4-1 Perbedaan ketebalan dan kematangan gambut pada beberapa 
daerah di Indonesia (Wahyunto et al., 2016.) 

Bagaimanapun juga, konversi lahan gambut ke lahan pertanian 

akan menybabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) yang 

berasal dari dekomposisi gambut dan hilangnya biomassa tumbuhan. 

Akan tetapi, jika lahan gambut yang digunakan dalam rangka perluasan 

lahan pertanian adalah lahan yang telah terdegradasi dan tanamannya 

didominasi oleh semak belukar atau areal terbuka, maka peningkatan 

emisi GRK di lahan gambut mungkin tidak signifikan, karena pada 

umumnya pada lahan pertanian dan lahan yang didominasi semak 

belukar merupakan sumber dari emisi GRK (Agus et al., 2013). Untuk 

itu pemanfaatan lahan gambut untuk  pertanian harus difokuskan pada 
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optimalisasi lahan gambut yang telah terdegradasi (terlantar dan areal 

terbuka). Hal ini sejalan dengan upaya restorasi lahan gambut yang 

dilakukan melalui rewetting, revegetation dan revitalization (3R). Pemanfaatan 

lahan gambut yang terlantar untuk pertanian, diharapkan mampu 

mengurangi tekanan yang terjadi pada hutan gambut alami, mengingat 

kebutuhan lahan untuk pertanian semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Meskipun demikian,dalam 

pemanfaatan lahan gambut yang terlantar atau terdegradasitetap harus 

berdasarkan pada  tingkat kemampuan dan kesesuaian lahannya. 

Secara lokal, masyarakat rawa gambut menggunakan tumbuhan 

sebagai indikator dalam menentukan baik tidaknya lahan yang dibuka 

untuk diolah, seperti tumbuhan purun tikus (Eleocharis dulcis) yang 

keberadaannya sebagai tanda bahwa kondisi lahan sangat masam dan 

terdapat genangan air (water logging). Contoh lainnya adalah gelam 

(Melaleuca leucadendra) yang mengindikasikan suatu lahan tergolong 

masam dengan pH <3, drainase berlebih, dan tanah matang. sedangkan 

kehadiran karamunting (Melastoma malabatricum) dan bunga merah jambu 

(Rhododendron singapura) mengindikasikan bahwa lahan tersebut masam 

dan miskin hara (Umar et al., 2018). Pertimbangan-pertimbangan 

tersebut menjadi kearifan lokal dalam pengelolaan gambut oleh 

masyarakat di areal rawa gambut. 

 

4.3 Potensi dan Karakteristik Lahan Gambut untuk Agroforestri 

Lahan gambut menurut fungsinya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 

fungsi lindung dan  budidaya (Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut). Kawasan 

gambut dengan fungsi lindung meliputi ≥30% dari KHG. Dimulai dari 

puncak kubah gambut, dan karakteristik khusus, yaitu ketebalan gambut 

≥3 m, plasma nutfah yang spesifik, dan kawasan yanag telah ditetapkan 

oleh pemerintah sebagai hutan lindung dan kawasan hutan konservasi 

(Gunawan & Afriyanti, 2019). Selain itu terdapat karakteristik lain yang 

dikategorikan sebagai lahan gambut dengan fungsi budidaya yang dapat 

dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan dampak kerusakan 

lingkungan gambut dan keberlanjutan pengelolaannya (pasal 9 PP No. 



 

 

|
1
8
4
 

57/2016). Dalam hubungannya dengan restorasi gambut, revegetasi 

melalui praktik agroforestri menurut Giesen dan Nirmala (2018) harus 

dilakukan pada lahan gambut dengan fungsi budidaya pada areal hutan 

rawa gambut terdegradasi berat sampai sedang dengan tutupan pohon 5-

20%. Budidaya pada kawasan tersebut dilakukan dengan “peat-adapted 

agroforestri” (penanaman jenis-jenis bernilai ekonomi yang diinginkan). 

 Sistem agroforestri telah dikembangkan oleh masyarakat di 

lahan gambut dangkal (ketebalan gambut <100 cm) dengan menerapkan 

berbagai pola sesuai dengan karakteristik lahan dan jenis tanaman yang 

potensial secara lokal. Pola-pola yang dikembangkan masyarakat atau 

petani lokal menjadi acuan untuk pengembangan pola agroforestri 

selanjutnya sehingga pola tersebut mempunyai nilai ekonomi, sosial dan 

ekologi yang lebih baik. Secara umum, pola-pola yang dikembangkan 

adalah sebagai berikut (Vergara, 1982; Harun, 2011): 

1. Tumpang sari, yaitu pencampuran tanaman hutan atau pohon-

pohonan dengan tanaman semusim atau pertanian pada awal musim 

tanam. 

2. Alley cropping, yaitu tanaman pertanian yang ditanam pada antara 

tanaman hutan (pohon-pohonan) dan sebagian besar ditanam 

dengan teknik guludan/gundukan. Contoh dari pola ini adalah 

tanaman karet dengan tanaman semusim seperti padi lokal, jagung 

dan sayur-sayuran. 

2) Alley cropping dengan teknik surjan, yaitu lahan dibagi dua bagian 

pengelolaan, yaitu padi lokal (padi tahun) ditanam di tabukan dan 

pada bagian guludan ditanami tanaman keras (karet, jelutung, atau 

jenis pohon lainnya). 

3) Agrosilvofishery dengan teknik surjan, yaitu pembagian lahan menjadi 

tabukan yang difungsikan sebagai kolam untuk ternak ikan maupun 

sebagai beje (kolam perangkap ikan). Bagian guludan dapat ditanami 

tanaman keras (jelutung, durian, gaharu, karet dan mangga kweni) 

dan juga tanaman buah-buahan (salak pondoh). 

4) Mixed cropping merupakan campuran semusim dengan tanaman 

tahunan/pohon-pohonan secara berselang-seling.  

5) Multilayer tree garden, yaitu terdapat berbagai spesies, jenis tanaman 

yang bertajuk rapat tanpa pola yang jelas. Lahan gambut menjadi 
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subur dan  tenaga kerja lebih efisien, namun tekanan penduduk besar. 

Jenis tanaman yang dibudidayakan sebagai contoh adalah jelutung 

rawa, karet, durian, pisang, rambutan dan tanaman semusim toleran 

atau tahan naungan.  

6) Sistem blok. Sistem penanaman ini ialah campuran antara tanaman 

kehutanan dan tanaman pertanian yang ditanam secara terpisah dan 

berdampingan. Sehingga bentuknya seperti dua petak yang berbeda. 

Pola tanam ini bertujuan untuk memudahkan petani dalam 

melakukan perawatan pada masing-masing blok tanaman karena 

tanamannya monokultur atau seragam.  

Pola-pola tersebut terus berkembang mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pasar dan kearifan lokal 

masyarakat di kawasan gambut. Bila dilakukan secara bijak, pola 

agroforestri akan lebih menjamin keberhasilan restorasi gambut karena 

memungkinkan adanya sinergi kepentingan antar pihak dan interaksi 

mutualisme antar jenis yang ditanam. Untuk itu, rekayasa sosial dalam 

bentuk kelembagaan dan peningkatan kesadaran dan kapasitas budidaya 

petani (termasuk pemilihan jenis) dalam pengelolaan lahan gambut 

sangat diperlukan. Pengembangan teknologi agroforestri juga terus 

dilakukan baik secara lokal maupun teknologi berbasis sains, seperti 

agrosilvofishery (kombinasi penanaman tanaman hutan atau tahunan dan 

semusim (pertanian) dengan praktik budidaya ikan) dan agrosilvopastura 

(kombinasi pengelolaan gambut dengan penanaman tanaman hutan atau 

tahunan dan tanaman semusim (pertanian) dengan praktik budidaya 

ternak). Secara umum, konsep, model, ekosistem servis dan lokasi yang 

sesuai untuk pengembangan model tersebut disajikan pada Tabel 4-4. 

 

Tabel 4-4 Konsep, model, produk dan lokasi yang sesuai untuk praktik 
agroforestri 

Konsep 
Contoh 
model 

penerapan 

Produk dan 
ekosistem 

servis 
Lokasi yang sesuai 

Agrofores
tri 

Sagu-kopi-
gelam-

Sagu, kayu gelam, 
madu lebah, 

Gambut yang tidak kering 
(sudah di-rewetting), contoh 
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Konsep 
Contoh 
model 

penerapan 

Produk dan 
ekosistem 

servis 
Lokasi yang sesuai 

tanaman 
sumber pakan 
lebah 

serapan karbon, 
penyimpanan 
karbon 

pengelolaan gambut di 
Kabupaten Merenti, Riau 

Padi-nenas-
jelutung 

Padi, nenas, 
getah jelutung, 
serapan karbon, 
penyimpanan 
karbon 

Gambut yang tergenang 
musiman dengan 
penanaman jelutung pada 
guludan (moulding) untuk 
menghindari genangan, 
contoh pengelolaan gambut 
di Jambi 

Pinang-
jelutung 

Pinang, jelutung, 
penyimpanan 
karbon 

Gambut pedalaman 

Kopi-jelutung Kopi, jelutung, 
penyimpanan 
karbon 

Gambut pedalaman (tidak 
tergenang) 

Agrosilvo
fishery 

Kombinasi 
agroforestri 
dan budidaya 
ikan (taman, 
gabus, sepat, 
betok) 

Sesuai dengan 
komoditas 
agroforestri dan 
jenis ikan yang 
dibudidayakan 

Gambut yang dekat dengan 
dataran banjir dan dapat 
dibangun tambak 

Agrosilvo
pastura 

Kombinasi 
agroforestri 
dan budidaya 
ternak (itik, 
kambing, 
kerbau rawa) 

Sesuai dengan 
komoditas 
agroforestri dan 
jenis ternak yang 
dibudidayakan 

Gambut dengan potensi 
rumput pakan ternak 
(rumput kumpai dan keladi-
keladian), contoh di 
Pangkalan Lampan 
(Sumatera Selatan) dan 
Kumpeh (Jambi) 

Sumber: Gunawan dan Afriyanti (2019) 
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4.4 Jenis-Jenis Tanaman Agroforestri Di Lahan Gambut 

4.4.1 Tanaman Kayu-kayuan atau Tanaman Tahunan 
Agroforestri merupakan sistem budidaya yang menggabungkan 

tanaman kayu-kayuan atau tanaman tahunan dengan tanaman semusim 

(pertanian). Tujuan utama pengelolaan lahan berbasis agroforestri adalah 

untuk menghasilkan produk pangan atau tanaman bernilai ekonomi 

lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat dan 

hutan tetap lestari atau memberikan fungsi ekologi yang baik. Tanaman 

yang banyak dikembangkan dalam pola agroforestri di lahan gambut 

relatif terbatas jika dibandingkan dengan tanaman di tanah mineral. 

Beberapa jenis di antaranya disajikan pada Tabel 4-5.  

 

Tabel 4-5 Jenis-jenis tanaman kayu-kayuan, hortikultur dan perkebunan yang 
umum dibudidayakan di lahan gambut 

No. Tanaman 
Umum 

dibudidayakan 
Alternatif lainnya 

1. Tanaman 
holtikultur 
buah-
buahan 

Jeruk, nangka, 
rambutan, 

Pepaya, melinjo, jambu 
air, jambu biji, belimbing, 
kedondong, keluwih, 
sawo, bacang, kemang, 
kweni, alpokat, 
cempedak, duku, 
gandaria, jengkol 

2. Tanaman 
perkebunan, 
industri dan 
obat-obatan 

Kelapa sawit, 
kelapa, karet, kopi, 
kakao, jelutung 
rawa, tengkawang 

Sagu, kayu putih, turi, 
kemiri, pala, petai, 
pinang, murbei dan 
bambu 

3. Tanaman 
penghasil 
kayu 

Balangeran (Shorea 
balangeran), 
geronggang, 
jelutung rawa,  

Ramin, gelam, pulai rawa 

Sumber: Wayunto (2013), Ritung & Sukarman (2016)  

 

Tanaman-tanaman yang dipilih tentunya tanaman yang adaptif 

dengan kondisi lahan gambut dalam arti tumbuh baik dan mampu 
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berproduksi sesuai dengan produk yang diharapkan. Beberapa jenis 

tanaman tersebut dideskripsikan secara singkat sebagai berikut: 

 

a. Sagu (Metroxylon sagu)  
Sagu tersebar secara alami mulai dari Sumatera (Jambi dan 

Riau), Jawa, Kalimantan Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Imelda, 

1980; Rostiwati et al., 2008). Tanaman ini banyak ditemukan di 

dataran rendah hingga pada ketinggian 300 mdpl, sepanjang aliran 

sungai yang tergenang, dan di daerah rawa di pesisir pantai. Sagu 

tumbuh baik pada tanah mineral, tanah gambut dangkal hingga 

sedang, dan daerah rawa pasang surut. Menurut Schuiling dan Flach 

(1985), tanaman sagu akan tumbuh lebih baik pada daerah air tawar 

meskipun tanaman sagu dapat tumbuh pada daerah air asin sampai 

tingkat salinitas tertentu.. Haryanto dan Pangloli (1992) menyatakan 

bahwa produktivitas sagu basah tiap pohonnya sangat beragam 

tergantung daerahnya. Produksi terendahnya adalah 150 kg, 

sedangkan produksi tertingginya bisa mencapai 400 kg sagu basah. 

Ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, budidaya sagu di lahan 

gambut sangat layak dikembangkan karena dapat menjadi salah satu 

alternatif untuk pangan dan energi. 

 

b. Jelutung rawa (Dyera polyphylla) 
Jelutung rawa adalah tanaman yang memiliki habitat asli di 

hutan rawa gambut yang sudah banyak dibudidayakan oleh 

masyarakat petani hutan rawa gambut. Jenis ini merupakan penghasil 

getah atau lateks yang memiliki nilai ekonomi. Getahnya digunakan 

sebagai bahan baku permen karet dan kerajinan tangan. Kayu 

jelutung rawa dapat digunakan sebagai bahan baku furnitur dan 

pensil. Tanaman ini termasuk tanaman cepat tumbuh dengan riap 

diameter 2,0 cm - 2,5 cm per tahun dan riap tinggi 1,6 m -1,8 m per 

tahun. Jelutung rawa yang tumbuh di Kalimantan memiliki perbedaan 

bentuk pohon (habitus) dengan jelutung rawa yang tumbuh di 

Sumatera. Bentuk pohon jelutung rawa asal Kalimantan memiliki 

ukuran yang relatif lebih kecil dan daunnya lebih sempit dari jelutung 

rawa asal Sumatera (Bastoni 2014). Lantai hutan alam pada tegakan 
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jekutung memiliki cadangan karbon rata-rata sebesar 80 ton ha-1 

(Nautiyal et al., 2002). Budidaya jelutung rawa sangat diperlukan 

untuk mendukung program konservasi, karena jenis ini dikategorikan 

sebagai jenis yang rentan (vulnerable-A1cd) dalam The IUCN Red List 

of Threatened Species (IUCN, 2015). Namun pada skala nasional, 

jelutung tidak termasuk dalam daftar jenis-jenis tumbuhan yang 

dilindungi (Tata & Susmianto, 2016). 

 

c. Kopi liberika (Coffea liberica) 

Kopi liberika merupakan kopi khas gambut karena mampu 

tumbuh dengan baik pada lahan gambut, sedangkan kopi jenis lain 

(robusta dan arabika) tidak dapat tumbuh (Hulupi 2014; Prasetyo et 

al., 2019). Tanaman kopi ini dapat tumbuh mencapai tinggi 5 m atau 

lebih, dengan diameter tajuk 3,5 m - 4 m (Gusfarina, 2014). Kopi 

liberika memiliki harga jual yang relatif baik karena memiliki ukuran 

buah yang lebih besar dan produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan robusta.Kemudian jenis ini dapat berbuah sepanjang tahun 

dengan masa panen sekali dalam sebulan. Tanaman kopi ini mampu 

beradaptasi baik pada agroekosistem setempat serta masih 

terbebasdari gangguan hama dan penyakit serius. Pada umur 3,5 

tahun kopi liberika sudah mulai menghasilkan buah danberbuah 

sepanjang tahun. Puncak produksinya terjadi dua kali dalam satu 

tahun. Umumnya, panen raya terjadi pada bulan Mei hingga Juli, 

sedangkan panen kecil pada bulan Novemberhingga Januari 

(Gusfarina, 2014). 

 

d. Balangeran (Shorea balangeran) 

Balangeran atau dikenal juga dengan meranti merah 

merupakan jenis yang banyak ditemukan  tumbuh secara alami di tepi 

sungai yang berpasir dan di hutan rawa gambut dangkal (Page et al., 

1999; Maharani et al., 2013), di hutan rawa yang secara berkala 

tergenang, di tanah liat, pada tanah berpasir di tepi pantai, dengan 

ketinggian antara 0 - 1000 mdpl (Suryanto et al., 2012). Balangeran 

juga tumbuh baik pada kondisi genangan sedang (Giesen 2004), pada 

hutan kerangas dan rawa gambut yang penyebarannya mencakup 
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Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan seluruh Kalimantan (Kessler 

& Sidiyasa, 1994; Suryanto et al., 2012). Jenis memliki adaptasi yang 

baik pada batas air (water level) dan intensitas cahaya matahari yang 

tinggi (Graham & Page, 2018) sehingga jenis ini baik digunakan 

dalam kegiatan revegetasi dan rewetting pada lahan gambut yang 

terdegradasi dengan sistem paludikultur.. Jenis ini juga mampu 

bertahan dari api dan mudah membentuk terubusan pasca terjadinya 

kebaran (Atmoko, 2011) sehingga balangeran cocok untuk revegetasi 

lahan gambut terdegradasi karena memiliki toleransi yang tinggi pada 

berbagai kondisi lahan. 

