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Kata Pengantar Tim Penulis
Puji syukur kehadiratan Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karunia-Nya sehingga Bimbingan Teknis Supervisi
Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi ini dapat diselesaikan
dengan baik oleh tim penulis.
Penyusunan Modul Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk
mendukung pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan
pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi. Kedeputian Bidang
Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan memiliki fungsi
melakukan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan
infrastruktur di lahan konsesi. Supervisi ini bagian dari fungsi edukasi
khususnya kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan di lahan
konsesi agar dapat melakukan restorasi dengan benar. Modul
Bimbingan Teknis ini memiliki beberapa tema diantaranya:
1. Karakteristik Ekosistem Gambut;
2. Hidrologi dan Tata Air;
3. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Ketiga materi di atas merupakan satu kesatuan yang saling
terhubung dalam upaya restorasi gambut di lahan konsesi. Modul
Bimbingan Teknis berisikan materi teori dan praktik yang dilaksanakan
di dalam ruangan (in classsession) maupun di luar ruangan (out class
session).
Tim penulis menyadari bahwa modul pelatihan ini jauh dari
kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya, oleh sebab itu kritik
konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan guna penyempurnaan
modul pelatihan ini di masa yang akan datang.
Keberhasilan penyusunan dan penyelesaian penulisan Modul
Bimbingan Teknis ini tidak terlepas dari kontribusi dan peran berbagai
pihak terutama Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan
Kemitraan beserta jajaran di lingkup Badan Restorasi Gambut RI, para
nara sumber dan peserta lokakarya penyusunan Modul Bimbingan
Teknis Supervisi Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi pada
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tanggal 4-6 Juli 2019 di Bogor. Penulis mengucapkan banyak terima
kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu
oleh penulis atas kontribusi pikiran, tenaga dan moril para pihak
tersebut
Akhirnya, besar harapan bahwa Modul Bimbingan Teknis dapat
memberikan manfaat di dalam penyiapan dan peningkatan kapasitas
kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan di lahan konsesi agar
dapat melakukan restorasi gambut guna mendukung pencapaian tujuan
dan target restorasi gambut yang dimandatkan oleh Pemerintah
Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.

Jakarta, November 2019

Tim Penulis
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Kata Pengantar Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi,
Partisipasi, dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut
Penyusunan modul pelatihan ini merupakan salah satu keluaran
dari fungsi edukasi untuk penyiapan dan pengembangan kapasitas
khususnya kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan di lahan
konsesi agar dapat melakukan restorasi dengan benar meliputi restorasi
hidrologis, gambut, revegetasi, serta pencegahan dan pengendalian
kebakaran lahan gambut di wilayah kerjanya masing-masing.
Peran sektor swasta dalam mewujudkan dan tercapainya target
restorasi gambut di lahan konsesi dengan luasan 1.784.353 hektar dari
target keseluruhan seluas 2.676.601 hektar di 7 (tujuh) provinsi di tahun
2020.
Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kontribusi dan peran
serta berbagai lembaga maupun individu sehingga Modul Bimbingan
Teknis ini dapat berhasil diselesaikan dengan baik. Penghargaan dan
apresiasi secara khusus disampaikan kepada:
1. Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi;
2. Kepala Sub Kelompok Kerja Supervisi Lahan Konsesi beserta
seluruh staf;
3. Seluruh tim Penulis (a) Prof. Dr. Ir. Azwar Maas, M.Sc (b) Ir. L. Budi
Triadi, Dipl., HE., IPU SDA (c) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo;
4. Para kontributor penyusunan modul bimbingan teknis;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan
penyelesaian modul bimbingan teknis ini.
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Akhirnya semoga Modul Bimbingan Teknis ini dapat bermanfaat
dan berkontribusi signifikan di dalam upaya penyiapan dan
pengembangan kapasitas kepada penanggung jawab usaha dan
kegiatan di lahan konsesi agar dapat melakukan restorasi gambut.
Salam Restorasi Gambut
Jakarta, November 2019
Deputi,

MYRNA A. SAFITRI
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A. Pendahuluan