 

e. Tengkawang (Shorea spp.) 
Tengkawang merupakan jenis yang memiliki nilai konservasi 

tinggi karena jenis-jenis tersebut masuk dalam kategori the IUCN Red 

List Species. Tengkawang banyak dibudidayakan untuk diambil 

buahnya yang dapat menghasilkan minyak tengkawang yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik (lipstick), margarin, 

dan cokelat (Tata & Susmianto, 2016). Jenis ini tersebar alami 

dibeberapa daerah di Indonesia yang meliputi sebagian Sumatera dan 

seluruh Kalimantan dan umumnya tumbuh pada daerah dataran 

rendah, di tepi sungai dan beberapa jenis  dapat tumbuh pada lahan 

rawa gambut dangkal. Jenis tengkawang seperti Shorea macrophylla, S. 

pinanga, S. stenoptera, S. palembanica, S. mecistopteryx, S. seminis, dan S. 

beccariana merupakan jenis yang dapat tumbuh di tepi sungai dan 

daerah yang tergenang secara berkala. Sedangkan sedangkan jenis 

Shores hemsleyana dan S. macrantha adalah jenis tengkawang yang 

mampu tumbuh pada daerah gambut dangkal (Maharani et al., 2013).  

 

f. Karet (Hevea brasiliensis) 
Karet merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan 

masyarakat secara luas pada lahan gambut. Tanaman ini merupakan 

jenis alsli Amerika Selatan yang telahdibudidayakan di daerah 

Sumatera sejak awal abad 20. Tanaman ini adalah penghasil utama 

bahan karet alam. Tanaman karet dapat tumbuh tingginya hingga 

mencapai 25 m dandiameter batangnya dapat tumbuh cukup besar. 
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Jenis ini mampu menghasilkan lateks ketika batangnya dilukai. 

Tanaman karet merupakan jenis tanamantropis yang tumbuh baik 

antara 15° LS hingga 15° LU, pada ketinggian optimal 0 - 200 mdpl. 

Semakin tinggi tempat tumbuhnya, maka pertumbuhan tanaman ini 

akan semakin lambat dan produksi getahnya rendah. Suhu rata-rata 

suhu harian yang optimal untuk pertumbuhannya adalah 28°C 

(dengan kisaran 25° - 35°C) dan rata-rata curah hujan tahunanannya 

berkisar  antara 2500 mm - 4000 mm dengan nilai hari hujannya 

mencapai 150 mm per hari (Budiman, 2012). Jenis ini dapat tumbuh 

pada berbagai jenis tanah, baik pada tanah vulkanis tua ataupun 

muda, atau aluvial dan tanah gambut. Tanaman ini juga toleran 

terhadap tanah asam dengan pH tanah optimal untuk 

pertumbuhannya adalah 4 - 5,5. Jenis ini memiliki pertumbuhan yang 

kurang optimal pada pH yang lebih tinggi, (Siregar & Suhendry, 

2013). Tahun 2000-2005 luasan gambut yang ditanami karet 

berkembang dengan pesat pada daerah Sumatera,  dari 0,01 juta 

hektar menjadi 0,40 juta hektar. Namun, pada tahun 2010 luas 

tanaman karet mengalami sedikit penurunan menjadi 0,37 juta hektar. 

Menurut Gunarso et al. (2013), penybab utamanya adalah konversi 

dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Luas 

perkebunan karet di Kalimantan relatif rendah pada lahan 

gambut.Tahun 2000 luasannya sekitar 0,02 juta hektar dan pada 

tahun 2010 mencapai 0,05 juta hektar(Agus et al., 2018). 

 

g. Kelapa (Cocos nucifera) 
Kelapa merupakan salah satu tanaman yang banyak 

dibudidayakan masyarakat pada lahan gambut. Tanaman ini 

merupakan tanaman serbaguna dan bernilai ekonomis tinggi. Seluruh 

bagian tanamannya (batang, akar, daun, dan buah) dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan manusia (Suhardiono, 1993). Tanaman ini 

tumbuh baik di daerah tropis pada 10° LS – 10° LU, dengan curah 

hujan 1300 – 2300 mm per tahun, bahkan dapat mencapai 3800 mm 

per tahun atau lebih, dengan suhu 20°-27° C, dan kelembapan 70% - 

80%. Ketinggian tempat yang optimal untuk pertumbuhan kelapa 

adalah 0 m- 450 mdpl dengan pH tanah 6,5 -7,5, namun masih 
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mampu tumbuh pada tanah dengan pH 5-8. Pada ketinggian di atas 

450 mdpl, umumnya kelapa berbuah lebih lambat, produksi buah 

sedikit dan kadar minyaknya rendah. Kelapa dijuluki tanaman 

kehidupan karena semua bagian tanamannya mampu digunakan 

untuk berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sabutnya yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan (coir fiber, keset, sapu, 

matras, bahan pembuat spring bed), tempurung (arang, karbon aktif), 

daging buah dapat menghasilkan berbagai produk bahan makanan 

maupun industri (kopra, minyak, cream, santan), air kelapa (cuka, 

nata de coco), batang (bahan bangunan, konstruksi), daun (lidi, 

ketupat, dekorasi), dan nira (gula merah). 

 

h. Kelapa sawit (Elaeis guinensis Jack) 

Kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang berasal dari 

Nigeria (Afrika Barat) dan mulai dibudidayakan secara komersial 

pada tahun 1911. Sejak tahun 1970-an, kelapa sawit mulai diusahakan 

secara luas oleh perusahaan-perusahaan besar. Pada tahun 1980-an, 

kelapa sawit mulai banyak dikembangkan dengan sistem perkebunan 

inti rakyat (PIR) (Nasir, 2014). Pengembangan kelapa sawit pada 

mulanya ditanam pada lahan tanah mineral, namun karena 

terbatasnya lahan mineral, pengembangannya menjadi semakin luas 

dan merambah hingga ke lahan gambut. Kalimanta dan Sumatera 

merupakan daerah yang perkembangan perkebunan sawitnya 

berkembang dengan pesat di lahan gambut. Sedangkan perkebunan 

sawit yang ada  di Papua relatif tidak berkembang. Luas perkebunan 

kelapa sawit pada lahan gambut di ketiga pulau tersebut mengalami 

peningkatan sejak tahun 1990-2010 dari sekitar 0,23 juta hektar 

menjadi 1,50 juta hektar (Agus et al., 2013; Agus et al., 2018). 

Peningkatan potensi  tanaman kelapa sawit pada lahan gambut dapat 

dilakukan dengan perbaikan drainase, sistem penanaman yang sesuai, 

dan pemeliharaan tinggi muka air tanah gambut (Krisnohadi, 2011). 

Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan 

kelapa sawit di lahan gambut, yaitu:  

1) Sebaiknya hanya dilakukan pada lahan masyarakat dan kawasan 

budidaya saja,  
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2) Lapisan gambutnya memiliki ketebalan yang kurang dari 3 m,  

3) Pada lapisan bagian bawah gambut, substratum tanah meineralnya 

bukan merupakan pasir kuarsa dan juga tanah sulfat masam;  

4) Tingkat kematangan gambut tergolong saprik (matang) atau 

hemik (setengah matang); dan  

5) Tingkat kesuburan tanah gambutnya eutropik.  

 

Kriteria kesesuaian lahan gambut untuk kelapa sawit secara umum 

menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 131 

/Permentan/OT.140/12/2013 tentang pedoman budidaya kelapa 

sawit yang baik disajikan pada Tabel 4-6. 

 

Tabel 4-6 Kriteria kesesuaian lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit 

No. 
Karakteristik 

geo-iklim 
Intensitas faktor pembatas 

Tanpa Ringan Sedang Berat 

1. Curah hujan 
(mm) 

>1.250 1.500-1.750; 
>3.000 

1.250-
1.500 

<1.250 

2. Bulan kering 
(bulan) 

<1 1-2 2-3 >3 

3. Suhu rata-rata 
tahunan (°C) 

25-28 28-32; 
22-25 

32-35; 
20-<25 

35; <20 

4. Kandungan 
bahan kasar 
(% volume) 

<5 5-15 >15-35 >35 

5. Kedalaman 
gambut 

0-100 100-200 200-
300 

>300 

6. Tingkat 
pelapukan 
gambut 

Saprik Hemosaprik; 
sapro-hemik 

Hemik; 
fibro-
hemik; 
hemo-
fibrik 

Fibrik 

7. Kedalaman 
muka air 
tanah 

60-100 - 30-<60 100; 0-
<30; 
tergenang 
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No. 
Karakteristik 

geo-iklim 
Intensitas faktor pembatas 

Tanpa Ringan Sedang Berat 

8. Kadar abu 
(%) 

>20 10-20 <20 - 

9. Salinitas 
(mmhos/cm) 

1.750-
3.000 

1.500-1.750; 
>3.000 

1.250-
1.500 

<1.250 

10. pH (H2O) 
tanah 

5,1-6,0 4,1-5,0; 
6,1-6,5 

3,5-4,0; 
6,6-7,0 

<3,5; 
>7,0 

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 131 

/Permentan/OT.140/12/2013; Nasir (2014) 

 

i. Pinang (Areca cathecu) 
Pinang termasuk salah satu tanaman dari keluarga palma 

penyebarannya hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik itu secara 

individu maupun populasi.  Sebagian besar jenis ini digunakan 

sebagai tanaman pembatas kebun atau tnaman pagar (Novarianto & 

Rompas, 1990). Pinang memiliki habitat yang sangat beragam, mulai 

dari tepi pantai hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1000 m dpl 

(CPRI, 1988). Sebagian besar jenis ini tumbuh pada lahan-lahan yang 

mengandung bahan organik, namun jenis ini sangat cocok juga 

tumbuh pada lahan gambut (Mardhatillah et al., 2019). Tanaman 

pinang memiliki ciri  seperti jenis palem umumnya yaitu batang tegak 

lurus agak licin yang tinggi dapat mencapai 20 cm - 25 m dan nilai 

diameter batang serta jarak antar ruas pada batangnya berkisar 15 cm 

- 20 cm. Kemudian memiliki daun majemuk berbentuk roset batang 

dan memiliki anak daun yang ujungnya robek dan bergerigi. Bunga 

pinang adalah bunga majemuk berbentuk bulir dan letaknya ada pada 

batang di bawah tajuk pelepah. Bunga bunga jantan dan betina 

tersusun dari dua barus. Pinang mempunyai buah bertipe buni, 

berbentuk bular telur dengan biji satu untuk tiap buah (Suprapto et 

al., 2016).  

Tanaman pinang telah dimanfaatkan sejak lama terutama pada 

negara-negara di Asia Selatan dan Timur hingga ke Kepulauan 

Pasifik. Pinang termasuk dalam komoditi subsektor perkebunan yang 

memiliki potensi sebagai komoditi ekspor. Tanaman pinang memiliki 
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beberapa keunggulan di antaranya adalah budidayanya mudah, 

serangan hama penyakit rendah, mampu memproduksi buah 

sepanjang tahun, jarak tanam relatif dekat, dan biaya investasi relatif 

rendah (Jessica et al., 2019). Pinang mengandung senyawa alkaloid 

yang dapat menyembuhkan penyakit antara lain sakit perut (disentri), 

cacingan, difteri, dan berbagai penyakit kulit. Komoditas ini sudah 

menjadi komoditas ekspor. Buah pinang yang dipanen kemudian 

dijemur sampai kering dan dibelah menjadi dua bagian. Setelah itu 

dijemur kembali dan sabutnya dilepaskan untuk kemudian dijual atau 

diekspor. Berdasarkan jenis komoditinya, terdapat dua golongan biji, 

yaitu pinang hitam (varietas nigra) dan pinang putih (varietas alba). 

Pinang putih lebih disukai untuk keperluan ramuan sirih-pinang, 

khususnya masyarakat di daerah Sumatera, karena aromanya seperti 

nasi yang baru ditanak jika dikunyah (Novarianto & Rompas, 1990; 

Miftahorrachman, 2006). Sedangkan untuk pinang hitam, komoditas 

ini banyak diekspor ke daerah Bombay, Calcuta, Cina, dan Madras 

(Balai Penelitian Kimia, 1990). 

 

j. Jeruk (Citrus sp.) 
Jeruk merupakan komoditi hortikultura yang bernilai 

ekonomis tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat untuk ditanam. 

Buahnya memiliki rasa yang segar, mengandung serat, dan berbagai 

nutrisi, vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu daerah 

sentra pengembangan jeruk di lahan gambut adalah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Lahan gambut merupakan 

lahan yang miskin hara atau tingkat kesuburannya rendah (Ratmini, 

2012) dan kondisi fisik tanah gambut yang kurang baik bagi perakaran 

tanaman yang disebabkan oleh bahan penyusunnya sebagian beasar 

berupa serat pohon berkayu yang masih kasar (Noor et al., 2014) dan 

sisa-sisa tumbuhan yang belum terdekomposisi dengan sempurna 

(Radjagukguk, 2000). Menurut Agus dan Subiksa (2008), 

Produktivitas tanaman di lahan gambut dapat ditingkatkan melalui 

berbagai teknik, di antaranya adalah perlakuan pemupukan, 

ameliorasi lahan, dan pengelolaan drainase. Penambahan bahan 

amelioran ini dapat meningkatkan nilai pH, kejenuhan basa, dan 
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kandungan Ca dan Mg pada tanah gambut (Septiyana et al., 2017; 

Primilestari & Purnama, 2019) sehingga cocok untuk pertumbuhan 

dan produksi buah jeruk.  

Tanaman jeruk umumnya mulai memproduksi buah ditahun 

kedua.  Pada masa ini buah pertama (bakal buah) dibuang dengan 

mempertahankan 1 - 2 buah per tangkai untuk mendapatkan kualitas 

buah yang baik,. Selain pupuk N (urea), petani melakukan 

pemupukan dengan fosfat (TSP) sebanyak 400 kg per hektar untuk 

menghasilkan buah jeruk yang lebih manis,  . Selain itu, petani jeruk 

juga sering melakukan penundaan panen buah sekitar 15 hari untuk 

meningkatkan kualitas buah, (Umar et al., 2018). 

 

4.4.2 Tanaman Semusim (Pertanian) 

Tanaman semusim atau pertanian yang sering dibudidayakan di 

lahan gambut di antaranya adalah nenas, lidah buaya, padi, jagung, 

kedelai, ubi jalar, keladi, dan tanaman sayuran (bawang, sawi, kangkung, 

daun seledri/sop, tomat, terong, mentimun, bayam potong, cabai, bayam 

cabut, kemangi, selada, dan lain-lain). Pemilihan tanaman semusim 

tergantung dari kondisi tanaman pokok (tanaman tahunan). Pada saat 

tanaman pokok masih kecil (< 2 tahun) umumnya matahari masih 

mampu masuk ke lantai hutan sehingga pilihan tanaman semusim lebih 

banyak, namun pada kondisi tanaman pokok sudah besar umumnya 

sinar matahari intensitasnya lebih rendah untuk mencapai lantai hutan 

sehingga pilihan jenis tanaman semusim harus disesuaikan, seperti 

pemilihan tanaman umbi-umbian yang relatif tahan naungan. 

Beberapa jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan gambut 

dikelompokkan kedalam 5 kelompok besar, yaitu : tanaman pangan, 

tanaman hortikultura sayuran, tanaman palawija, tanaman buah-buahan 

dan hortikultura, dan tanaman industri, perkebunan, dan obat-obatan 

(Tabel 4-7). Pemanfaatan lahan gambut umumnya memerlukan input 

yang cukup tinggi untuk menanam jenis-jenis tanaman tersebut terutama 

pada proses perbaikan hara dan pengelolaan tata air. Pengelolaan tata 

aiar dilakukan dengan memperbaiki drainase secara terkendali sehingga 

ketersediaan airnya dapat diatur sesuai kebutuhan.  
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Tabel 4-7 Jenis-jenis tanaman semusim yang dapat diusahakan di lahan gambut 

No. Tanaman 
Umum 

dibudidayakan 
Alternatif lainnya 

1. Tanaman pangan Padi, jagung, ubi 
kayu, ubi jalar 

Talas, uwi, ganyong, 
sorghum, gemili, 
bentul, tike 

2. Tanaman palawija Kedelai, kacang 
tanah, kacang hijau, 
kacang tunggak 

Kacang jogo, kacang 
benguk, kacang 
bogor, kacang gude, 
kacang arab, kacang 
kapri, kecipir, 
kratok, koro, bunga 
matahari 

3. Tanaman 
holtikultur, 
sayuran 

Cabe merah, cabe 
rawit, tomat, terong, 
ketimun, bawang 
merah, bawang daun 

Semangka, buncis, 
kangkung, kubis, 
petai, sawi hijau, 
sawi putih, selada, 
seledri, bayam, okra, 
gambas, waluh, labu 
siam, kemangi, 
katuk, kenikir, kucai, 
lobak, pare pahit, 
blewah 

4. Tanaman 
holtikultur buah-
buahan 

Pisang, nenas Pepaya 

5. Tanaman 
perkebunan, 
industri dan obat-
obatan 

tebu, tembakau temulawak, sirih, 
lada, merica, laos, 
jahe, kencur, kunyit, 
pandan, dan murbei 

Sumber: Wayunto (2013), Ritung & Sukarman (2016)  

Berdasarkan pendekatan restorasi gambut, revegetasi lahan 

gambut dengan tujuan budidaya harus mempunyai kontribusi yang tinggi 

bagi masyarakat sekitarnya dengan tetap menjaga kelestarian gambut. 
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Dengan demikian, pengelolaan lahan gambut tersebut harus berkonsep 

“revitalization”, yaitu proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan 

gambut secara lestari sehingga mampu memberikan nilai sosial dan 

ekonomi bagi masyarakat lokal. Untuk itu, tanaman yang ditanam harus 

merupakan tanaman produktif. Pada tingkat tapak, budidaya tanaman 

semusim maupun tahunan di lahan gambut masih bervariasi antara 

budidaya konvensional dan penerapan teknologi dengan input tertentu, 

seperti ameliorasi dan pemupukan. Produktivitas tanaman semusim dan 

tahunan di lahan gambut pada kedua pendekatan budidaya tersebut 

disajikan pada Tabel 4-8. 