Lahan gambut berada di rawa, suatu bentuk bentang lahan yang
cekung, selalu dijenuhi air yang berasal dari hujan, luapan sungai atau
dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Endapan gambut di rawa
terbentuk secara geologis dengan bahan endapan berupa bahan yang
terbawa bersama air dari daerah hulu (koloid mineral) atau berupa
timbunan sisa tumbuhan setempat yang laju penimbunan lebih cepat
daripada laju perombakannya. Sering sekali bahan penyusun rawa
tersebut berupa campuran gambut dan tanah mineral, baik campuran
langsung maupun lapis melapisi. Beraneka ragam vegetasi alami,
kondisi jenuh air yang relatif tidak bergerak, dan kelangkaan oksigen
merupakan penyebab laju dekomposisi robohan vegetasi berjalan lebih
lambat daripada laju penumpukan, sehingga gambut dapat tumbuh dan
berkembang.
Indonesia memiliki lahan gambut seluas 18.995 juta Ha yang
tersebar pada Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua (BBSDLP, 2014).
Berdasarkan penelitian lain, luas lahan gambut di Indonesia seluas 14,90
juta Ha (Ritung et al., 2011). Luasan ini berdasar perhitungan peta gambut
dengan skala 1 : 250.000 yang berasal dari kegiatan RePPProt yang
sudah cukup lama dan tidak diperbaharui. Pemanfaatan gambut juga
menyebabkan sebagian lahan gambut sudah menjadi lahan mineral
bergambut, ketika tebal gambutnya sudah menyusut menjadi < 50 cm.
Ekosistem gambut menjadi fokus utama dalam pelaksanaan
restorasi. Hal ini dikarenakan ekosistem gambut memiliki 2 (dua) fungsi
utama yaitu fungsi ekologi (lingkungan) dan fungsi ekonomi. Secara
ekologi, gambut berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi,
dan keanekaragaman flora dan fauna. Secara ekonomi, gambut
berfungsi sebagai lahan budidaya antara lain: pertanian, perkebunan,
kehutanan (hutan tanaman industri), dan perikanan baik untuk dunia
usaha maupun masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
Mengingat gambut berada di lahan rawa, maka peranan air
menjadi sangat penting sebagai agensia pelestarian ekosistem gambut
tersebut. Secara alami hutan rawa gambut tropis tersusun atas lapukan
tidak sempurna dari berbagai jenis tanaman hutan berkayu dalam
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suasana jenuh air. Daya tampungan air di lahan gambut sangat besar
yang tercermin dari ruang pori gambut yang dapat mencapai 90% dari
volumenya. Secara teoritis, lahan gambut seluas 14,90 juta Ha dengan
rata-rata ketebalan 4 meter akan mampu menyimpan air sebanyak
5.364 x 108 m3 (Maas, 2019).
Sebagai pemegang peran vital dalam kehidupan, lahan gambut
belum dimanfaatkan dan dikelola dengan bijaksana. Hal ini dilihat dari
kejadian kebakaran lahan yang terjadi pada Tahun 2015 khususnya areal
lahan gambut. Kasus kebakaran lahan Tahun 2015 sebesar 2,61 juta Ha
(BNPB, 2016) dengan luas gambut yang terbakar sebanyak 650 ribu Ha
yang menyuplai emisi karbon sangat besar, yaitu setara dengan sekitar
2.108 ton CO2 dengan asumsi rerata gambut yang terbakar adalah 0,5 m.
Emisi karbon jauh lebih besar dari kebakaran yang terjadi di tanah
mineral. Lahan gambut yang sudah terbakar, di samping menyebabkan
emisi yang besar juga menyebabkan gangguan kesehatan, menurunkan
nilai perekonomian, rusaknya habitat flora dan fauna, dan penurunan
fungsi ekosistem gambutnya sendiri. Secara biofisik gambut, terjadi
penurunan muka gambut (subsidence), berubahnya karakteristik
gambut, berubahnya perilaku organisme tanah gambut, hingga
pencemaran perairan. Bila tidak ada tindakan pengelolaan yang lebih
bijaksana, maka kejadian di atas akan terus berlanjut. Diperlukan
strategi dan tindakan pencegahan dan pemulihan ekosistem lahan
gambut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan
lahan gambut, Presiden RI membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG)
pada tanggal 7 Januari 2016 dalam bentuk Peraturan Presiden No. 1
Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut
(BRG) memiliki 9 (sembilan) tugas dan fungsi diantaranya:
•
•
•
•

Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan
restorasi gambut;
Perencanaan pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan
restorasi gambut;
Pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
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•
•
•
•
•

Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting)
gambut dan segala kelengkapannya;
Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan
pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kegiatan restorasi gambut berdasarkan ketentuan PP 57 Tahun
2016 pasal 32 (a) dan Permen LHK No.16 Tahun 2017 pasal 5 telah
membagi penanggung jawab kawasan-pelaksana restorasi gambut
berdasarkan unit pelaksana restorasi gambut, dimana semua pihak
bertanggungjawab untuk melaksanakan restorasi gambut di areal atau
kawasan masing-masing. BRG dalam hal ini memiliki fungsi untuk
memfasilitasi dan mengkoordinasi para pihak yang bertanggungjawab
dalam pelaksanaan restorasi gambut.

B. Definisi Gambut

Secara umum tanah organik (termasuk gambut) dibedakan
dengan tanah mineral berdasar atas kandungan C organik dan
kandungan lempung (clay). Disebut tanah organik bila kandungan C
organik > 12% dan tidak mengadung lempung dan secara proporsional
kandungan C organik > 18% dengan kandungan klei < 60%.
à Tanah mineral

à Tanah organik
Gambar 1. Ilustrasi cara membedakan tanah mineral dan tanah organik

Gambut adalah tanah organik yang terbentuk secara alami dari
sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan
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ketebalan 55 cm atau lebih dan terakumulasi pada daerah rawa (Permen
No. 71 tahun 2014 dan Permen No. 57 tahun 2016). Gambut merupakan
tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih
dari 65% (enam puluh lima persen) yang terbentuk secara alami dari
lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses
dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah (Permentan:
14/Permentan/PL.110/2/2009). Gambut disebut Histosols (histos =
tissue = jaringan). Gambut terbentuk dalam keadaan jenuh air selama 30
hari atau lebih pada tahun-tahun normal, dengan ketebalan secara
kumulatif minimal 40 cm atau 60 cm tergantung dari tingkat
dekomposisi bahan gambut dan bobot jenisnya (Taksonomi Tanah
USDA, 2010). Gambut adalah tanah dengan tanah jenuh air, terbentuk
dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa (residu) jaringan
tumbuhan masa lampau yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50
cm (Badan Standardisasi Nasional -SNI No.7925:2013).

C. Hubungan Tanah, Air dan Tumbuhan Di Ekosistem Gambut

Hubungan tanah, air dan tumbuhan pada ekosistem gambut
merupakan hal yang sangat penting. Tumbuhan hijau melakukan
fotosintesis, yaitu menghasilkan bahan makanan seperti senyawa gula
dengan mengubah gas CO2 dari udara dan air dari tanah, dan
menggunakan sumber energi dari radiasi matahari. Selain menghasilkan
gula, fotosintesis juga menghasilkan gas Oksigen. Baik tumbuhan yang
masih hidup maupun bahan organik mati mengalami respirasi yaitu
perombakan bahan organik untuk menghasilkan energi, dan melepaskan
gas CO2 (Gambar 2). Respirasi oleh makhluk hidup bersifat autotrofik,
dan proses respirasi heterotropik pada bahan organik yang telah mati
dikenal sebagai dekomposisi (pelapukan) yang melepaskan gas CO2, dan
menghasilkan energi bagi dekomposer, mikroba yang menggunakan
bahan organik tersebut sebagai bahan makanan.
Keberadaan air tanah sangat dipengaruhi oleh sumber air, yang
akan menentukan tipe gambut, yaitu gambut topogen dan ombrogen.
Gambut topogen terbentuk jika ada pengaruh air tanah, dan
pembentukan gambut ombrogen hanya dipengaruhi oleh air hujan.
Fungsi air dalam tanah melarutkan nutrisi atau hara-hara yang
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dibutuhkan tumbuhan dan tanaman. Air diserap oleh akar untuk
mencukupi kebutuhan fisiologis tumbuhan. Air juga menguap
(evaporasi), dan menguap melalui jaringan tanaman (transpirasi).
Gabungan antara evaporasi dan transpirasi dikenal sebagai
evapotranspirasi. Siklus air pada ekosistem gambut sangat khas, karena
sebagian besar akan disimpan sebagai cadangan air, sebagian mengalir
melalui badan air alami, dan sebagian lain menguap melalui permukaan
lahan dan tumbuhan (evapotranspirasi). Sumber air yang utama pada
ekosistem gambut adalah air hujan.
Pentingnya peranan lahan gambut sebagai cadangan air berfungsi
sebagai pencegahan banjir pada musim hujan, dan kekeringan pada
musim kemarau. Apabila dibangun saluran-saluran drainase, siklus
hidrologi pada ekosistem gambut terganggu, dan dapat menyebabkan
banjir pada musim hujan, dan kekeringan pada musim kemarau. Karena
itu, pembangunan saluran-saluran drainase harus memperhatikan
kesetimbangan air, dan memahami siklus hidrologi pada ekosistem
gambut.