 

Tabel 4-8 Produktivitas tanaman semusim dan tahunan di lahan gambut 

No. 
Jenis tanaman 

pangan 
Produksi (ton 

per hektar) 

Produksi dengan 
input optimal (ton 

per hektar) 

1. Padi sawah varietas lokal 2,0-2,8 3,5 

2. Padi sawah varietas 
unggul 

3,4-5,5 6,0 

3. Padi gogo 1,3-3,2 4,0 

4. Kedelai  0,6-1,7 2,5 

5. Jagung 0,5-2,0 6,0 

6. Kacang tanah 0,8-1,5 3,0 

7. Kacang hijau 0,3-1,0 2,5 

8. Kacang tunggak 2,1 2,5 

9. Sorgum 1,5-2,5 - 

10. Ubi kayu (segar) 13-25 50 

11. Uji jalar (segar) 14-20 25 

12. Talas 4,0-5,0 - 

13. Sagu (bentuk pati) 6,0 - 

 Tanaman holtikultura 
Produksi (ton 
per hektar per 
musim tanam) 

Produksi dengan 
input optimal (ton 
per hektar per musim 
tanam) 

14. Tomat (buah segar) 4,8-10,9 27 
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No. 
Jenis tanaman 

pangan 
Produksi (ton 

per hektar) 

Produksi dengan 
input optimal (ton 

per hektar) 

15. Cabai (buah segar) 1,7-4,0 8 

16. Terong (buah segar) 10,7-16,1 26 

17. Timun (buah segar) 9,0 31 

18. Gambas (buah segar) 3,4 11 

19. Kacang panjang  6,4-8,6 17 

20. Pepaya (buah segar) 12,1 - 

21. Sawi (daun segar) 3,3 - 

22. Bawang kucai (daun 
segar) 

3,6 - 

23. Bayam (daun segar) 0,9 - 

24. Kangkung (daun segar) 4,0 - 

25. Seledri (daun segar) 3,1 - 

26. Bawang daun 1,0 - 

27. Lobak (umbi segar) 1,3 - 

28. Buncis (buah segar) 2,7 - 

 Tanaman tahunan Produksi (ton 
per hektar)  

Produksi dengan 
input optimal (ton 
per hektar) 

29 Karet (bentuk baku) 0,4-1,2 - 

30 Kelapa biji sebar) 1,1-6,2 - 

31 Kelapa sawit (tandan 
segar) 

13-15 19-25 

32 Kopi (buah segar) 1,7 - 

33 Nenas (buah segar) 20 40 
Sumber: Noor (2001); Maftu’ah et al. (2018). 

 

4.5 Pola Tanam Sistem Agroforestri Di Lahan Gambut 

Pola tanam sistem agroforestri di lahan gambut hampir sama 

dengan pola tanam sistem agroforestri di lahan mineral. Tanaman pokok 

(kayu-kayuan atau tanaman tahunan) dapat ditanam secara bersamaan 

dengan tanaman semusim pada awal pembuatan tanaman atau tanaman 

semusim yang ditanam pada sela-sela tanaman kayu-kayuan/tahunan 

yang telah tumbuh sebelumnya. Praktik agroforestri dapat dilakukan 
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secara polikultur (multiple cropping). Agroforestri dengan sistem intercopping 

yang paling banyak diterapkan oleh petani adalah system polikultur 

nenas dan tanaman karet. Kombinasi tanaman dalam sistem agroforestri 

di lapangan sangat bervariasi. Banyak contoh praktik di lapangan yang 

menerapkan kombinasi tanaman, seperti yang diterapkan oleh petani di 

Kelurahan Kalampangan, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 

menunjukkan bahwa pola kombinasi tiga jenis tanaman (jelutung, 

jagung, dan sawi) pada pola agroforestri ternyata memberikan nilai 

manfaat yang terbaik. Pola agroforestri dengan empat kombinasi 

tanaman sela menunjukkan bahwa nilai manfaat tertinggi adalah 

kombinasi antara jelutung, jagung, sawi dan bawang prei (Itta et al., 2017).  

Pada beberapa daerah, pemanfaatan gambut dengan pola 

agroforestri secara umum menggunkan sistem surjan, pada bagian 

guludan ditanami tanaman yang tidak toleran terhadap kelebihan air 

(tanaman tahunan seperti jeruk) dan pada bagian lembah dapat ditanami 

tanaman yang toleran terhadap kelebihan air contohnya padi. Pengaturan 

pola tanam tergantung pada kondisi gambut. Jenis tanaman yang dipilih 

sebaiknya mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi di lahan 

gambut. Pemilihan jenis tanaman juga harus mempertimbangkan minat 

masyarakat dan peluang pasar sehingga diharapkan mampu untuk 

berproduksi baik dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi 

masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan gambut dengan tetap 

berorientasi pada upaya tetap menjaga ekosistem gambut. 

Secara umum, penanaman tanaman semusim memerlukan 

pengolahan tanah yang dapat dirinci sebagai berikut:  

4.5.1 Persiapan, Pengolahan Lahan dan Ameliorasi 

a. Persiapan dan pengolahan lahan 
Pembukaan atau penyiapan lahan dengan sistem tebas dan bakar 

(slah and burn) dilarang oleh pemerintah sejak tahun 1995 dengan 

diterbitkannya SK Dirjen Perkebunan No. 38 tahun 1995. Sebagai 

penggantinya adalah sistem Penyiapan atau Pembukaan Lahan Tanpa 

Bakar (PLTB) dengan maksud mengindari kerusakan kesuburan tanah, 

struktur tanah, unsur hara, dan erosi permukaan tanah.. Peraturan 
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tersebut dikuatkan dengan UU Perkebunan No 18/2004 yang melarang 

penggunaan api untuk keperluan penyiapan lahan.  

Persiapan dan pengolahan lahan pada budidaya tanaman semusim 

bisa berbeda-beda sangat tergantung pada jenis komoditi dan sistem 

tanam yang akan diusahakan. Persiapan lahan meliputi pembersihan 

lahan, sedangkan pengolahan lahan meliputi pembuatan guludan dan 

surjan/saluran/parit. Guludan yang dibuat akan dimanfaatkan untuk 

tanaman tahunan, sedangkan parit/saluran dapat dimanfaatkan untuk 

tanaman semusim misal padi, atau mina padi pada saat banyak air dan 

bisa untuk tanaman palawija jagung, kedelai dan jenis lainnya pada saat 

air surut. Jarak antar guludan sengaja dibuat lebih lebar, yaitu 4 m, 

dengan lebar atas guludan 1 m dan lebar bawah guludan 1.2 m. Untuk 

tanaman tahunan atau pohon-pohonan, penataan tanaman harus rapi 

dan teratur sehingga tidak menyulitkan mobilitas , saat melakukan  

kegiatan perawatan seperti pembersihan, pemberian pupuk, 

penyemprotan dan pemeriksaan.  

Dalam siklus restorasi gambut dengan pendekatan agroforestri, 

petani pada umumnya melakukan penataan lahan bertujuan 

mengoptimalkan lahan usaha dengan diversifikasi jenis tanaman, seperti 

kelapa, karet, jeruk, rambutan, atau jenis tanaman lainnya. Hal itersebut 

didasari oleh semakin menurunnya produktivitas tanaman padi sebagai 

tanaman utama , dan lahan yang yang dikelola semakin luas. Penataan 

lahan ini dimulai dengan pembuatan gundukan/tukungan. Sebagian 

tanah ditinggikan dengan ukuran 50 cm x 50 cm bujur sangkar yang 

nantinya dapat ditanami dengan tanaman tahunan. Setelah kondisi tanah 

menjadi padat, tukungan tersebut sudah dapat diperluas. Tukungan 

dibuat lebih tinggi dari tinggi maksimal muka air tanah atau 

ketinggiannya berkisar anatara 50 cm - 60 cm, sehingga tanaman 

terhindar dari genangan atau tidak terendam. Saat ini, sistem tukungan 

banyak dipraktikkan pada lahan perkebunan, seperti tapak timbun 

(piringan) yang ada pada perkebunan kelapa sawit. Sistem tukungan yang 

telah menjadi tradisi petani lokal dalam budidaya perkebunan ini 

kemudian diikuti oleh masyarakat pendatang yang mengelola di kawasan 

rawa (Sarwani et al., 1994). Biasanya pembuatan tukungan di lahan 

gambut digunakan untuk penanaman jenis tanaman perkebunan atau 
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tanaman tahunan. Tukungan terus diperbesar sejalan dengan semakin 

tuannya umur tanaman dan umumnya antar tukungan akan menyatu 

secara memanjang sehingga terbentuk sebuah surjan. Dengan 

diterapkannya sistem ini, maka memungkinkan jenis tanaman yang dapat 

ditanam pada tukungan atau surjan akan lebih beragam, seperti padi dan 

atau ikan (mina-padi) yanag diterapkan pada sawah,palawija, sayur-

sayuran, buah-buahan, tanaman perkebunan dan tanaman industri. 

 

b. Ameliorasi 
Ameliorasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki 

tingkat kesuburan tanah pada lahan gambut melalui perbaikan kondisi 

lingkungan akar tanaman, seperti peningkatan pH tanah, peningkatan 

ketersediaan unsur hara esensial tanaman, dan penurunan ion-ion toksin 

dan asam organik (Attiken et al., 1998) menggunakan bahan-bahan 

organik dan anorganik. Amelioran secara anorganik dapat berupa kapur 

pertanian, tanah mineral, lumpur sungai, abu, dan terak baja. Sedangkan 

amelioran secara organik dapat berupa kompos, pupuk kandang dan 

biochar. Pemberian kapur pada lahan gambut harus dilakukan secara 

hati-hati karena apabila pemberian kapur terlalu banyak, maka proses 

dekomposisi akan semakin cepat sehingga menyebabkan terjadinya 

degradasi gambut (Maftu’ah et al., 2018). Menurut Maas (1993), 

penambahan kapur pada lahan gambut dengan dosis 0,2% dari berat 

keringnya,maka daya simpan  bahan gambut akan meningkat sebesar 

45%. Sementara Masganti (2003) menyatakan bahwa pemberian kapur 

tanaman dengan dosis 0,75% x kemasaman tertukar yang setara dengan 

4-5 ton per hektar menunjukkan pengaruh yang efektif dalam 

meningkatkan tingkat kesuburan tanah pada lahan gambut. Dosis kapur 

berkisar 1-2 ton per hektar diberikan pada lahan gambut yang telah 

diolah secara intensif (Agus & Subiksa, 2008), sedangkan pada lahan 

gambut yang terdegradasi, dosisnya berkisar antara 2 ton - 5 ton per 

hektar (Maftu’ah, 2012). Perlakuan ameliorasi dengan bahan amelioran 

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4-9. 
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Tabel 4-9 Beberapa jenis amelioran, dosis dan manfaatnya pada lahan gambut 

No. 
Jenis 

amelioran 

Dosis 
(ton per 
hektar) 

Manfaat Pustaka 

1 Kapur  1-2 Meningkatkan pH 
tanah 

Agus dan 
Subiksa (2008) 

2 Abu 10-20 Meningkatkan pH 
tanah 

Agus dan 
Subiksa (2008) 

3 Biochar 5-10 Meningkatkan pH 
tanah dan habitat 
mikroorganisme 

Balitra (2013) 

4 Pupuk 
kandang 

10-20 Meningkatkan unsur 
hara makro dan mikro 

Agus dan 
Subiksa (2008) 

5 Tanah 
mineral 

10-20 Menurunkan 
keracunan asam-asam 
organik 

Agus dan 
Subiksa (2008) 

6 Pupuk 
kandang + 
dolomit (8:2, 
v/v) 

10-20 Meningkatkan pH 
tanah dan unsur hara 

Maftu’ah 
(2012) 

 

4.5.2 Penyediaan Benih dan Penanaman Tanaman 

Semusim 
Benih yang digunakan harus benih unggul dan bermutu tinggi, 

khusus untuk tanaman padi bisa menggunakan varietas unggul lokal 

ataupun varietas hasil introduksi. Penggunaan varietas yang adaptif 

dengan lahan gambut dan perlakuan budidaya sangat diperlukan, seperti 

yang dicoba Subroto dan Yusrani (2005) pada varietas tomat dan cabai 

(Tabel 4-10). Varietas unggul lokal sangat dianjurkan untuk lahan-lahan 

yang baru dibuka karena biasanya memiliki daya adaptasi yang relatif 

lebih baik. Penanaman secara umum baik tanaman padi ataupun 

tanaman sayuran tertentu seperti tanaman cabai atau tomat harus 

disemai terlebih dahulu dengan lama persemaian + 14 hari. Tanaman 

semusim ditanam pada saluran/surjan/parit yang telah dibuat. Jarak 

tanam yang dapat digunakan di antaranya adalah untuk padi 25 cm x 30 
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cm, untuk tanaman palawija dan sayuran lainnya seperti jagung, tomat, 

cabai dan lain-lain bisa menggunakan jarak tanam 40 cm x 60 cm, atau 

tergantung jenis tanaman yang akan diusahakan. 

 

Tabel 4-10 Pengaruh varietas dan perlakuan pengolahan lahan terhadap produksi 
buah tomat dan cabai di lahan gambut 

Jenis dan varietas 

Produksi pada 
perlakuan 

(ton per hektar) 
Indeks 

toleransi 

Peningkatan 
produksi 
(ton per 
hektar) P0 P1 

Tomat     

- Mirah 10,44 35,66 0,18 25,22 

- Berlian 10,99 24,52 0,34 13,53 

- Ratna 6,90 35,48 0,17 28,58 

- Oval 4,77 14,61 0,31 9,84 

- Permata 7,75 27,51 0,21 19,76 

Cabai     

- Prabu 4,02 7,72 0,52 3,70 

- Tanjung-1 1,32 4,72 0,09 3,40 

- Tanjung-2 0,59 3,44 0,03 2,85 

- Hot Chili 1,73 5,95 0,13 4,22 

- Tombak-1 1,47 4,10 0,13 2,63 

Keterangan: P0=tanpa pemberian dolomit dan pupuk; P1 = 2 ton dolomit/ha, 

5 ton pupuk kandang/ha, 150 kg urea/ha, 300 kg SP-36/ha dan 200kg 

KCl/ha untuk tomat; 2 ton dolomit/ha, 5 ton pupuk kandang/ha, 150 kg 

urea/ha, 187,5 kg SP-36/ha dan 125 kg KCl/ha untuk cabai.  

Sumber: Subroto dan Yusrani (2005) 

 

4.5.3 Pemeliharaan Tanaman 
a. Pemupukan  

Tanah gambut sejatinya merupakan media tumbuh yang baik 

untuk pertumbuhan tanaman karena porositasnya yang tinggi, sehingga 

terdapat banyak ruang yang terisi dengan oksigen yang nantinya akan 

sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Selain 
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itu, tanah gambut memiliki kemampuan mengikat  air yang tinggi 

dibandingkan dengan tanah mineral, sehingga tanaman dapat 

berkembang lebih cepat. Namun, tanah gambut digolongkan sebagai 

tanah marginal karena memiliki sifat kemasaman  tanahnya yang tinggi 

dan kejenuhan basanya rendah serta sedikitnya unsur hara baik mikro 

maupun makro yang dibutuhkan oleh tanaman..  

Tanah pada lahan gambut secara umum tidak subur karena 

kandungan hara baik makro (N, P, K, Ca dan Mg) maupun mikro (Cu, 

Zn, B, Mo) sangat sedikit. Sebelum mengolah lahan gambut untuk 

pertanian, maka diperlukan pemupukkan. Pupuk yang digunakan terdiri 

dari berbagai macam baik itu pupuk organik, pupuk anorganik, maupun 

pupuk hayati. Pemberian pupuk harus dilakukan hati-hati dan bertahap. 

Hal ini  dikarenakan kemapuan daya pegang (sorption power) hara pada 

tanah gambut rendah. Sehingga, jika pemupukan tidak dilakukan dengan 

benar, pupuk akan mudah tercuci. Jenis pupuk yang anjurkan adalah 

pupuk organik untuk memperbaiki kondis tanah gambut secara fisik, 

kimia dan biologi. Jumlah kebutuhuan pupuk organik tiap hektarnya 

adalah 20 ton. Petani di Kalampangan (Kalteng) telah lama 

menggunakan pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan lahannya 

yang merupakan tanah gambut. Biasanya untuk bertanam sayur-sayuran, 

petani menggunkan kombinasi pupuk kandang dan abu. Namun pupuk 

kandang memiliki kekurangan sebagai bahan amelioran yaitu 

keterbatasannya menaikkan pH dan kandungan basa-basa tanah, 

sehingga kebutuhan per hektarnya cukup besar yakni sekitar 2,5-10 ton 

(Prastowo, 1993). 