(sumber: www.barewalls.com)

Gambar 2. Proses fotosintesis, respirasi dan translokasi gula pada tumbuhan
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Sebagian besar tumbuhan asli pada lahan gambut memiliki
mekanisme adaptif pada kondisi tergenang dan/atau jenuh air karena
muka air tanah selalu tinggi. Fenomena adaptasi pada kondisi tergenang
atau jenuh air tersebut ditunjukkan dengan pembentukan akar-akar
udara yang berada di atas permukaan lahan. Dengan demikian, berbagai
jenis tumbuhan asli pada lahan gambut memiliki mekanisme adaptif
terhadap kondisi anaerobik. Dalam upaya pemenuhan nutrisi, spesiesspesies tumbuhan pada hutan rawa gambut memanfaatkan hasil-hasil
pelapukan bahan organik, yang menyediakan berbagai hara secara
terbatas. Sebagian tumbuhan melakukan simbiosis dengan bakteri bintil
akar seperti Rhizobium untuk mengikat gas nitrogen dari udara, dan ada
juga bekerja sama dengan mikoriza untuk mendapatkan hara fosfor
yang dibutuhkannya.

D. Karakteristik Gambut

D.1. Proses Pembentukan Tanah Gambut

Gambut merupakan kosa kata bahasa Suku Melayu Banjar yang
tinggal di Kecamatan Gambut Kalimantan Selatan yang berarti tanah
lunak dan berwarna hitam. Daerah ini memiliki lahan gambut yang cukup
luas sejak dibuka tahun 1920 dan berhasil dibuka menjadi wilayah sentra
produksi padi sampai sekarang. Di Pulau Jawa, tanah gambut disebut
tanah hitam, di Riau disebut tanah rawang dan di Kalimantan Barat
disebut sepok. Dalam istilah internasional, lahan rawa gambut sering
disebut Peat, Bog, Fen dan Mire. Di Eropa, gambut juga disebut Moor, dan
Turf, serta di Amerika Serikat disebut Peatland (Mitsch & Gosselink,
2007). Dalam taksonomi tanah (USDA, 2014), tanah gambut termasuk
tanah organik, dikategorikan dalam ordo Histosols. Tanah organik
tersebut dicirikan oleh kondisi jenuh air (water saturated) secara
kumulatif selama 30 hari atau lebih pada tahun-tahun normal, dengan
ketebalan bahan organik minimal 40 cm - 60 cm atau lebih, tergantung
dari tingkat dekomposisi dan bobot volume bahan organik.
Tanah gambut dalam proses pembentukannya berada di rawa
berupa cekungan yang tergenang air hampir sepanjang tahun, cukup
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dangkal diisi oleh sedimen mineral dan ditumbuhi vegetasi alami adaptif
basah. Syarat-syarat lingkungan yang harus dipenuhi untuk
pembentukan rawa antara lain adalah: (a) terjadi di daerah cekung atau
datar yang menyebabkan air tergenang sepanjang tahun dengan
gerakan yang lambat, sehingga (b) tercipta suasana reduktif akibat
kebutuhan oksigen dari udara yang tidak terpenuhi untuk jasad renik.
Pereduksian komponen sedimen seperti nitrat, mangan, besi, sulfida
dan karbon dioksida (c) alkalinitas yang dihasilkan merupakan bahan
gas dan terlarut yang mudah terlindi ke luar dari lingkungannya. Tempat
pengendapan, yang terdiri atas suasana salin (dipengaruhi oleh air
asin/laut) sehingga terbentuk (d) tanah berpirit (hanya tanah mineral)
atau tanah gambut yang relatif tidak matang, atau suasana tawar
(endapan tanpa pirit, bergambut atau tanah gambut).
Tanah gambut terbentuk melalui proses paludifikasi yaitu
penebalan gambut karena tumpukan bahan organik dalam keadaan
tergenang air. Bahan utama gambut tropika adalah biomassa tumbuhan,
terutama pohon-pohonan. Karena bahan dan proses pembentukan yang
khas, maka sifat tanah gambut sangat berbeda dari sifat tanah mineral.
Gambut yang tebal (dalam) dominan dibentuk oleh bahan organik,
sedangkan gambut dangkal (tipis) dibentuk oleh bahan organik
bercampur tanah mineral, terutama liat (Noor, Masganti, dan Agus,
2016). Penumpukan atau akumulasi gambut terjadi juga melalui proses
terestrialisasi, yaitu perubahan badan air menjadi daratan karena
akumulasi bahan-bahan organik tumbuhan. Penutupan badan air
dimulai dari tumbuhan akuatik, dan kemudian ditutupi oleh berbagai
jenis pohon-pohon yang adaptif dengan kondisi rawa.
Pembentukan gambut ditentukan oleh faktor lingkungan yang
utamanya meliputi, yaitu 1) sumber dan neraca air, 2) kandungan mineral
yang ada dalam air, 3) iklim (curah hujan, suhu, kelembaban), 4) tutupan
vegetasi, dan 5) pengelolaan setelah drainase (Maas, 2012). Di Indonesia
merupakan gambut tropis dengan bahan dasar sisa lapukan kayu (di
areal hutan rawa alami), dengan ketebalan 40 cm dan 60 cm, tergantung
dari tingkat dekomposisinya, yang terakumulasi sejak dari permukaan
tanah dengan subtratum berupa sedimen bersuasana tawar atau marin
baik berupa klei maupun pasir.
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Tipe substratum menjadi penting sebagai dasar penentuan
kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut yaitu:
a. Substratum yang mengandung yang mengandung pasir kuarsa
atau klei berpirit ditetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem
gambut.
b. Substratum yang tidak mengandung pasir kuarsa atau klei
berpirit dengan mempertimbangkan ketebalannya (<3 meter)
dapat dijadikan fungsi budidaya ekosistem gambut.

Gambar 3. Proses pembentukan gambut: (a) proses pengisian basin; (b) pembentukan
gambut topogen; c) pembentukan gambut ombrogen di atas gambut
topogen (Meene, 1984)
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Gambar 4. Bahan dasar gambut berupa tumbangan batang pohon ke rawa berair yang
terdekomposisi tidak sempurna

D.2. Tingkat Kematangan Gambut

Kematangan gambut merupakan cerminan tingkat pelapukan
bahan dasar pepohonan yang masuk dalam rawa sebagai komponen
utama dari tanah gambut. Gambut yang telah matang akan cenderung
lebih halus dan lebih subur. Sebaliknya gambut yang belum matang,
cenderung mengandung banyak serat dan kurang subur. Gambut
dibentuk dari bahan, kondisi lingkungan dan waktu yang berbeda oleh
karena itu tingkat kematangan gambut bervariasi. Berdasarkan tingkat
kematangannya, gambut dibedakan menjadi fibrik (mentah), hemik
(setengah matang), dan saprik (matang).
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Tabel 1. Kematangan gambut metode Von Post (Barchia, 2006)

Kematangan

Warna dan Serat

Cairan

H1 (fibrik)
H2 (fibrik)

Jernih
Berwarna

H3 (fibrik)

Kelabu kuning
Berserat coklat muda, hampir
keseluruhan berserat
Coklat muda, sebagian berserat

H4 (hemik)
H5 (hemik)
H6 (hemik)
H7 (hemik)

Sebagian berserat
Coklat, masih ada serat
Coklat, masih berat agak halus
Coklat tua, berserat sedikit

Kental Coklat muda
Sangat kental
Koloidal
Bahan gambut

H8 (saprik)

Coklat tua, berserat sedikit

H9 (saprik)

Coklat sangat tua, hampir tidak
berserat, tanpa berlemak
Hitam, tidak berserat, tampak
berlemak

Tanpa berlemak, sisa
perasan sedikit
Sukar terperas

H10 (saprik)

Berlumpur

Tidak terperas

Ketiga tingkat kematangan tersebut dapat disederhanakan
sebagai berikut:
•

•

•

Gambut fibrik (mentah) adalah gambut yang mulai melapuk, bahan
asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas air
remasan tidak mengandung serat, lebih dari >75% serat masih
berada dalam genggaman.
Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk,
sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan
bila diremas sisa serat yang ada di genggaman 15 % – 75%.
Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut
dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam,
dan bila diremas sisa serat yang ada di genggaman < 15%.

Gambut dapat saja tercampur dengan bahan sedimen mineral
yang berasal dari limpasan air sungai atau aliran permukaan yang
berada di lahan kering di atasnya. Ada batasan besaran kandungan
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sedimen yang masih masuk dalam kategori tanah gambut, umumnya
bila kandungan karbon organik lebih besar dari 18% masih masuk dalam
kategori tanah gambut. Gambut yang semakin matang akan mempunyai
kemampuan menyerap air lebih besar, menyimpan nutrisi lebih banyak,
apalagi kalau gambut tersebut matang dan bercampur dengan sedimen
mineral.

D.3. Jenis Gambut
a. Gambut Topogen

Gambut Topogen adalah gambut yang tidak mempunyai kubah,
terkena limpasan air sungai, dipengaruhi oleh pasang surut laut dengan
tipologi luapan A, B, dan C pada musim kemarau. Tipologi luapan A,
terluapi air pasang baik pasang besar maupun kecil. Tipologi luapan B,
hanya terluapi air pada pasang besar saja. Tipologi luapan C, tidak
terluapi air pasang tapi kedalaman air tanah pada waktu pasang < 50 cm.
Tipologi luapan D, tidak terluapi air pasang, kedalaman air tanahnya > 50
cm tetapi pasang surutnya air masih terasa atau tampak pada saluran
tersier. Gambut Topogen memiliki kadar abu > 1%, relatif matang dan
subur, Berat Volume (BV) > 0,2 g/cm3. Gambut Topogen dapat dipilah
lebih lanjut menjadi:
•