 Pemupukan berikutnya dapat menggunakan pupuk anorganik, 

seperti yang tersaji pada Tabel 4-11 untuk tanaman karet dan Tabel 4-12 

untuk tanaman kelapa sawit. Umumnya jenis pupuk yang digunkan 

adalah TSP, urea, KCl. Dosis yang digunkan mengikuti anjuran Dinas 

Pertanian setempat. Jika pentunjuk tidak tersedia, maka dosis yang 

digunkan pada lahan yang ditanami padi unggultiap hektarnya adalah 100 

- 150 kg unutk pupuk TSP/SP-36, 100 - 200 kg untuk pupuk Urea, dan 

75 - 125 kg untuk pupuk KCl. Sedangkan untuk jenis padi lokal, dosis 

yang digunakan adalah setengah dari dosis yang digunakan pada lahan 

padi unggul. Hal ini disebakan oleh respon padi lokal kurang baik 
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terhadap pemupukan. Penambahan pupuk mikro berupa ZnSO4 dan 

CuSO4 (terusi) juga perlu dilakukan dengan dosismasing-masing 

sebanyak 4 - 5 kg per hektar dan ditambahkan secara bersamaan dengan 

pemupukan dasar pada lahan gambut yang meiliki ketebalan 1 meter.  

 

Tabel 4-11 Jenis dan dosis pupuk untuk tanaman karet di lahan gambut 

Umur 
tanaman 
(tahun) 

Jenis dan dosis pupuk (gram per 
pohon per tahun) 

Aplikasi 
per tahun 

SP-36 Urea KCl Dolomit 

1 150 250 100 100 2 kali 

2 200 300 100 100 2 kali 

3 250 300 200 200 2 kali 

4 450 400 250 250 2 kali 

5 600 500 250 250 2 kali 

≥6 600 500 300 300 2 kali 

Sumber: Saragih et al. (2013) 

 

Tabel 4-12 Jenis dan dosis pupuk untuk tanaman kelapa sawit di lahan gambut 

Umur 
tanaman 
(tahun) 

Jenis dan dosis pupuk (gram per pohon per tahun) 

SP-36 Urea KCl Dolomit Boron 

1 300 200 75 100 0 

2 500 350 350 150 0 

3 500 380 1000 500 25 

4 1000 750 2000 1000 25 

≥5 1000 750 2000 1000 25 

Sumber: Saragih et al. (2013) 

 

c. Pengaturan air  
Air memliki peran yang penting dalam siklus kehidupan.  Selain 

menjadi kebutuhan pokok mahluk hidup, air juga dibutuhkan untuk 

memelihara kondisi tanah, khusuunya pada tanah gambut dann sulfat 

masam. Air dapatmenjaga kelembaban gambut sehingga kondisi sifat 
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kimia dan fisik tanah tetap terjaga dengan baik. Selain itu, air juga dapat 

berguna untuk menekan pertumbuhan gulma dan serangan hama dan 

penyakit di sawah. Pada saat air surut dan lahan ditanami palawija tinggi 

muka air tanah harus dipertahankan 40 cm. Pada lahan gambut yang 

pengaturan tata airnya telah sempurna (air dapat dikendalikan 

sepenuhnya), bukan merupakan sebuah masalah karena dengan 

membuka dan menutup saluran kita dapat mengatur tinggi muka air 

tanahnya. 

Kedalaman air tanah optimum yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman sangat bervariatif tergantung dari jenis tanaman 

yang dibudidayakan. sawit Kedalaman permukaan air tanah yang 

optimum utntuk tanaman kelapa sawit adalah 60 cm - 70 cm, sedangkan 

pada tanaman karet sedikit lebih dalam, yaitu 100 cm - 150 cm (Noor et 

al., 2013). Drainase pada lahan gambut yang ditanami karet baiknya 

dilakukan secara bertahap. Satu tahun sebelum penanaman, perlu 

pembuatan saluran pembuangan terlebih dahulu dengan kedalaman 

saluran < 1 m. Sedangkan untuk saluran pengatusan kedalamannya <50 

cm dan dibuat agak jarang. Saluran pengatusan ini dapat direndahkan 

120 cm - 150 cm ketika tnaman karet sudah siap disadap. Hal ini 

dimaksudkan agar akar dapat tumbuh leluasa dan juga untuk mengurangi 

risiko terjadinya kebakaran (Firmansyah et al., 2012). Laju subsidensi 

gambut dan kebakaran juga dapat dipengaruhi oleh kondisi permukaan 

air tanah. 

 

d. Pengendalian hama, penyakit dan gulma.  
Selain pengaturan air, pemberantasan hama, penyakit dan gulma 

juga merupakan kegiatan yang penting dalam pemeliharaan. Jenis hama 

yang menyerang tanaman berbeda-beda tergantung pada komoditi yang 

diusahakan misal untuk tanaman padi adalah tikus, babi, wereng, lundi, 

walang sangitdan penggerek batang sedangkan pada jenis-jenis penyakit 

yang sering menyerang tanaman adalah bercak cokelat, blast dan hawar 

pelepah daun. Untuk jagung misal tikus, babi, penggerek tongkol, lalat 

bibit dan lainnya. Jenis penyakit yang menyerang diantaranya yaitu 
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penyakit bulai dan hawar daun . Pengendalian hama dan penyakit dapat 

dilakukan secara terpadu sebagai berikut: 

1) Menanam varietas unggul yang toleran atau tahan terhadap 

serangan hama/penyakit;  

2) Mengadakan pergiliran tanaman untuk memutus siklus hama;  

3) Melakukan cara tanam serentak  

4) Memberantas gulma yang menjadi inang hama dan penyakit  

5) Memperbaiki drainase  

6) Menjaga keberadaan musuh alami seperti predator (kepik 

Coccinellidae yang memangsa kutu dan aphid) dan parasit 

serangga Aphenteles rufricrus untuk mengendalikan hama agrotis  

7) Serangan hama dalam jumlah sedikit dapat dilakukan secara 

mekanis dengan memungut dan mematikan.  

Apabila serangan masih berlanjut, maka perlu penggunaan 

pestisida untuk mengatasi serangan. Penggunaan pestisida nabati sangat 

dianjurkan seperti akar tuba. Sedangkan untuk penggunaan pestisida non 

nabati harus sesuai dosis yang dianjurkan yang terdapat pada kemasan 

produk pestisida. Dalam budidaya mina padi untuk pakan ikan, agar 

pertumbuhan ikan lebih cepat harus diberi pakan tambahan/buatan 

alangkah lebih bagus kadar protein yang dikandung dalam pakan buatan 

paling tidak 30% atau minimal 18%. Banyaknya pakan yang diberikan 

harus bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diprediksi 

pakan yang diberikan adalah 3 % dari total bobot ikan yang ada. 

 

e. Panen 
Panen dapat dilakukan apabila tanaman sudah memenuhi kriteria 

panen, misal untuk tanaman padi bulir padi terlihat berisi, berwarna 

kuning, kandungan air sekitar 25%. Jika 80% dari luas areal tanaman padi 

yang batangnya mulai menguning dan menunduk (tidak tegak), maka 

tanaman padi sudah dapat dipanen.. Panen jagung sangat tergantung 

pada hasil jagung yang diharapkan apakah akan dikonsumsi sebagai 

sayuran (baby corn), jagung muda atau jagung pipilan. 
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Tabel 4-13 Budidaya beberapa jenis tanaman semusim di lahan gambut 

No Kegiatan 
Jenis tanaman 

Semangka Sawi Kacang 
panjang 

Padi Menti
mun 

Cabai Kangkung 
darat 

1. Penyemaian 
benih 

Disemai 14 
hari 

Tanp
a 
semai 

Tanpa 
semai 

Dipe
ram 
24 
jam 

Tanpa 
semai 

Disema
i 14 
hari 

Tanpa semai 

2. Penyiapan 
lahan 

       

Perbaikan 
drainase 

Pembuatan parit keliling lebar 1 m dan dalam 1 m 

Pemberian 
kapur 

Dolimit 2 
ton/ha 

Doli
mit 2 
ton/
ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

Doli
mit 2 
ton/
ha 

Dolimit 
2 
ton/ha 

Dolimit 
2 
ton/ha 

Dolimit 2 
ton/ha 

3. Penanaman        

Jarak tanam 60 cm x 100 
cm 

30 
cm x 
30 
cm 

60 cm x 
100 cm 

30 
cm x 
30 
cm 

60 cm 
x 100 
cm 

60 cm 
x 100 
cm 

30 cm x 30 cm 

Cara tanam Tapin 
dilubangi 

Ditu
gal 
pada 
alur 

Ditugal 
pada alur 

Ditu
gal 
pada 
alur 

Ditugal 
pada 
alur 

Tapin 
diluban
gi 

Ditugal pada 
alur 

4. Pemupukan        

Jenis Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Meje
muk 
(NP
K) 
15:15
:15 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Meje
muk 
(NP
K) 
15:15
:15 

Mejem
uk 
(NPK) 
15:15:1
5 

Mejem
uk 
(NPK) 
15:15:1
5 

Mejemuk 
(NPK) 
15:15:15 

Dosis 300 kg/ha 300 
kg/h
a 

300 
kg/ha 

300 
kg/h
a 

300 
kg/ha 

300 
kg/ha 

300 kg/ha 

Cara Ditugal Ditu
gal 

Ditugal Ditu
gal 

Ditugal Ditugal Ditugal 

Waktu Pupuk 
dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

Pupu
k 
dasar
, 
susul
an 1, 
susul
an 2 

Pupuk 
dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

Pupu
k 
dasar
, 
susul
an 1, 
susul
an 2 

Pupuk 
dasar, 
susulan 
1, 
susulan 
2 

Pupuk 
dasar, 
susulan 
1, 
susulan 
2 

Pupuk dasar, 
susulan 1, 
susulan 2 

5. Pemeliharaa
n tanaman 

Penyiangan, 
penyiraman 

Penyi
anga
n, 
penyi

Penyianga
n, 
penyiram

Penyi
anga
n, 
penyi

Penyian
gan, 
penyira
man, 

Penyian
gan, 
penyira
man 

Penyiangan, 
penyiraman 
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No Kegiatan 
Jenis tanaman 

Semangka Sawi Kacang 
panjang 

Padi Menti
mun 

Cabai Kangkung 
darat 

rama
n 

an, 
pewiwilan 

rama
n 

pewiwil
an 

6. Pengendalia
n OPT 

Pengendalia
n terpadu 

Peng
endal
ian 
terpa
du 

Pengenda
lian 
terpadu 

Peng
endal
ian 
terpa
du 

Pengen
dalian 
terpadu 

Pengen
dalian 
terpadu 

Pengendalian 
terpadu 

7. Panen dan 
pasca panen 

Panen > 1 
kali, 
bertahap 

Dica
but/ 
dipot
ong 

Panen > 
1 kali, 
bertahap 

Satu 
kali 
pane
n 

Panen 
> 1 
kali, 
bertaha
p 

Panen 
> 1 
kali, 
bertaha
p 

Dipotong 

Sumber: Mitra Peneliti BRG 

4.5.4 Sistem Agroforestri Berdasarkan Kearifan Lokal  
Secara umum sistem pengelolaan gambut berdasarkan kearifan 

lokal (local wisdom) telah menerapkan sistem agroforestri. Keragaman 

jenis tanaman yang ditanam baik itu jenis penghasil pangan ,buah-

buahan, dan jenis-jenis pohon merupakan ciri utama sistem agroforestri. 

Kombinasi tanaman ini memungkinkan input yang dikeluarkan untuk 

pengelolaannya relatif kecil, namun dilihat dari skala bisnis pola 

tradisional memang tidak memadai sehingga banyak yang mengelola 

gambut dengan pola-pola usaha tani yang berorientasi keuntungan 

ekonomi dengan menerapkan teknologi berbasis sains. Secara ringkas, 

hasil produksi yang dicapai dan dampak terhadap sumber daya lahan dan 

lingkungan hidup dapat menjadi dasar untuk membandingkan sistem 

budidaya antara kearifan lokal dengan teknologi modern yang berbasis 

sains. (Tabel 4-14). 

 

Tabel 4-14 Sistem budidaya tanaman di lahan gambut dalam perspektif kearifan 
lokal dan teknologi berbasis sains 

Sistem 
budidaya/ 

Jenis 
kegiatan 

Kearifan lokal 
Teknologi berbasis 

sains 
Dampak tentatif 

teknologi 

Sistem 
budidaya 

Tanaman 
campuran 

Tanaman monokultur 
(padi, kelapa sawit, 

Penurunan 
keanekaragaman 
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Sistem 
budidaya/ 

Jenis 
kegiatan 

Kearifan lokal 
Teknologi berbasis 

sains 
Dampak tentatif 

teknologi 

(sayuran, padi, 
nenas, jeruk, karet, 
kelapa, pohon-
pohonan) dengan 
skala rumah tangga 
dan menggunakan 
benih/bibit lokal 

kelapa, karet) dengan 
skala luas dan 
menggunakan varietas 
unggul, produksi tinggi 
dan hemat tenaga kerja 

hayati, risiko 
serangan hama 
tinggi, 
ketergantungan 
tinggi (pupuk, 
bibit), dan padat 
modal 

Sistem 
pemilihan 
lokasi 

Mengikuti tanda-
tanda alam (tanah, 
air, dan tumbuhan) 
bersifat deskriptif 
dan kualitatif 

Pemilihan lokasi 
dilakukan dengan 
survei dan analisis 
laboratorium 
(kuantitatif) 

Penggunaan alat 
dan bahan khusus, 
diperlukan biaya, 
keahlian, waktu 
relatif lama, 
namun akurasi 
relatif tinggi 

Pemilikan 
komoditas 

Mengikuti persepsi 
(pemahaman) dan 
pengalaman petani 

Didasarkan peluang 
bisnis dan kebutuhan 
pasar 

Nilai jual dan 
harga dapat 
dikendalikan, 
produktivitas 
dapat 
dioptimalkan 

Penyiapan 
lahan dan 
pengolahan 
tanah 

Dilakukan secara 
konvensional 
dengan alat 
sederhana, ramah 
lingkungan, namun 
memerlukan 
banyak waktu 

Dilakukan secara 
mekanis dan 
menggunakan 
herbisida, waktu relatif 
singkat 

Penyiapan lahan 
dan pengolahan 
tanah lebih cepat 
dengan kualitas 
tinggi dan 
seragam. Risiko 
tanah menjadi 
masam dan 
tercemar asam 
organik  

Penataan 
lahan 

Sistem sawah, 
gundukan/ 
guludan dan surjan 
dibuat secara 
manual dengan 
komoditas 
beragam 

Sistem surjan (tanpa 
timbun) secara mekanis 
dengan komoditas yang 
umumnya tunggal 

Penataan lahan 
lebih cepat dan 
berkualitas, risiko 
lapisan pirit 
tersingkap, tanah 
menjadi masam 
dan tercemar 



 

 

|
2
1
2
 

Sistem 
budidaya/ 

Jenis 
kegiatan 

Kearifan lokal 
Teknologi berbasis 

sains 
Dampak tentatif 

teknologi 

Pengelolaan 
air 

Sistem 
handil/parit/tatah, 
dengan pintu tabat 
sederhana, skala 
relatif kecil, lebih 
bersifat 
pengubahan 
terbatas 

Sistem jaringan dengan 
skala luas dan bersifat 
reklamasi total 

Reklamasi total 
tanpa 
pengendalian 
membuat gambut 
kering, mudah 
terbakar. 
Daerah 
pengembangan 
lebih luas dengan 
skala usaha 
bersifat agribisnis 

Pengelolaan 
kesuburan 
tanah 

Menggunakan 
sumber daya lokal 
(abu) dan alami 
(pupuk 
organik/kompos) 

Menggunakan bahan 
amelioran (kapur, 
dolomit, batuan fosfat) 
dan pupuk anorganik 

Respons tanaman 
cepat dengan 
bahan amelioran 
dan pupuk 
anorganik 
sehingga produksi 
tinggi. 
Ketergantungan 
petani tinggi 
terhadap pupuk 
anorganik. 

Sumber: diadopsi dari Umar et al. (2018) 

 

Bagaimanapun juga kedua pendekatan pengelolaan gambut ini 

sulit untuk dihindari di lapangan dan pengelolaan gambut sekecil apa pun 

kalau dilakukan dengan cara membuka lahan maka dampaknya akan 

merugikan ekosistem gambut. Teknologi produksi yang dilakukan 

masyarakat lokal secara tradisional adalah penggunaan abu sebagai input 

teknologi perbaikan lahan gambut, akan tetapi  abu dihasilkan dari sisa-

sisa pembakaran tanaman di atas lahan gambut. Tanpa menggunakan 

abu,  komoditas yang diusahakan  kurang berhasil atau bahkan gagal. 

Penggunaan abu tersebut, selain  berdampak buruk bagi potensi gambut 

dan lingkungan, juga memerlukan biaya yang tinggi. Jentha (2003) dan 

Limin et al. (2005) mengatakan bahwa kebutuhan abu untuk seledri setiap 
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kali penanaman adalah sebesar 117,29 ton dengan silklus 

tanamnyasebanyak 2 – 3 kali tanam per tahun. sedangkan pada 

komoditas jagung, kebutahannya mencapai 16,09 ton per ha dengan 

siklus tanamnya sebanyak 2 – 4 kali tanam per tahunnya. 

Untuk keperluan pengadaan pangan atau kebutuhan industri skala 

besar, seperti dukungan terhadap ketahanan pangan, maka penerapan 

teknologi berbasis sains sangat diperlukan. Model-model agroforestri 

merupakan jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan ekologi 

(lingkungan) dan sosial-ekonomi sehingga penggabungan kearifan lokal 

dengan inovasi teknologi berbasis sains sangat diperlukan.  

 

4.6 Model Agroforestri Beberapa KHG Di Sumatera Dan 

Kalimantan 

4.6.1 Model Agroforestri di KHG Pulau Tebing Tinggi, 

Kepulauan Meranti, Riau 
a. Pemilihan lokasi dan jenis 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan wilayah dengan 

bentang lahan yang hanya memiliki ketinggian antara 0 hingga 10 mdpl. 