•
•

Gambut yang tidak dapat didrain: masih berupa cekungan dan
tipologi luapan A. Dikenal juga sebagai gambut rawa lebak
(lebak dalam).
Gambut yang dapat didrain sepanjang tahun dengan muka air
tanahnya dangkal dan mengalir.
Gambut yang dapat didrain, musim hujan air tanah dangkal tapi
fresh dan di musim kemarau air tanahnya tidak mengalir
(stagnasi).

b. Gambut Ombrogen

Gambut Ombrogen adalah gambut mempunyai kubah, kubah ini
tidak dipengaruhi oleh limpasan air sungai sewaktu musim hujan, dapat
dipengaruhi pasang surut tipe C dan D. Sumber air gambut ombrogen
hanya berasal dari hujan dengan ciri sebagai berikut:
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•
•
•
•

Kadar abu < 1%
Tingkat kematangan beraneka
Relatif kurang subur
Umumnya BV < 0,2 g/cm3

Satuan bentang lahan akan terbentuk yang terdiri atas kubah
(dome), kaki kubah dan tanggul alam (natural leeve) dan dikenal dengan
kesatuan hidrologis yang airnya saling terhubung (Maas, 2015). Gambut
di Indonesia umumnya dikategorikan pada tingkat kesuburan oligotrofik,
yaitu gambut dengan tingkat kesuburan yang rendah, yang banyak
dijumpai pada gambut ombrogenous yaitu gambut pedalaman seperti
gambut Kalimantan yang tebal dan miskin unsur hara, sedangkan
gambut pantai termasuk ke dalam gambut eutrofik karena adanya
pengaruh air pasang surut dengan tingkat kesuburan tinggi (Noor,
Masganti, dan Agus, 2016).
D.4. Peranan Penting Tanah Gambut

Gambut mempunyai peranan penting bagi kehidupan dan
lingkungan manusia antara lain sebagai berikut:
i.

ii.
iii.

iv.

v.

Lahan gambut berfungsi sebagai penyimpanan air di bawah
permukaan tanah, pengatur hidrologi yakni untuk mencegah
kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
Sebagai air irigasi di area pertanian rawa bersamaan dengan
pengaruh pasang surut air laut yang terhubung dengan sungai.
Sebagai penyimpanan karbon dari biomassa vegetasi alami
rawa yang tidak mendaur seperti halnya tumbuhan di lahan
kering.
Lahan gambut pengendali perubahan iklim global karena
kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan cadangan
karbon dunia.
Berfungsi sebagai sarana konservasi keanekaragaman hayati
dan tempat budidaya.

Pengetahuan ilmiah yang diramu dengan fenomena alam serta
menelusuri informasi versi masyarakat pengguna, baik lokal maupun
pendatang di daerah rawa diharapkan mampu membuka wawasan
sektor terkait yang berkecimpung dalam pemanfaatan rawa. Diharapkan
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wawasan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan ke depan untuk
lebih mendayagunakan lahan rawa secara baik dan lestari, di samping
mengusahakan perbaikan lahan rawa yang terlanjur menjadi
rusak/bongkor. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dicarikan
jawabannya antara lain adalah sebagai berikut:
•

Perbedaan prinsip pengelolaan lahan rawa dan lahan kering
(upland)

•

Sejauh mana hubungan antara proses pembentukan rawa dan
proses pemanfaatan rawa.

•

Mengapa lahan rawa sensitif terhadap usikan.

•

Sejauh mana fungsi hidrologis dari rawa sebagai tandon air,
pencegah banjir dan kekeringan bila ekosistem gambut
dimanfaatkan dengan melibatkan pembuatan kanal.

•

Apa yang menyebabkan rawa pantai bergambut tebal dapat
digunakan sebagai areal perkebunan atau areal pertanian tanaman
pangan.

•

Bagaimana daur hara dan produksi asam yang terjadi di tanah rawa,
bagaimana peran pelindian terhadap perbaikan kualitas tanah

•

Bagaimana cara evaluasi kesesuaian lahan untuk berbagai jenis
tanaman, dengan mempertimbangkan tipologi luapan, posisi lahan,
kondisi/kualitas tanah, dan gatra lingkungannya.

•

Bagaimana mekanisme subsidence (penurunan muka tanah) dan
hidrofobisitas tanah gambut terjadi dan apa akibatnya serta
bagaimana usaha mencegah atau memperbaikinya

•

Pada kondisi bagaimana gambut mudah terbakar, bagaimana
mencegah atau menanggulanginya.

•

Kenapa perbaikan tata air tidak berdampak pada perbaikan
produktivitas lahan, bahkan sering kali justru menyebabkan
pemasaman tanah (kasus Pangkoh di Kalimantan Tengah).

•

Bagaimana jabaran upaya rehabilitasi melalui perencanaan,
pengelolaan dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya, dengan
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penerapan teknologi yang sesuai, pengelolaan tanah dan air yang
tepat.
Jawaban dari pertanyaan di atas nampaknya sangat ditentukan
oleh neraca air yang berbasis bentang lahan atau Kesatuan Hidrologis
Gambut (KHG) sehingga peran alami gambut tetap lembab sepanjang
tahun akan menjadi target segala upaya dalam mengelola lahan
gambut.

E. Kesatuan Hidrologis Gambut

Bagian sub bab ini dikutip dari buku modul program generasi
muda peduli desa gambut sejahtera yang diterbitkan oleh Badan
Restorasi Gambut (Maas, et al, 2018). Menurut PP 71 tahun 2014, tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Kesatuan Hidrologis
Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua)
sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Dihubungkan
dengan fungsi ekosistem gambut, sesuai dengan PP 71 tahun 2014,
adalah meliputi: a. fungsi lindung ekosistem Gambut; dan b. fungsi
budidaya ekosistem Gambut. Lebih lanjut juga ditetapkan bahwa dalam
sebuah KHG, ditetapkan bahwa minimal 30% dari luas KHG merupakan
kawasan dengan fungsi lindung dan selebihnya adalah kawasan dengan
fungsi budidaya. Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari
seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut masih terdapat: a. Gambut
dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; b. plasma nutfah spesifik
dan/atau endemis; c. Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan/atau d. Ekosistem Gambut yang berada di
kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang
wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, maka
Menteri KLHK menetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem Gambut,
dan bagi kawasan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka
kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi lindung.
Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah KHG, minimal mempunyai 30%
kawasan lindung yang secara teoritis merupakan kawasan kubah
gambut. Dengan demikian maka Perlindungan dan Pengelolaan
ekosistem gambut dimulai dengan penetapan 30% KHG sebagai
kawasan dengan fungsi lindung.
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Penetapan fungsi lindung dan fungsi budidaya menjadi bahan
diskusi dan silang pendapat di antara para praktisi gambut yang terbagi
menjadi dua kelompok, yaitu pro budidaya (dengan alasan ekonomi) dan
pro kawasan lindung. Pada kasus ini, kita kembali diingatkan pada
masalah klasik pemanfaatan lahan, yaitu untuk kepentingan
pembangunan dan kepentingan konservasi. Berbeda dengan kawasan
lahan kering, pemanfaatan lahan gambut yang umum terjadi di
Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan fasilitas drainase
berupa kanal dengan tujuan untuk mengeringkan lahan gambut.
Wahyunto (2015) menyatakan bahwa lahan gambut di pesisir kawasan
Asia Tenggara mengalami tingkat deforestasi dan pengeringan yang
belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu untuk kepentingan pertanian,
terutama kelapa sawit (untuk minyak dan biofuel) dan perkebunan pulp
(kertas). Kegiatan ini menyebabkan proses oksidasi gambut dan
hilangnya karbon karena emisi CO2 yang meningkat sampai dengan
tahap mempengaruhi iklim global. Dampak lain adalah terjadinya
penurunan permukaan gambut (subsidence level). Situasi ini
mengancam peran gambut berkelanjutan. Sebuah laporan menyatakan
tentang pengaruh drainase terhadap penurunan lahan gambut dataran
rendah bahwa dari 6 wilayah studi di Sumatera dan Kalimantan ratarata dari (±SD) 57 ± 22% lahan gambut diprediksi akan mulai mengalami
masalah drainase dalam waktu 25 tahun sejak dilaksanakannya
konversi hutan rawa gambut. Dalam 50 tahun, 53 ± 21% kawasan akan
sering mengalami banjir berkepanjangan. Hampir seluruh area lahan
gambut pesisir di wilayah ini (sekitar ~ 250,0003 km2) akan mengalami
penurunan permukaan hingga mendekati permukaan laut. Hal ini sangat
rentan terhadap banjir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
pemanfaatan lahan gambut memiliki dampak terhadap gambut itu
sendiri serta ke lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan global
melalui kontribusi emisi karbon yang terus dilepaskan semenjak