Hampir seluruh wilayah kecamatan ini merupakan lahan gambut, yang 

sebagian diantaranya, terutama yang berada di bagian tengah pulau 

memiliki ketebalan gambut >3 m. Kegiatan penebangan liar yang banyak 

ditemui di sini, biasanya diikuti dengan pembuatan parit atau kanal dan 

pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian, pemukiman, dan lainnya 

akan memicu kerusakan ekosistem gambut. Aktivitas-aktivitas tersebut 

mengakibatkan gambut menjadi kering, subsidensi, dan intrusi air laut. 

Gambut yang sudah kering sangat mudah terbakar pada saat musim 

kemarau dan tidak dapat menampung air saat musim hujan (Qomar et 

al., 2017).  

Budidaya tanaman di lahan gambut di KHG Pulau Tebing Tinggi 

mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: (a) jenis tanaman 

utama yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di sini 

adalah sagu, karet dan kelapa; (b) kebun-kebun sagu, karet maupun 

kelapa masyarakat ini memiliki produktivitas relatif rendah; (c) 

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang berbasis kebun tanaman-
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tanaman ini tidak mengandalkan produktivitas lahan kebun, melainkan 

pada luas lahannya (Qomar et al., 2017). 

 

b. Desain 
Desain penanaman dilakukan dengan sistem pengayaan yang 

dilakukan dengan sistem intercropping, yaitu 1). pengayaan kebun kelapa 

dengan kopi dan lebah kelulut, 2). pengayaan kebun karet dengan pohon 

penghasil kayu, 3). pengayaan kebun sagu dengan pohon penghasil kayu, 

dan 4). pengayaan kebun pekarangan dengan pohon penghasil kayu. 

 

Gambar 4-2 Desain agroforestri kebun kelapa dengan kopi dan lebah 
kelulut (a), dan karet dengan pohon penghasil kayu (b) (Qomar et al., 2017) 

 

c. Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

Pengayaan kebun kelapa dengan kopi dan lebah kelulut  
Kelapa adalah salah satu komoditi yang banyak ditanam 

masyarakat pada lahan gambut. Kebun kelapa masyarakat pada lahan 

gambut umumnya sudah berumur tua, yaitu berkisar 30-40 tahun. 

Perakarannya juga banyak yang sudah terangkat sebagai akibat turunnya 

permukaan gambut (subsidensii). Kedua hal itu menyebabkan 

produktivitas kebun kelapa masyarakat relatif rendah. Kebun kelapa 

masyarakat rata-rata hanya memproduksi sekitar 2400 butir kelapa/ha 

setiap tiga bulannya. Berbeda dari kelapa, kopi tidak dibudidayakan pada 

lahan gambut secara meluas oleh masyarakat. Sejauh ini, hanya di daerah-

daerah tertentu ditemukan kegiatan ini. Di Kabupaten Kepulauan 

Meranti terdapat dua desa berlahan gambut yang dikenal sebagai sentra 
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produksi kopi, khususnya kopi liberika (coffea liberica), yaitu Desa Bina 

Sempian dan Desa Kedabu Rapat, keduanya terletak di Pulau Rangsang 

yang berada di seberang Pulau Tebing Tinggi. Tanaman kopi di kedua 

desa ini dibudidayakan di sela-sela/bersama-sama kelapa, yang sekaligus 

berfungsi sebagai tanaman penaung. Produksi kopi pada kebun campur 

kelapa-kopi ini mencapai rata-rata 600 kg - 700 kg buah segar ha-1 setiap 

bulannya, apabila di bawah tanaman kelapa terdapat setidaknya 800 

tanaman kopi/ha. Mengingat kondisi lingkungan di Pulau Tebing Tinggi 

kurang lebih serupa dengan kondisi yang ada di Pulau Rangsang, maka 

kopi liberika dipilih sebagai tanaman pengaya/pelengkap kebun kelapa 

masyarakat di Pulau Tebing Tinggi. Pola kebun campur kelapa kopi ini 

dapat memperbaiki lahan gambut yang selama ini lapisan atasnya telah 

ditutupi oleh akar serabut tanaman kelapa yang cenderung mempercepat 

run off. Dengan ditanami tanaman kopi di gawangan kelapa tersebut, 

lambat tapi pasti air yang menyerap dan masuk ke dalam tanah semakin 

banyak. Selain itu, dalam mengombinasikan antara kedua tanaman 

tersebut diperkaya lagi dengan budidaya lebah kelulut (spesies lokal 

Tetrigona apicalis), yang banyak ditemukan di Pulau Tebing Tinggi dan 

memiliki potensi produksi madu yang tinggi. Budidaya lebah kelulut yang 

dikenal sebagai penyerbuk utama tanaman kelapa dan kopi, diperkirakan 

akan meningkatkan produktivitas tanaman kelapa dan tanaman kopi 

sekaligus, sementara perbungaan kedua tanaman ini menjadi sumber 

nektar dan polen bagi lebah kelulut. Penerapan model agroforestri ini 

menganut asas simbiosis mutualistis, di mana tanaman kelapa dan kopi 

serta tanaman lain yang ada di sekitarnya dapat sebagai sumber makanan 

bagi lebah kelulut.  

 

 
Gambar 4-3 Plot percontohan agroforestri kelapa-kopi-lebah kelulut (Qomar et 

al., 2017) 
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Pengayaan kebun karet dengan pohon penghasil kayu  
Akhir-akhir ini banyak kebun karet milik masyarakat dikonversi 

menjadi kebun kelapa sawit (Elaeis guineensis). Meskipun demikian, karet 

masih memiliki potensi sebagai sumber penghidupan utama masyarakat 

di banyak tempat berlahan gambut, terutama di daerah-daerah yang 

belum terdapat pabrik perkebunan kelapa sawit (PKS), seperti di 

sejumlah desa yang berada di Pulau Tebing Tinggi. Kondisi kebun karet 

masyarakat di Pulau Tebing Tinggi tidak begitu menggembirakan. Selain 

karena pohon-pohon karet yang ada umumnya sudah tua (lebih dari 30 

tahun), banyak pohon yang diserang rayap. Hal ini kemungkinan menjadi 

faktor-faktor penting yang menyebabkan rendahnya produktivitas kebun 

karet masyarakat, yaitu hanya sekitar 80 kg ojol ha-1 bulan-1. Salah satu 

cara untuk meningkatkan produktivitas lahan kebun karet dalam jangka 

panjang adalah dengan mengombinasikan tanaman karet dengan 

berbagai spesies pohon asli penghasil kayu yang cepat tumbuh, seperti 

selumar (Jackiopsis ornata) dan geronggang (Cratoxylum arborescens). 

Keduanya dapat tumbuh di bawah naungan tajuk yang cukup rapat. 

Apabila jarak tanam kebun karet masyarakat tidak terlalu rapat, maka 

diperkirakan dapat disisipkan hingga 200 pohon-pohon penghasil kayu 

setiap hektarnya. Hal ini akan dapat meningkatkan produktivitas dan 

mengoptimalkan penggunaan lahan kebun. Selanjutnya tanaman kayu ini 

setelah tahun ke tujuh mempunyai nilai ekonomis, di mana pohon-

pohonnya sudah berukuran cukup besar dapat dipanen.  

 

 
Gambar 4-4 Plot percontohan agroforestri kebun karet dengan pohon penghasil 

kayu (Qomar et al., 2017) 
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Pengayaan kebun sagu dengan pohon penghasil kayu  
Sagu (Metroxylon sagu) adalah tanaman penghasil karbohidrat yang 

berasal dari wilayah bagian timur Indonesia. Sagu dapat dijumpai di 

berbagai daerah Sumatera, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti, 

khususnya Pulau Tebing Tinggi. Berbeda dengan sagu di daerah 

Indonesia bagian barat lainnya, sagu di kabupaten ini dapat berkembang 

menjadi salah satu tanaman unggulan daerah yang khas. Pada saat ini 

diperkirakan terdapat tidak kurang dari 40.000 ha areal produksi sagu 

dalam wilayah ini. Sagu sebagai tanaman sumber kehidupan 

membutuhkan waktu cukup lama untuk tumbuh hingga memasuki masa 

panen, yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun. Tanaman ini dapat 

berkembang biak dengan cepat secara vegetatif, sehingga jumlah 

tanaman selama masa pertumbuhan ini biasanya berlipat ganda dengan 

sendirinya. Meskipun demikian produktivitas kebun-kebun sagu 

masyarakat umumnya relatif rendah, yaitu umumnya hanya 

menghasilkan kurang dari 20 batang sagu/ha setiap tahunnya.  

 

 
Gambar 4-5 Plot percontohan agroforestri sagu-tanaman penghasil kayu 

(Qomar et al., 2017) 

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas lahan kebun 

sagu dalam jangka panjang adalah dengan mengombinasikan tanaman 

sagu dengan berbagai spesies pohon asli penghasil kayu yang cepat 

tumbuh, seperti geronggang (Cratoxylum arborescens), punak (Tetramerista 

glabra), dan selumar (Jackiopsis ornata). Ketiganya dapat tumbuh di bawah 

naungan tajuk yang cukup rapat dan sering tergenang. Diperkirakan 

setiap hektar kebun sagu dapat disisipkan hingga 100 - 150 pohon 

penghasil kayu, dan dapat disisip sebagai pembatas dengan sepadan 

pemilik kebun sagu lainnya guna menghindari terjadinya konflik sosial. 
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Dengan model agroforestri ini akan dapat meningkatkan produktivitas 

lahan kebun, dan bernilai ekonomis setelah pohon-pohon  berukuran 

cukup besar untuk dipanen, kurang lebih berumur 7 tahun. 

  

Pengayaan kebun pekarangan dengan pohon penghasil kayu  
Selama berinteraksi dengan masyarakat Tebing Tinggi Timur, 

ditemukan adanya beberapa jenis pohon hutan alam yang sengaja 

ditanam penduduk desa berlahan gambut di pekarangannya, seperti 

geronggang (Cratoxylum arborescens), punak (Tetramerista glabra), dan 

selumar (Jackiopsis ornata). Pohon-pohon ini ternyata dapat ditanam 

berdampingan dengan berbagai spesies tanaman yang lazim ada dalam 

kebun pekarangan, seperti jambu, kelapa, nangka, pinang, rambutan dan 

pisang. Penambahan beberapa spesies pohon penghasil kayu yang waktu 

panen yang tidak terlalu lama diperkirakan akan dapat meningkatkan 

produktivitas lahan pekarangan dan menjadi tabungan masa depan.  

 

4.6.2 Pola Agroforestri di Landasan Ulin, Kalimantan 

Selatan 

a. Pemilihan lokasi dan jenis 
Mayoritas profesi masyarakat yang memanfaatkan lahan di hutan 

lindung  Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah petani kebun. Jenis 

tanaman hortikultura yang ditanam oleh petani antara lain: pepaya, 

alpukat,nanas, jeruk, rambutan, dan sirsak. Sedangkan untuk jenis 

sayurannya antara lain: bawang, sawi, daun sop (seledri), bayam potong, 

kangkung, terong,tomat, mentimun, bayam cabut, cabai, selada, 

kemangi, ubi jalar, keladi. Lingkup kerja pada budidaya tanaman sayuran 

meliputi: pembenihan, pembibitan, produksi tanaman, pembasmian 

hama dan penyakit, panen, pengemasan dan distribusi (Fauzi et al., 2017). 

 

b. Desain  
Dalam melakukan tahapan pembudidayaan tanaman sayuran, 

masyarakat melakukan pembenihan dan pembibitan dengan cara tabur 

biji di lahan garapan mereka. Beberapa jenis sayuran dilakukan 

pembenihan dengan cara tabur biji antara lain: sawi, bawang pre, daun 
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sop, bayam cabut, selada, kangkung dan kemangi. Jenis sayuran yang 

ditanam dengan cara tabur biji berjarak seperti tomat, mentimun, terong, 

bayam potong cabai, sedangkan jenis tanaman hortikultura ditanam 

dengan jarak tanam tertentu, seperti jeruk yang  jarak tanamnya 

berukuran 4 m x 4 m, pepaya dengan jarak 2 m x 2 m, sirsak, rambutan, 

dan alpukat ditanam dengan jarak yang lebih besar 4 m x 4 m. 

 

c. Penanaman dan pemeliharaan 

Tanaman pertanian 
Untuk tanaman pertanian, sebelum penanaman diperlukan 

pengolahan lahan. Media tanam berupa lahan gambut memiliiki tingkat 

keasaman tinggi dan miskin unsur hara. Untuk itu petani menambahkan 

abu bakar dan pupuk kandang yang berasal dari kotoran ayam serta 

penaburan kapur untuk menetralkan pH tanah. Pengolahan tanah untuk 

dicangkul sedalam 10 cm - 15 cm, kemudian pencampuran abu bakar, 

pupuk kandang kotoran ayam dan kapur ditabur. Setelah itudiaduk 

dengan media gambut yang sudah dicangkul dan dibiarkan sekitar 2 hari. 

Kemudian membuat bedengan dengan tinggi sekitar 10 cm dan dibuat 

parit di sekeliling bedengan untuk menghindari banjir jika terjadi hujan. 

Bibit yang telah ditanam tentunya memerlukan perawatan dan 

pembasmian hama dan penyakit. Perawatan yang dilakukan yaitu dengan 

cara pemupukan susulan dengan cara pemberian abu bakar jika ada dan 

pupuk kandang kotoran ayam dengan takaran yang disesuaikan dengan 

luasan bedengan. Untuk ukuran sekitar lebar 1,5 m x 5 m, abu bakar yang 

dibutuhkan dan pupuk kandang kotoran ayam masing-masing sebanyak 

3 kg. Pasokan pupuk kandang kotoran sapi dari ternak sapi milik 

kelompok tani juga dialokasikan untuk penggunaan bagi petani. Setelah 

itu pemberian pestisida pada sayuran untuk pengendalian hama dan 

penyakit jika diperlukan. 

Pemanenan untuk jenis sayuran dapat dilakukan sekitar 25-30 hari 

setelah penanaman, atau tergantung permintaan jika ada pesanan dari 

agen sayuran. Namun hal ini tentunya disesuaikan dengan kondisi besar 

kecilnya sayuran. Pengemasan sayuran yang telah dipanen biasanya diikat 

sesuai kebiasaannya, misalnya pengemasan kangkung diikat dengan 
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diameter sekitar 8 cm - 10 cm, begitu juga jenis sayuran lainnya, namun 

untuk jenis tomat, terong, timun dan cabai ditimbang per kg. Distribusi 

sayuran dapat melalui agen sayuran yang mengambil secara langsung 

kepada petani untuk dijual kembali. Di samping itu, terkadang ada 

konsumen perorangan yang secara langsung mengambil ke lahan.  

 

Tanaman kehutanan/tahunan 
Penanaman jenis tanaman kehutanan  bertujuan untuk menjaga 

fungsi hutan sebagai lahan yang dilindungi dan untuk revegetasi pada 

lahan gambut.  Selain itu, juga untuk mengembalikan fungsi ekosistem 

gambut sehingga dapat dipertahankan dan untuk dinikmati hasilnya oleh 

masyarakat. Jenis-jenis pohon yang ditanam oleh masyarakat secara 

swadaya adalah sengon (Falcataria moluccana), karet (Hevea brasiliensis) dan 

kelapa sawit (Elais guineensis). 

 

 

 

Gambar 4-6 Tanaman cabai (a), bayam (b), karet (c) dan sengon (d) (sumber: 
mitra peneliti BRG) 
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4.6.3 Pola Agroforestri di KPHL Sungai Bram Itam, 

Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi  

 

a. Pemilihan lokasi dan jenis 
Pembangunan demplot tersebut merupakan upaya melakukan 

revegetasi dan sekaligus revitalisasi. Demplot yang telah dibangun seluas 

10,5 ha, yaitu lokasi 1 seluas 7,5 ha yang berada dikelompok Tani Saren 

Jaya, lokasi 2 seluas 2 ha di Kelompok Tani Parit Ujung Sungai Bram 

Itam, dan lokasi 3 seluas 1 ha di Kelompok Tani Parit Saudara I) (Darwo 

et al., 2017). 

Jenis pohon yang dikembangkan merupakan jenis pohon lokal 

yang adaptif di lahan gambut yaitu Shorea balangeran, jelutung rawa (Dryera 

polyphyla), medang putih (Litsea sp.), medang mangga (Litsea sp.), 

manggis-manggisan (Illex cymosa), laban (Vitex sp.), kelat (Eugenia sp.) dan 

jambu-jambu (Eugenia sp.). Untuk jenis tanaman non hutan yaitu pinang 

batara, kopi liberika (Coffea liberica), mangga (Mangifera sp.), rambutan dan 

durian (Durio sp.). Pola tanam dilakukan dengan sistem agroforestri yaitu 

mengkombinasikan tanaman kehutanan dan non kehutanan (pinang dan 

atau kopi liberika).  

 

b. Desain 
Ada dua pola tanam yang diterapkan pada sistem paludikultur dan 

agroforestri yaitu pola tanam jalur dan pola tanam sabuk (blok). Pola 

jalur dengan cara menanam satu jalur tanaman hutan (jelutung rawa, 

balangeran, jambu-jambu, medang, kelat, laban dan lain-lain) dan 

diselingi dengan tanaman pinang, kopi liberika, sedangkan pola sabuk 

(blok) di mana di bagian tengahnya ditanam pinang, kopi, buah-buahan 

dan di luarnya ditanami tanaman hutan (jelutung rawa dan/atau 

balangeran).Ukuran  jarak tanam yang dibuat yaitu 3 m x 3 m. 
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Gambar 4-7 Demplot paludikultur dan agroforestri dengan pola tanam jalur 

dan pola sabuk (blok) (sumber: mitra peneliti BRG) 

c. Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

Penanaman dilakukan dengan pola tanam agroforestri dengan 

menggunakan jenis tanaman pertanian yang sesuai dengan lahan gambut. 

Pola tanam agroforestri (jelutung rawa/balangeran/jenis lain dengan 

tanaman pinang/kopi liberika). Penanaman telah memperhatikan tata 

kelola muka air tanah yang diperbolehkan (≤ 40 cm) dengan mengatur 

sekat kanal yang ditujukan untuk membuang kelebihan air saat musim 

hujan, dan mengendalikan muka air tanah agar kondisi optimum bagi 

pertumbuhan tanaman dapat tercapai. 

 

4.6.4 Pola Agroforestri di APL Lahan Gambut Desa 

Perigi, Pangkalan Lampam, dan di KHG Sungai 

Sugihan- Sungai Lumpur, Ogan Komering Ilir, 

Sumatera Selatan 

 

a. Pemilihan lokasi dan jenis 
Pendekatan Pilot project dilakukan dengan membuat petak 

percontohan pada lokasi lahan APL lahan gambut di Desa Perigi, 
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Pangkalan Lampam yang masuk dalam KHG Sungai Sugihan – Sungai 

Lumpur, Ogan Komering Ilir. Kegiatan pilot project meliputi 

pengembangan pola budidaya campuran lahan basah paludikultur 

berbasis agroforestri. Pola tanam mengombinasikan sumber daya hutan 

(silvo) dengan sumber pertanian (budidaya pertanian agro) dan menjadi 

pola tanam agrosilvo atau agroforestri. Jenis tanaman yang digunakan 

adalah berbagai jenis tanaman kehutanan dan pertanian yang ramah 

terhadap gambut dengan waktu pemungutan hasil yang kontinu (Sodikin 

et al., 2017).  

Tanaman kehutanan yang dipilih adalah dari jenis tanaman lokal 

(Indigeneous Species) yaitu Jelutung (Dyera lowii), meranti bunga (Shorea 

leprosula) dan meranti batu (Shorea platyclados), serta tanaman sagu 

(Metroxylon rumphii), gelam (Melaleuca spp). Tanaman sela yang akan 

digunakan adalah tanaman nanas (Sodikin et al., 2017; Anisa et al., 2019).  

 

b. Desain 

Beberapa kombinasi tanaman kehutanan yang dikembangkan 

adalah:  

− Jelutung monokultur ditanam dengan jarak tanam 8 m x 3 m  

− Meranti bunga monokultur ditanam dengan jarak tanam 8 m x 3 

m  

− Meranti rawa atau punak monokultur ditanam dengan jarak tanam 

8 m x 3 m  

− Gelam monokultur, ditanam dengan 2 jarak tanam yaitu: 2m x 2m 

dan 1m x1m  

− Campuran jelutung – meranti bunga  

− Campuran jelutung - meranti kijang  

− Campuran meranti bunga – meranti kijang  

− Campuran berbagai tanaman rama (jelutung, meranti, dan lain-

lain)  

− Nanas sebagai tanaman sela ditanam dengan jarak bervariasi  

− Tanaman sagu juga akan dicoba sebagai tanaman yang ditanam 

pada pematang sekeliling kanal.  



 

 

|
2
2
4
 

 
 

Gambar 4-8 Tata letak blok dengan masing-masing tanaman (Sodikin et al., 
2017)  

c. Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Persiapan lahan dilakukan dengan penebasan, pengajiran, dan 

pembuatan guludan. Bibit tanaman kehutanan diangkut ke lokasi dan 

ditanam pada guludan yang sudah disiapkan. Peningkatan keberhasilan 

tanaman dilakukan dengan memberikan pemupukan jenis pupuk 

majemuk (NPK) tablet yang lamban terlarut (slow release) dengan tujuan 

agar proses pelepasan unsur hara ke areal perakaran berlangsung secara 

lambat sehingga memungkinkan penyerapan unsur hara pada perakaran 

tanaman lebih baik. Di samping pemeliharaan rutin seperti pengendalian 

gulma dan pemupukan, juga dilakukan pengamatan dinamika muka air 

tanah. 

 

   
Gambar 4-9 Teknik guludan untuk penanaman di rawa gambut (Sodikin et al., 

2017) 
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Gambar 4-10 Tanaman jelutung dan nenas pola agroforestri di Desa Perigi, 

Pangkalan Lampam (Sodikin et al., 2017) 

 

4.6.5 Pola Agroforestri Paludikultur di Desa Sungai Beras, 

Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, Provinsi Jambi 

Desa Sungai Beras berada di Kawasan Hutan Lindung Gambut 

dan Area Produksi Lain (APL). Di Desa Sungai Beras terdapat beberapa 

kelompok tani. Kondisi gambut di KHG Batanghari-Mendahara di 

sekitar lokasi pilot project diperkirakan masih relatif lebih bagus 

dibandingkan dengan gambut di sekitarnya (misalnya di HLG 

Londerang). Gambut di sekitar lokasi pilot project hampir tidak pernah 

terbakar dan hutan di kubah gambut masih intact. Keadaan gambut yang 

masih bagus tersebut diperkirakan arena kubah gambut masih berfungsi 

dengan baik memberikan suplai air untuk membasahi ekosistem gambut 

di sekitarnya. Pada lahan APL sebagian besar masyarakat menanam 

pinang dan sawit. Penanaman tersebut sebagian sudah masuk ke areal 

hutan lindung (Tarigan et al., 2017). 

a. Pemilihan lokasi dan jenis 

Lahan yang dipilih untuk areal demplot revegetasi 

mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: (1) lahan berada pada 

lahan gambut kedalaman sedang sampai dengan gambut kedalaman 

dalam, (2) status lahan adalah kawasan hutan lindung, (3) posisi lahan 

terintegrasi dengan lokasi pembangunan sekat kanal, (4) lahan tidak 
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dalam status konflik, (5) petani merupakan anggota kelompok tani yang 

bisa bekerja sama dan berpartisipasi aktif. 

Pemilihan jenis tanaman ynag seesuai merupakan aspek penting 

dalam kegiatan revegetasi, perlu memperhatikan berbagai aspek guna 

mendukung terhadap jenis yang dipilih. Ada tiga aspek yang umum 

dipertimbangkan dan dilakukan dalam pemilihan jenis, yakni: 1) aspek 

ekologi 2) aspek ekonomi 3) aspek sosial. Jenis tanaman yang terpilih 

merupakan hasil musyawarah yang dilakukan dalam forum group discussion 

(FGD). Peneliti, para petani, dan tokoh masyarakat bermusyawarah dan 

berdiskusi dalam suasana yang kekeluargaan dalam pemilihan jenis 

tanaman dalam forum tersebut. Umumnya jenis tanaman yang dipilih 

petani adalah jenis yang biasa mereka temukan di lahan gambut dan 

bermanfaat bagi kehidupannya. Hasil FGD menyimpulkan bahwa ada 

20 jenis tanaman yang disepakati antara lain jelutung, gaharu, alpokat, 

jengkol, petai, nangka, mangga, rambutan, melinjo, sirsak, sawo, sukun, 

kelengkeng, matoa, nanas, lada, jernang, salak pondoh, pepaya, dan tebu. 

 

b. Desain penanaman 
Setelah jenis ditentukan, langkah selanjutnya adalah pembuatan 

desain penanaman untuk mendukung dalam pembangunan penanaman 

di lapangan. Tanaman jelutung menjadi tanaman dominan yang ditanam 

(X) dengan ukuran jarak tanam 3 m x 3 m, nanas merupakan tanaman 

sela yang berada di antara tanaman jelutung, dan tanaman buah terletak 

di antara tanaman jelutung dengan jarak tanam berkuran 3 m x 6 m dan 

diselingi tanaman gaharu.  

c. Penanaman dan pemeliharaan  

Kegiatan pembersihan lahan merupakan bagian dari penyiapan 

lahan, kegiatan ini dilakukan dengan membabat atau memangkas ilalang 

atau tanaman bawah yang tumbuh dominan sehingga ada ruang untuk 

dapat ditanami. Sawit merupakan tanaman dominan yang ada pada lahan 

demplot penelitian ini, sehingga perlu melakukan penebangan sawit. 

Tahap pertama adalah melakukan pemangkasan pelepah sawit agar dapat 

membantu dalam penebangan sawit, selanjutnya dilakukan penebangan. 
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Penebangan sawit dilakukan oleh petani menggunakan chainsaw dan 

menarik tanaman sawit di lahan tersebut dengan dibantu oleh 2-3 petani.  

Pembuatan ajir dilakukan oleh 2-3 orang petani dari kelompok 

tani Pagar Indah 2. Bahan ajir berasal dari batang kayu yang ada di sekitar 

lahan demplot penelitian. Setelah ajir terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengajiran yang disesuaikan dengan pola tanam atau desain penanaman. 

Sebagai contoh, ajir yang berwarna merah menunjukkan ajir tersebut 

akan ditanami dengan tanaman jelutung, sedangkan ajir yang berwarna 

biru diperuntukkan jenis-jenis buah-buahan. Penambahan dolomit pada 

lahan gambut dilakukan dengan menabur di sekitar ajir yang sebelumnya 

telah dilakukan pendangiran dengan menggemburkan bagian tanah 

gambut di sekitar ajir. Pemberian dolomit dilaksanakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan atau menetralkan pH tanah.  

Kegiatan penanaman sudah dilakukan oleh para petani dari 

kelompok tani Pagar Indah 2, namun ada beberapa bibit yang belum 

ditanam terkait dengan jumlah bibit yang belum tersedia. Keadaan 

tersebut segera terselesaikan dengan mendatangkan cadangan bibit dari 

tempat lain. Tahapan kegiatan penanaman terdiri atas pembuatan lubang 

tanam dengan alat yang dikenal dengan nama “tugal’. Selanjutnya polybag 

dari bibit tersebut dibuka dan tanah pada bibit dipadatkan dengan 

kepalan tangan kemudian dimasukkan ke lubang tanam yang ukurannya 

kurang lebih sama dengan ukuran polybag. Selanjutnya, tanah atau gambut 

yang ada di sekitar bibit yang sudah ditanam ditekan atau diinjak agar 

terjadi pemadatan tanah sehingga tanaman/bibit yang ditanam dapat 

menyatu dengan gambut dan perakarannya terjaga.  

Kegiatan pemeliharaan merupakan hal yang paling penting setelah 

penanaman dilaksanakan. Ada upaya yang harus dilakukan secara 

intensif untuk membuat tanaman menjadi adaptif yang ditandai dengan 

kondisi fisik atau performa tanaman terlihat segar. Pemeliharaan yang 

dilakukan adalah dengan penambahan pupuk organik agar tanaman 

memperoleh hara yang tersedia. Setelah penanaman dilakukan, kegiatan 

penyulaman atau mengganti jenis yang mati atau rusak dengan bibit 

tanaman yang tersedia dapat dilakukan guna meningkatkan persentase 

keberhasilan dari penanaman tersebut. 
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4.6.6 Pola Agroforestri Sagu, Ikan, Ternak dan 

Palawija/Hortikultura di Desa Tanjung Peranap 

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, 

Provinsi Riau 

 

a. Pemilihan lokasi dan pemilihan jenis 
Lokasi demplot terletak di Peranan Desa Tanjung Peranap 

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. 

Areal yang dilakukan tempat pilot project merupakan areal bekas terbakar. 

Luas areal seluas 1 hektar dilakukan budidaya tumpang sari tanaman 

sagu, itik, sapi, ikan dan palawija/hortikultura. 

 

b. Desain 
Lokasi yang digunakan yaitu kebun sagu masyarakat yang masih 

anakan atau baru ditanam atau lahan yang telah mengalami kebakaran. 

Persyaratan lokasi yaitu dekat dengan pemukiman masyarakat, 

penggalian kolam tidak menyentuh tanah sulfat masam potensial dan 

tidak dipengaruhi oleh pasang air laut. Jarak tanamnya yaitu berukuran 

10 m x 10 m. Kolam dibuat antar barisan tanaman sagu yang ukuran 

panjangnya 7 m, lebar 10 m dan kedalamannya 1,5 m (Gambar 4-11). 

Jenis palawija/hortikultura yang digunakan yaitu cabai, jagung, kangkung 

dan semangka.  

 

Gambar 4-11 Desain agroforestri sagu, itik, ikan dan palawija/holtikultura 
(Bintoro et al., 2017)  

 
 

   
 

 

 
 

   
 
 

Keterangan: 

rumpun sagu (a); palawija/hortikultura (b); kolam ikan (c); kandang itik (d) 

 

Gambar 2. Desain tumpang sari sagu, itik, ikan dan palawija/hortikultura 

a 

c d 

b 
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Keterangan : 

  Kandang sapi, Sagu ,    Palawija/Hortikultura 

Gambar 4-12 Desain tumpang sari sagu, sapi dan palawija/hortikultura (Bintoro 
et al., 2017) 

Setiap ruang tersebut diisi itik sejumlah 16 ekor dengan 

perbandingan jantan dan betina 1:7. Itik yang dipelihara yaitu itik siap 

bertelur berumur 5 bulan dengan total jumlah 259 ekor. Sehari-hari itik 

diberi pakan berupa ampas sagu yang dicampur dengan dedak, ikan 

rucah, abu dan tanaman talas-talasan. Kandang sapi dibangun di sebelah 

areal tegakan sagu yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat 

untuk proses penggemukan. Kandang yang nyaman bagi sapi akan 

membuat pertumbuhan dan perkembangan sapi meningkat serta tidak 

mudah mengalami stres. Kandang dibuat berukuran 18 m x 3 m yang 

menampung 6 ekor sapi untuk penggemukan. Sapi yang dipelihara diberi 

pakan berupa ampas sagu, hijauan dan konsentrat. Sapi yang sudah diberi 

pakan bobot tubuhnya akan naik sehingga dapat dijual oleh masyarakat 

dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan dari penjualan dapat 

digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan sisanya dibelikan 

sapi lagi untuk proses penggemukan, sehingga terjadi perputaran 

ekonomi. 
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Gambar 4-13 Tanaman sagu (a), kangkung (b), tomat (c,d), ternak sapi  

(e) dan itik (f) (Bintoro et al., 2017) 

 

c. Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Sagu yang ditanam pada areal tersebut sebanyak 100 bibit (abut) 

memiliki ukuran jarak 10 m x 10 m. Bibit sagu didapatkan dari kebun 

produksi masyarakat. Penanaman yang baik dilakukan pada pagi hari 

sebelum panas matahari menjadi terik. Ukuran lubang tanamnya yaitu30 

cm x 30 cm x 30 cm, di mana kedalaman tersebut sudah sampai pada 

tinggi muka air tanah, sehingga waktu ditanam banir bibit sagu terendam 

air. 

Tanaman palawija yang ditanam yaitu jagung pakan dan jagung 

manis. Penanaman jagung sudah mencapai 100% dari luas areal. Pada 

penanaman jagung dilakukan secara teratur di dalam baris tanaman sagu. 

Jarak tanam yang diterapkan pada jagung manis yaitu 70 cm x 70 

cm.Jumlah benih yang dimasukkan dalam satu lubang tanam yaitu s 3 

benih. Sedangkan pada jagung pakan yaitu ukuran jarak tanamnya yaitu 

70 cm x 45 cm dengan jumlah benih tiga butir per lubang. Pemeliharaan 

yang dilakukan meliputi penyulaman, pengendalian gulma dan 
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pemupukan. Penyulaman merupakan kegiatan penanaman kembali 

benih jagung yang tidak tumbuh, yaitu pada saat 2 MST (minggu setelah 

tanam). Pengendalian gulma secara manual dilakukan dengan cara 

menyiangi dan mencabut gulma di lahan. Gulma dominan yang tumbuh 

pada lahan jagung yaitu gulma pakis (contoh: Nephrolepis biserrata). 

Pemupukan terdiri atas pemberian pupuk NPK sebanyak 300 kg/ha dan 

kapur pertanian (kaptan) sebanyak 5,49 ton/ha dengan dua kali aplikasi. 

Pemberian pupuk dengan sistem alur, yaitu pupuk diaplikasikan dalam 

alur yang dibuat 7 cm dari barisan tanam, setelah itu alur ditutup kembali 

untuk mencegah penguapan pupuk. 

 

4.7 Potensi Ekonomi Dan Sistem Pemasaran Produk 

Agroforestri 

 

4.7.1 Jenis-jenis tanaman dan potensi ekonominya 
Penerapan agroforestri diyakini akan mampu menjadi jalan keluar 

terhadap kepentingan ekonomi petani lokal dan kepentingan kelestarian 

lahan gambut dan lingkungan. Masyarakat akan terlibat dalam kegiatan 

restorasi gambut apabila mereka mendapatkan kejelasan manfaat yang 

diperolehnya baik berupa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung 

(tangible) maupun manfaat yang tidak dapat dirasakan secara langsung 

(intangible) yang berupa hasil secara fisik, jasa ataupun dalam bentuk 

penerimaan. Dalam konteks tujuan ekologis maupun sosial 

ekonomi,masyarakat akan memperkirakan biaya manfaat (untung rugi) 

baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, 

manfaat langsung dan kepentingan jangka pendek lebih menjadi pilihan 

dan ketertarikan bagi masyarakat lokal dibandingkan dengan manfaat 

tidak langsung dan jangka panjang. Sehingga dalam pengembangan 

(revitalisasi) masyarakat lokal, program-program jangka pendek dan 

manfaat langsung menjadi prioritas dengan tetap mengarahkan kegiatan-

kegiatan untuk mewujudkan program jangka panjang restorasi rawa 

gambut.  

Apabila kepentingan ekonomi restorasi rawa gambut tidak sesuai 

dengan apa yang sudah diperkirakan sebelumnya oleh masyarakat lokal, 
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maka yang terjadi adalah turunnya motivasi masyarakat untuk 

mengorbankan waktu, tenaga ataupun dananya untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut. Pola agroforestri menjadi solusi tepat dengan 

menghadirkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Penerimaan 

finansial dari penerapan pola agroforestri yang dikembangkan sangat erat 

hubungannya dengan rasa memiliki terhadap keberadaan jenis tanaman 

yang ditanamnya. Untuk itu, beberapa tanaman telah dicoba dalam 

pengembangan demplot agroforestri di rawa gambut seperti pola 

agroforestri berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang 

disajikan pada Tabel 4-15.  

 

Tabel 4-15 Potensi pendapatan tanaman semusim pada pola paludikultur-
agroforestri tahun pertama 

Jenis 
tanaman 

Pola tanam Luas 
laha
n uji 
coba 

Juml
ah 

tana
man 

Umu
r 

pane
n 

Total 
hasil 

Harga 
(Rp) 

Total 
pendapat
an (Rp) 

Jagung 
manis 

Tumpang 
sari sagu, 
jarak tanam 
70 cm x 70 
cm 

800 
m2 

1632 3 
bulan 

554,8 
kg a 

5000/kg 2.774.400 

Jagung 
pakan 
pipilan 

Tumpang 
sari sagu, 
jarak tanam 
70 cm x 45 
cm 

3.700 
m2 

11.74
6 

85 
hari 

9.984,
1 kg 

3000/kg 2.995.230 

Jagung 
baby corn 

Tumpang 
sari sagu, 
jarak tanam 
70 cm x 45 
cm 

3.700 
m2 

11.74
6 

70 
hari 

624 
kg a 

7000/kg 4.368.000 

Cabai 
rawit 

Tumpang 
sari, jarak 
tanam 40 cm 
x 25 cm 

2.700 
m2 

27.00
0 

4 kali 
panen 

240 
kg 

30.000/k
g 

7.200.000 

Cabai 
merah 

Tumpang 
sari sagu, 
jarak tanam 

900 
m2 

9.000 4 kali 
panen 

75 kg 35.000/k
g 

2.625.000 
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Jenis 
tanaman 

Pola tanam Luas 
laha
n uji 
coba 

Juml
ah 

tana
man 

Umu
r 

pane
n 

Total 
hasil 

Harga 
(Rp) 

Total 
pendapat
an (Rp) 

40 cm x 25 
cm 

Kangkun
g 

Tumpang 
sari sagu, 
jarak tanam 5 
cm x 10 cm 

30 
m2 

6000 25 
hari 

135 
ikat b 

2.000/ika
t 

2.700.000 

Semangk
a 

Tumpang 
sari sagu, 
jarak tanam 
50 cm x 10 
cm 

400 
m2 

8.000 - 70 kg 7.000/kg 4.900.000 

Keterangan: Pendapatan tersebut belum memperhitungkan biaya produksi 

(budidaya), a = asumsi produksi tongkol 85%, b = asumsi keberhasilan 

produksi 90%.  

Sumber : Bintoro et al. (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4-15, total pendapatan lebih dipengaruhi oleh 

harga jual produk yang dibudidayakan, namun total pendapatan tersebut 

belum dikurangi dengan biaya produksi. Umumnya jenis-jenis yang 

mempunyai nilai jual tinggi, biaya budidaya, risiko kegagalan dan 

intensivitas budidayanya akan semakin tinggi seperti untuk jenis cabai. 

Modal sosial berupa pengalaman petani dalam budidaya suatu jenis 

sangat penting dalam keberlanjutan usaha budidaya tanaman 

pertaniannya. 

Pada kasus pola agroforestri lainnya di Kelurahan Kalampangan 

Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, perhitungan pendapatan dikaji 

berdasarkan kombinasi tanaman jelutung dengan tanaman pertanian di 

lahan gambut (Tabel 4-16). Tanaman sela pada pola agroforestridi lahan 

gambut dengan empat kombinasi., Kombinasi antara jelutung, jagung, 

sawi dan bawang prei memberikan nilai manfaat yang tinggi(Itta et al., 

2017). Hasil ini memberi gambaran bahwa semakin banyak jenis yang 

ditanam dengan jenis yang memiliki pembiayaan dan risiko kegagalan 

rendah memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. 
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Tabel 4-16 Pola kombinasi jenis tanaman pada pola agroforestri dan manfaat 
ekonominya 

No. Jenis Pendapatan 
(Rp./ha) 

Biaya 
(Rp./ha) 

Nilai manfaat 
(Rp/ha) 

B/C 

Kombinasi 2 jenis tanaman 

1. Jelutung + Jagung 32.760.000 8.775.000 24.475.500 3,7 

2. Jelutung + Sawi 33.250.500 4.950.000 27.810.000 6,7 

3. Jelutung + Cabai 31.500.000 13.875.000 17.625.000 2,3 

4. Jelutung + Bawang 
Prei 

28.618.750 7.175.000 21.443.750 3,9 

Kombinasi 3 jenis tanaman 

1. Jelutung + Jg + S 66.010.000 13.725.000 52.285.000 4,8 

2. Jelutung + Jg + C 64.260.000 22.650.000 41.610.000 2,8 

3. Jelutung + Jg + BP 61.378.750 15.950.000 45.428.750 3,8 

4. Jelutung + S + C 64.750.500 18.825.000 45.925.500 3,4 

5. Jelutung + S + C 61.869.250 12.125.000 49.744.250 5,1 

6. Jelutung + C + BP 60.118.750 21.050.000 39.068.750 2,9 

Kombinasi 4 jenis tanaman 

1. Jelutung + Jg + S + 
C 

97.510.500 27.600.000 69.910.500 3,5 

2. Jelutung + Jg + S + 
BP 

94.629.250 20.900.000 73.729.250 4,5 

3. Jelutung + Jg + C + 
BP 

92.878.750 29.825.000 71.978.750 3,1 

4. Jelutung + S + C + 
BP 

93.369.250 26.000.000 67.369,250 4,0 

Sumber: Itta et al. (2017) 

 

Kajian nilai ekonomi komoditas gambut juga dilaporkan untuk 

jenis-jenis seperti pinang dan kopi dengan nilai ekonomi yang cukup 

besar (Tabel 4-17). Namun harga jual komoditas sering kali mengalami 

fluktuasi yang sangat tinggi sehingga pada saat panen raya harganya 

relatif rendah dan juga sebagian besar pedesaan sistem pemasarannya 

masih tergantung pada pedagang perantara (pengumpul atau toke). 
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Tabel 4-17 Nilai jual beberapa komoditas lahan gambut 

Komodit
as 

Bentuk 
komoditas 

Biaya produksi (di luar biaya 
budidaya dan pemeliharaan) 

Harga jual (Rp/kg) 
Pendapata
n (Rp/kg) 

Pemane
nan 
(Rp) 

Angkut
an (Rp) 

Peng
olaha
n 
(Rp) 

Total 
(Rp) 

Di  
kebun 

Perant
ara/ 
pedaga
ng 
besar 

Di  
kebun 

Peranta
ra 

Pinang Basah 50 50 - 100 8000 - 7900  

Kering 
dengan 
sabut 

50 50 50 150 - 15.000 - 14.850 

Kering 
tanpa sabut 

50 50 2000 2100 - 15.000 - 12.900 

Kopi Kering 
cangkang 

100 100 100 300 - 35.000 - 34.700 

Petai Segar - - - - 7.000
-

10.000 

15.000-
30.000 

- - 

Jengkol Segar - - - - 5.000 1000 - - 

Durian Segar - - - - 5.000 
/buah 

10.000 
/buah 

- - 

Sumber: Suryati et al. (2017) dan Sundawati (2018) 

 

Secara umum, budidaya dalam skala besar oleh perusahaan atau 

pengusaha dengan modal kuat dilakukan dalam bentuk monokultur. 

Sering kali bentuk-bentuk tersebut ditiru oleh masyarakat dengan 

harapan pendapatan dari budidaya tersebut akan semakin besar. 

Budidaya dengan sistem campuran secara ekol ogis mempunyai nilai atau 

dampak yang lebih baik, walaupun secara teknik budidaya lebih 

kompleks.  

Hasil analisis finansial dengan melibatkan beberapa sistem pola 

tanam telah dilakukan di Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai 

Londerang dan HLG Sungai Bram Itam, Jambi. Pola-pola yang dikaji 

adalah: 

1) Pola tanam sawit monokultur (Pola tanam 1)  

2) Pola campuran antara tanaman asli gambut (25%) dengan pinang 

(75%) (Pola tanam 2)  

3) Pola campuran antara tanaman asli gambut (50%) dengan pinang 

(50%) (Pola tanam 3)  
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4) Pola campuran antara tanaman asli gambut (75%) dengan pinang 

(25%) (Pola tanam 4).  

Pola tanam 1 merupakan pola tanam sawit secara monokultur 

yang dilakukan oleh masyarakat di HLG Sungai Bram Itam. Harga buah 

tandan sawit segar saat ini sebesar Rp. 600. Hasil analisis finansial 

menunjukkan bahwa pada kondisi harga buah tandan sawit Rp. 600 per 

kg, maka pola tanam sawit monokultur di lahan gambut tidak layak 

secara finansial. Jika harga sawit Rp. 800, maka pola tanam 1 mulai 

untung pada tahun ke-12 tetapi belum layak untuk memenuhi kebutuhan 

hidup rumah tangga. Apabila harga sawit Rp. 2.000, maka mengusahakan 

sawit secara monokultur seluas 1 ha di lahan gambut layak secara 

finansial, namun belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika 

mengusahakan sawit secara monokultur dengan luas minimal 4 ha 

ternyata baru mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.  

Hasil analisis finansial dengan menerapkan skenario campuran 

antara tanaman kehutanan asli gambut dan tanaman pinang, 

menunjukkan bahwa pola tanam 2 (275 batang tanaman kehutanan asli 

di gambut + 825 batang tanaman pinang) dan pola tanam 3 (550 batang 

tanaman kehutanan asli gambut + 550 batang tanaman pinang) layak 

secara finansial dan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga 

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.  Syaratnya luas 

lahan yang diusahakan minimal 1,75 ha per kepala keluarga. Pola tanam 

2 dan 3 bisa diterapkan di HLG Sungai Bram Itam dalam kegiatan 

restorasi lahan gambut. Dengan demikian, pola tanam 2 dan pola tanam 

3 menjadi solusi kegiatan restorasi di HLG Sungai Bram Itam, terutama 

pada aspek revegetasi dan revitalisasi kehidupan masyarakat sekitar 

hutan. Pola tanam tersebut cocok diterapkan di HLG Sungai Bram Itam 

pada blok pemanfaatan yang saat ini telah dirambah masyarakat seluas ± 

5.000 ha.  

Pada kasus paludikultur dan agroforestri di Kabupaten OKI, 

analisis finansialnya dilakukan dengan cara menganalisis biaya 

pengeluaran dan manfaat yang diperoleh dari budidaya tanaman pola 

campuran yang ada (Tabel 4-18). Penghitungan analisis finansial pada 

pola tanaman campuran di lahan gambut yang melibatkan jenis tanaman 
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keras (jelutung, beriang, kelapa) dan tanaman pertanian (jagung, padi, 

nanas) (Muslimin et al., 2018). 

 

Tabel 4-18 NPV, BCR dan IRR pada beberapa pola budidaya tanaman 
campuran di lahan gambut 

Pola 
tanam 

Indikator kelayakan 
Biaya yang 
terdiskonto 

Pendapatan 
yang 

terdiskonto 
NPV 

(Rp/Ha) 
BCR 

IRR 
(%) 

Kelapa-
jagung 

31.739.235 1,46 22,9 68.597.004 100.336.239 

Kelapa-
padi 

80.864.848 2,00 25,4 80.833.657 161.698.504 

Kelapa 19.099.056 1,42 21,3 45.329.763 64.428.819 

Nenas-
jelutung 

48.843.293 1,49 5,00 - - 

Nenas-
beriang 

29.922.069 1,22 38,00 - - 

Sumber: Mitra Peneliti BRG 

 

Kelima pola praktik penggunaan lahan gambut dalam bentuk 

tanaman campuran layak diusahakan pada lahan gambut yang 

terdegradasi. Pilihan pola penggunaan lahan akan sangat dipengaruhi 

oleh kondisi biofisik lahan gambut serta preferensi masyarakat dalam 

budidaya karena pertimbangan modal dan tenaga kerja serta kondisi 

harga dan pasar komoditi yang ada saat ini. 

 

4.7.2 Sistem Pemasaran Produk Agroforestri di Lahan 

Gambut 
Pemasaran merupakan kegiatan usaha untuk menghasilkan output 

yang bernilai ekonomi. Pemasaran sering kali menjadi masalah terbesar 

yang dihadapi petani dalam budidaya tanaman. Sebagian besar petani 

tidak mampu menjangkau pasar atau menciptakan pasar sehingga 

produk yang dihasilkan dari kegiatan budidayanya tidak mampu 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Beberapa studi 
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memberikan gambaran umum mengenai sistem pemasaran komoditas 

lahan gambut seperti untuk kopi dan pinang di Desa Sinar Wajo, KHG 

Sungai Mendahara-Sungai Batanghari, Provinsi Jambi, menyatakan 

bahwa  rantai pemasaran tergantung pada pengumpul (pedagang 

perantara) sehingga posisi tawar petani menjadi sangat rendah (Suryati et 

al., 2017). Untuk jenis-jenis tertentu, seperti sayuran, petai, dan jengkol, 

pasar lokal menjadi perantara aktif untuk kegiatan perekonomian (Budi 

et al., 2017). Laporan serupa juga untuk komoditas sayur-sayuran di Desa 

Tanjung Pranap yang menyatakan hasil pertanian berupa sayur-sayuran 

langsung dijual ke pasar sekitarnya dan masih terdapat peluang besar bagi 

petani untuk memenuhi kebutuhan lokal untuk produk sayur-sayuran. 

Pola-pola pemasaran tersebut sangat tergantung dari komoditas dan pola 

konsumsi daerah masing-masing seperti yang disajikan pada Tabel 4-19 

untuk kasus tanaman tahunan di Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai 

Londerang dan HLG Sungai Bram Itam, Jambi (Lisnawati et al., 2018).  

Tabel 4-19 menjelaskan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi 

untuk dikembangkan di Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai 

Londerang dan HLG Sungai Bram Itam, Jambi seperti bira-bira, pinang 

dan kopi liberika. Jenis-jenis tersebut telah memiliki saluran pemasaran. 

Untuk jenis kayu bira-bira saluran pemasarannya masih bersifat lokal, 

yaitu di Kecamatan Muara Sabak, sedangkan untuk komoditas pinang 

dan kopi gambut pemasarannya sudah mencapai luar dari Provinsi 

Jambi. Masing-masing komoditas (bira-bira, pinang dan kopi) memiliki 

lembaga-lembaga pemasaran serta saluran pemasaran. 

 

 

Tabel 4-19 Sistem pemasaran komoditas kayu (bira-bira), pinang dan kopi  

No. Jenis Sistem pemasaran 
Harga Jual 
di Tingkat 
Petani (Rp) 

1. Bira-bira 1. Petani menjual produk kayu 
Bira-bira dalam bentuk pohon 
berdiri (standing stock) yang 

700.000-
1.000.000 per 
batang 
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No. Jenis Sistem pemasaran 
Harga Jual 
di Tingkat 
Petani (Rp) 

dimilikinya kepada konsumen 
akhir yang pada umumnya 
adalah masyarakat atau rumah 
tangga yang berdomisili dekat 
dengan petani tersebut atau pun 
kebun lokasi pohon tersebut 

2. Petani menjual produk kayu 
Bira-bira dalam bentuk pohon 
berdiri (standing stock) yang 
dimilikinya kepada konsumen 
akhir yang pada umumnya 
adalah masyarakat atau rumah 
tangga yang berdomisili dekat 
dengan petani tersebut atau pun 
kebun lokasi pohon tersebut 

1.000.000 per 
pohon 

3. Petani menjual produk kayu 
Bira-bira dalam bentuk papan 
kayu ukuran 2 meter kepada 
pengrajin pembuat perabotan 
atau bangsal kayu 

3.000.000 per 
m3 (jasa 
penggesek 
/penebang 
kayu), Rp. 
500.000,-) 

2 Pinang 1. Petani → pengumpul kecil di 
Desa→pengumpul sedang di 
Desa→Agen di 
Tungkal→Ekspor 

13.000 - 
15.000 per kg 
kering 

2. Petani → pengumpul kecil di 
Desa→pengumpul sedang di 
luar Desa→ Agen di 
Tungkal→Ekspor 

3. Petani → pengumpul sedang di 
Desa→ Agen di 
Tungkal→Ekspor 

3 1. Petani → konsumen (kafe) 80.000 per kg 
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No. Jenis Sistem pemasaran 
Harga Jual 
di Tingkat 
Petani (Rp) 

Kopi 
gambut 

2. Petani → pedagang pengumpul 
di desa → konsumen (kafe)  

3. Petani → pedagang pengumpul 
di Serdang→ Agen di 
Tungkal→Ekspor 

25.000 per kg 
(kopi dengan 
cita rasa tidak 
maksimal) 

Sumber: Lisnawati et al. (2018) 

Kajian lainnya menunjukkan bahwa beberapa produk yang 

diusahakan melalui sistim agroforestri atau tumpang sari tanaman sagu 

dengan tanaman hortikultura memberikan hasil ekonomi yang berbeda. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian pasar, selera konsumen, 

musim dan harga pasar yang berlaku. Sebagai contoh kasus di Desa 

Tanjung Peranap, produk hasil budidaya petani dipasarkan langsung ke 

konsumen, warung-warung di Desa Tanjung Peranap dan ke Kota Selat 

Panjang (Sundawati, 2018). Komoditas yang ditanam dan dipasarkan 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Cabai  
Cabai merupakan komoditas yang dianggap paling 

menguntungkan oleh petani sedangkan kangkung merupakan 

komoditas yang dianggap mudah diusahakan oleh petani, sehingga 

cabai menjadi komoditas yang paling laris dibandingkan komoditas 

lain di warung Desa Tanjung Peranap. Hal tersebut terjadi karena 

hampir semua masyarakat mengonsumsi cabai sebagai bahan 

masakan sehari-hari sehingga warung di Desa tersebut 

menyediakan bahan cabai untuk keperluan dapur para ibu rumah 

tanggadengan harga berkisar Rp. 25.000 – Rp. 80.000 per kg.  

 

b. Timun  
Petani yang menanam mentimun hanya sebanyak 13,33% 

karena petani selanjutnya akan melakukan rotasi tanaman untuk 
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meminimalisasi serangan hama dan penyakit. Buah mentimun 

memiliki harga jual dikisaran Rp. 5.000 – Rp. 10.000 per kg. 

Mentimun merupakan sayuran yang paling laris setelah cabai dengan 

persentase 14,29%, namun persediaannya di warung hanya ada 

sekitar 9,68%,. Mentimun yang dapat terjual setiap minggunya 

berkisar antara 2 kg hingga 15 kg. Warung-warung mendapatkan 

persediaan mentimun untuk dijual dari beberapa sumber, yaitu 37,5% 

dari petani di Desa Tanjung Peranap, 31,25% dari pasar Tanjung 

Peranap, 25% dari pasar Selat Panjang, dan 6,25% dari Desa Terus. 

Kurangnya persediaan mentimun dan masih banyaknya persediaan 

mentimun dari Selat Panjang dan desa lain dapat menjadi peluang 

bagi petani Desa Tanjung Peranap untuk menanam mentimun. 

 

c. Jagung Manis  
Harga jual jagung manis dari petani berkisar Rp. 1.500 – Rp. 

1.000 per tongkol dengan sistem penjualan bersifat bebas. Selama ini, 

petani Desa Tanjung Peranap hanya menjual jagung manis ke daerah 

Tanjung Peranap dan Selat Panjang. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan, Pelabuhan Tanjung Buton berpotensi untuk menjadi pasar 

dari hasil produksi jagung manis petani Desa Tanjung Peranap karena 

jagung manis rebus selalu tersedia setiap hari di pelabuhan tersebut.  

 

d. Jagung Semi  

Sekitar 24% petani di Desa Tanjung Peranap mengusahakan 

jagung semi. Nilai persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

usaha tani jagung manis yaitu sekitar 22%. Teknis budidaya yang 

sama namun umur panen jagung semi yang lebih cepat sehingga lebih 

menarik minat petani untuk mengusahakan jagung semi 

dibandingkan jagung manis. Persentase jumlah warung di Desa 

Tanjung Peranap yang menyediakan atau menjual jagung semi sekitar 

28%.  

 

e. Tomat  

Tomat tidak termasuk sayuran yang sering dikonsumsi dan disukai 

oleh ibu rumah tangga., karena budaya masakan melayu yang lebih 
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dominan dengan rasa pedas, sehingga tomat biasanya digunakan 

sebagai sayuran penambah cita rasa saja. Tomat lebih suka dimakan 

segar oleh masyarakat Desa Tanjung Peranap. Petani mengatakan 

tomat merupakan komoditas yang tidak menguntungkan, sehingga 

petani tidak tertarik untuk menanam tomat sebagai usaha mata 

pencaharian. Petani hanya menanam tomat jika diberikan bantuan 

benih dari dinas setempat maupun lembaga sejenisnya. Harga jual 

komoditas tomat berkisar Rp 5.000 – Rp 15.000 per kg. Petani 

biasanya langsung menjual hasil panen ke pedagang pengepul, 

warung dan  konsumen yang datang langsung  ke tempat petani. 

Dalam sistem penjualan komoditas tomat, banyak petani yang 

menjual hasil panen secara bebas, artinya petani menjual pada saat 

petani mengusahakan komoditas itu saja. Namun ada beberapa 

petani yang menjual tomat secara kontinu, menjadi pemasok dan 

sudah memiliki pasar yang tetap.  

 

f. Kacang Panjang  

Kacang panjang memiliki harga jual dikisaran Rp 4.000 - Rp 

10.000 per kg. Rata-rata harga tersebut tergantung dari jumlah 

tersedianya bahan makanan, semakin banyak jumlah bahan makanan 

semakin rendah harganya, sebaliknya semakin sedikit jumlah bahan 

makanan akan membuat harga menjadi tinggi.  

 

g. Terong  
Warung yang menjual terong sebanyak 10% dari keseluruhan 

warung di Desa Tanjung Peranap. Terong memiliki harga jual 

dikisaran Rp 7.000 – Rp 13.000 kg-1. Sayuran yang sering dikonsumsi 

masyarakat yaitu kangkung dan pakis yang tumbuh liar di lahan 

gambut. Ketersediaan terong di Desa Tanjung Peranap tidak stabil 

untuk setiap harinya karena petani tidak menanam terong setiap saat. 

Kebutuhan terong lebih banyak didatangkan dari seberang yaitu Selat 

Panjang. Petani terong biasa menjual hasil panen langsung di kebun 

ke masyarakat atau menjual ke Selat Panjang ketika panen melebihi 

30 kg dalam sehari. Pemilik warung akan memasok terong dari Selat 

Panjang apabila petani tidak menanam terong. Konsumsi terong 
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tergolong rendah, namun ketersediaan terong di warung belum 

mencukupi kebutuhan masyarakat Tanjung Peranap.  

 

h. Sawi  
Tanaman sawi termasuk komoditas yang ketersediaannya sedikit 

di warung Desa Tanjung Peranap. Harga sayuran sawi yang ada di 

warung dijual dengan kisaran harga Rp 15.000 – Rp 20.000 per ikat.  

Sebagian besar kegiatan penjualan dari petani kepada pembeli 

terjadi dalam tingkat lokal saja. Hal ini menunjukkan bahwa 

komoditas tanaman sawi perlu dikembangkan lebih luas untuk 

pemasarannya. Selain itu, perlu didukung dengan adanya sistem 

penanaman yang tepat sehingga dapat tersedia kebutuhannya 

komoditas pasar. Untuk tingkat pemasaran, perlu dilakukan lebih 

intensif agar dapat memenuhi kebutuhan pasar pada tingkat lokal 

maupun interlokal.  

 

4.8 Penutup 

Agroforestri pada praktiknya sering digabung dengan 

paludikultur karena banyak kegiatan penanaman yang 

menggunakan jenis-jenis lokal potensial yang telah diketahui 

adaptasinya. Pola agroforestri yang berkembang untuk lahan 

gambut secara umum hampir sama dengan pola agroforestri di 

tanah mineral, yang membedakan hanya pilihan jenis yang lebih 

terbatas pada lahan gambut dan kondisi gambut yang mudah 

berubah atau rapuh (fragile) sehingga pengelolaannya harus 

dilakukan secara hati-hati. Secara umum, praktik agroforestri 

mampu meningkatkan keberhasilan tanaman, ketahanan pangan 

dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan gambut sekaligus 

memperbaiki kondisi lingkungan gambut sehingga pengelolaan 

gambut dapat dilakukan secara berkelanjutan. 
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5 MILESTONE RISET RESTORASI GAMBUT 
TROPIKA 

5.1 Latar Belakang 

Riset dasar terkait hubungan muka air tanah terhadap kecepatan 

subsidensi, dan kadar lengas air tanah sudah banyak dipublikasikan baik 

oleh peneliti dalam negeri maupun oleh peneliti manca negara. Beberapa 

aturan kebijakan pengelolaan lahan gambut (misalnya keharusan 

menjaga muka air tanah pada batas 0.4 m) yang selama ini belum 

ditemukan dasar ilmiahnya sudah dapat dijustifikasi dari penelitian yang 

dilakukan mitra BRG (Gambar 5-1)  

 
Gambar 5-1 a) Hubungan di antara water table (MAT) dengan potensi 

kebakaran yang ditunjukkan oleh nilai mKBDI (Sumber: Taufik, 2019), b) 
Hubungan potensial lengas dan kadar lengas (Sumber: Kurnain, 2006), c) 
Hubungan di antara water table (MAT) dan kelengasan tanah (Sumber: 

Murdiyarso et al, 2019) 

Berdasarkan penelitian Murdiyarso et al. 2019 (Laporan- 

Penelitian Mitra BRG 2019), kadar air tanah gambut saat MAT pada 0.4 

m adalah berkisar pada 50-60% (vol.). Kurnain (2006), menunjukkan 

bahwa pada kadar air 50-60% (vol.) tersebut tipe lengas gambut tidak 

mencapai tipe residual yang berdampak pada kejadian titik layu 

permanen atau kering tidak balik (Gambar 5-1). Selain itu, Taufik et al., 

(2015) meneliti parameter water table factor yang memberikan indikasi 

kedalaman kritis MAT sebesar 0.85 m, di mana air tanah tidak mampu 

lagi membasahi permukaan lahan sehingga bahaya kebakaran meningkat. 
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Pada saat buku ini ditulis, perhitungan tersebut sudah diperbaiki dengan 

data yang lebih banyak (namun belum dipublikasi dalam jurnal ilmiah) 

bahwa kedalaman MAT 0.4-0.5 m merupakan titik kritis untuk kategori 

risiko kebakaran dalam tingkat bahaya (Gambar 5-1). Kedua hasil 

penelitian ini muncul belakangan setelah penetapan angka 0.4 m pada 

undang-undang. 

Secara saintifik, berbagai aspek terkait fungsi kubah gambut 

sebagai sumber air rewetting musim kemarau masih perlu kajian lebih 

lanjut: 

a. Belum ada hasil penelitian yang konklusif terkait luas areal yang 

dapat dibasahi pada musim kemarau dengan menggunakan sumber 

air dari kubah gambut? Seberapa jauh penggunaan air dari kubah 

betul-betul dapat mengurangi potensi kebakaran pada areal 

budidaya?. 

b. Sementara itu, menggunakan simpanan air pada kubah gambut akan 

mengakibatkan menurunnya muka air tanah pada kubah sendiri. 

Perlu dikaji, seberapa jauh penurunan muka air tanah pada kubah 

pada musim kemarau? Apakah penurunan muka air tanah tersebut 

berakibat pada subsidensii pada kubah yang dapat mengancam 

eksistensi hutan rawa yang ada pada kubah sendiri?.  

c. Aspek lain yang perlu diteliti lebih seksama terkait keberlanjutan 

ekosistem gambut pada masa depan adalah dampak subsidensii pada 

fungsi budidaya terhadap potensi genangan permanen pada masa 

mendatang. Walaupun muka air tanah sebesar 0.4 m berpotensi 

menurunkan risiko kebakaran, namun subsidensii tetap terjadi jika 

lahan gambut tidak tergenang. Menurut Vernimmen et al. (2019), 

sebesar 2.5 juta ha daerah pesisir Sumatera berada pada ketinggian 

di bawah 2 m-ASL. Menurut Deltares (2018), daerah ini (khususnya 

pesisir Sumatera Selatan) berpotensi mengalami genangan lebih 

dalam dari 1 m pada tahun 2060 diakibatkan oleh subsidensii. 

 

5.2 Milestone riset Mitra BRG 

Berdasarkan substansinya, hasil riset terkait gambut secara umum 

dapat dibagi atas riset dasar dan riset terapan (riset aksi). Riset dasar 

bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan umumnya 

dilakukan dalam skala plot. Sementara itu riset terapan umumnya 
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bertujuan untuk mencari pemecahan (problem solving) atas permasalahan 

pada satu tapak (berbasis lokus) dan dilakukan dalam skala lahan (farm) 

dan skala lanskap/KHG (Gambar 5-2). Kegiatan riset yang sudah 

dilakukan oleh mitra BRG tahun 2017-2020 sebagian besar merupakan 

pemecahan masalah  restorasi lahan gambut pada tapak secara 

terintegrasi sehingga bisa digolongkan ke dalam riset terapan. Misalnya, 

kajian kesesuaian sosial-ekonomi pola agroforestri dengan pola 

paludikultur untuk restorasi lahan gambut langsung pada lahan 

masyarakat. Riset tersebut umumnya dilakukan dalam skala lahan dan 

melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk menetapkan lokasi 

pembangunan sekat kanal serta mencatat pengaruh sekat kanal terhadap 

ketinggian MAT di lahan gambut. 

 

 
 

Gambar 5-2 Ilustrasi Kategorisasi riset gambut tropika pada berbagai skala  

Untuk menilai apakah topik riset restorasi gambut yang dilakukan 

Mitra Peneliti BRG sudah cukup konklusif sehingga dapat dijadikan 

menjadi sebuah milestone riset/knowledge dan dapat diadopsi para pihak 

dalam kegiatan restorasi maka dilakukan penilaian berdasarkan standar 

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Standar TKT dibuat oleh 
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Kemenristek dalam melakukan penilaian hasil penelitian di perguruan 

tinggi (Permenristekdikti 42/2016). Standar KTK tersebut dapat dipakai 

untuk bidang penelitian berikut: 1) Hard Engineering, 2 Software Engineering, 

3) Pertanian/Perikanan/Peternakan, 4) Kesehatan dan Obat dan 5) 

Sosial Humaniora 

Terkait dengan restorasi gambut tropika maka komponen R1 

(misalnya: sekat kanal, desain water zoning, dan kajian simpanan air KHG 

dengan metode Darcy dapat dimasukkan Kategori 1 (Hard Engineering). 

Sementara komponen R2 (paludikultur dan agroforestri) dapat 

dimasukkan ke kategori 3 (Pertanian/Perikanan/Peternakan) dan 

komponen R3 (revitalisasi) ke kategori 5 (Sosial Humaniora). 

 

Tabel 5-1 Kriteria Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) Hard Engineering 

TKT Deskripsi 

1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan 

2 Formulasi konsep dan/atau penerapan teknologi. 

3 Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara 
analitis dan eksperimental 

4 Validasi modul sub sistem dalam lingkungan laboratorium 
(contoh: lingkungan pengembangan prototipe perangkat lunak) 

5 Validasi modul dan/atau sub sistem dalam lingkungan yang 
relevan 

6 Validasi modul dan/atau sub sistem dalam lingkungan “end-to-
end” (end-to-end environment) yang relevan 

7 Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan operasional 
atau lingkungan akurasi tinggi 

8 Sistem secara aktual telah lengkap dan memenuhi syarat melalui 
pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan 
operasional/aplikasi sebenarnya 

9 Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan 
penggunaan operasional 

Sumber: Perdirjen Penguatan Risbang NO. 603/E1.2/2016 
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Tabel 5-2 Kriteria TKT Pertanian 

TKT Deskripsi 

1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan 

2 Konsep teknologi dan aplikasi telah di formulasikan 

3 Konsep dan karakteristik penting dari suatu teknologi telah 
dibuktikan secara analitis dan eksperimental 

4 Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan 
laboratorium 

5 Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan yang 
relevan 

6 Model atau Prototipe telah diuji dalam lingkungan yang relevan 

7 Prototipe telah diuji dalam lingkungan sebenarnya 

8 Sistem Teknologi telah lengkap dan memenuhi syarat  

9 Teknologi benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan 
pengoperasian 

Sumber: Perdirjen Penguatan Risbang NO. 603/E1.2/2016 

 

Kriteria TKT tersebut kemudian digunakan untuk menilai topik 

penelitian berdasarkan taksonomi yang disusun pada Tabel 5-3. 

 

Tabel 5-3 Taksonomi topik riset skala plot/lahan 

  Topik riset TKT 

Skala 
plot 

R1 Materi sekat kanal kayu  8 

Materi sekat kanal vynil sheet  8 

Materi sekat kanal beton pabrikasi  8 

Materi sekat kanal geopolimer  8 

Desain sekat kanal multifungsi 7 

Efektivitas pembasahan sekat kanal musim 
kemarau 

6 

Integrasi sekat kanal dan ikan rawa 5 

R2 Teknik pembibitan  8 

Spesies lokal agroforestri 8 

Spesies lokal paludikultur 8 

Teknik budidaya agroforestri 8 

Teknik budidaya paludikultur 8 
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  Topik riset TKT 

Pola agroforestri pada kebun sawit 8 

Pola agroforestri pada kawasan APL 8 

Agrosilvofishery pada kebun sawit 7 

Teknik revegetasi bekas areal terbakar 8 

R3 Bisnis model usaha tani paludikultur 7 

Bisnis model usaha tani agroforestri 7 

Bisnis model usaha tani sagu  6 

Teknologi prosesing sagu 6 

Value chain analysis produk sagu 6 

Bisnis model usaha tani ikan rawa 7 

Teknologi pembibitan ikan rawa 8 

Teknologi pembuatan pakan ikan rawa 8 

Teknologi prosesing ikan rawa 7 

Value chain analysis ikan rawa 6 

Bisnis model agrosilvofishery 6 

 

Tabel 5-4 Taksonomi topik riset skala lanskap/KHG 

  Topik riset TKT 

Skala 
lanskap 
(KHG) 

R1 Neraca air 6 

Fluks air (Hukum Darcy) 2 

Kapasitas simpanan air peatdome 2 

Kapasitas peatdome untuk pembasahan musim 
kemarau 

2 

Model simulasi pengelolaan air skala KHG 2 

Pemantauan real time TMA skala KHG 8 

Pemantauan real time indeks kekeringan gambut 
skala KHG 

7 

Pemantauan real time fire hazard skala KHG 7 

Efektivitas rewetting musim kemarau skala KHG 2 

Kebutuhan dan ketersediaan air pembasahan 
musim kemarau skala KHG 

2 
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  Topik riset TKT 

R2 Interaksi zona lindung dan zona budidaya 2 

Tata ruang KHG 2 

Dimensi buffer zone 2 

R3 Water governance skala KHG 1 

Pola kemitraan pengelolaan air skala KHG 1 

Analisis ecosystem services gambut skala KHG 5 
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