konversi dilakukan.
Wahyunto (2015) menyatakan bahwa dampak kerusakan gambut
yang timbul akibat dari pemanfaatan lahan tidak dapat digambarkan
melalui suatu skema hubungan antara sumber perubahan gambut
tropika yang terkait dengan perubahan sistem kehidupan manusia yang
juga mengalami perubahan. Kedua perubahan tersebut terjadi karena
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adanya perubahan sistem kehidupan manusia sehingga menimbulkan
perubahan gambut tropika yang akan mempengaruhi nilai-nilai
kehidupan manusia. Donal Clarke, Presiden Himpunan Gambut
Internasional (International Peat Society), dalam ceramahnya di
Workshop on Tropical Peat di Yogyakarta tahun 2008 menekankan
perlunya adanya suatu seri pertanyaan yang harus dijawab dengan
cermat apabila memiliki rencana pengembangan lahan gambut tropika.
Langkah-langkah itu adalah kepentingan proyek, skala yang
ditimbulkan, skala pengaruh, rehabilitasi dan keberhasilan proyek.
Sebagai contoh, (Wahyunto, 2015) memberi ilustrasi atas
pembuatan kanal. Pembuatan kanal kecil tanpa aturan merupakan awal
mula berlangsungnya kerusakan gambut. Berdasarkan hukum dasar
pengelolaan gambut: “dilarang membuat saluran air jika tidak dapat
mengetahui ke mana air itu pergi”. Jika prinsip tersebut dilanggar, maka
air akan keluar dari gambut secara liar. Hal ini menimbulkan masalah
kerusakan manfaat dan peran gambut. Dalam hal pertanian dan
perkebunan, kesuburan dan kandungan air yang melimpah merupakan
masalah utama. Andriesse (1992) dikutip dari Setiadi (1994) menyatakan
bahwa terdapat dua masalah penting dalam pemanfaatan gambut: 1)
berkaitan dengan reklamasi meliputi aksesibilitas, clearing, konstruksi
drainase yang terkait dengan tunggul kayu, erosi akibat penurunan
permukaan dan pengendalian permukaan air; 2) berkaitan dengan
agronomi, yaitu rendahnya kesuburan yang mengakibatkan rendahnya
hasil, pola pemupukan (jumlah, waktu, interaksi dan efisiensi), defisiensi
logam berat (gabah dan polong hampa, penyakit dan hambatan
fisiologis tanaman), daya cekam perakaran di gambut, praktik
pengelolaan lahan, perubahan permukaan akibat perubahan kelengasan
dan proses pengeringan.
Bila lahan gambut dibuka, air tanah akan turun yang dapat
menyebabkan: (a) suasana menjadi oksidatif dan terjadi peningkatan
perombakan gambut; (b), secara mekanis dengan hilangnya daya tumpu
gambut oleh air, gambut akan mengalami amblesan. Amblesan ini
ditentukan oleh tinggi penurunan muka air tanah, tebal dan tingkat
dekomposisi gambut dan waktu, serta kemungkinan adanya kebakaran.
Untuk kelestariannya diperkirakan bila laju amblesan > 35 cm/5 tahun,
maka lahan gambut tersebut rusak/tidak berkelanjutan. Tanah gambut
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berfungsi ganda, di samping sebagai media tumbuh juga sebagai
penyimpan dan penyalur air. Kualitas gambut ditentukan oleh tebal dan
tingkat dekomposisinya. Semakin tebal akan semakin kurang baik daya
dukungnya (secara fisik maupun secara kimia), dan gambut yang
mentah berkualitas lebih buruk dibandingkan gambut yang matang.
Gambut > 3 m telah ditetapkan sebagai lahan preservasi yang lebih
ditekankan pada fungsi lingkungannya (Keppres No. 90 tahun 1990).
Identifikasi lahan gambut yang meliputi sebaran luas, kualitas
gambut (tebal, tingkat kesuburan, taraf rombak dan lain-lain)
merupakan suatu bagian dari perencanaan awal untuk menentukan
pendayagunaan lahan gambut. Sistem evaluasi kesuburan dan
kemasaman gambut sampai pada saat ini masih berpedoman pada
kriteria tanah mineral. Padahal pada nilai satuan yang sama, harkat nilai
tersebut hanya sekitar 15% dari nilai harkat tanah mineral. Ini
disebabkan oleh daya simpan lengas yang sangat besar pada gambut
dan nilai berat volume (BV) gambut yang jauh lebih kecil dari tanah
mineral (0,1 – 0,25 pada gambut dan 0,9 – 1,35 pada tanah mineral),
dengan lain perkataan untuk mendapatkan harkat yang sama akan
dibutuhkan ketebalan 100 – 120 cm gambut untuk disetarakan dengan
20 cm tanah mineral (Maas, dkk: 1997). Selain laksana tanah di atas,
faktor yang juga sangat berperan dalam penentuan kesesuaian lahan
adalah kondisi keairan (kualitas dan kuantitas) dalam keadaan asli
ataupun keadaan setelah reklamasi. Ayunan air harian (pasang-surut),
iklim dan salinitas air merupakan agensia yang berperilaku terhadap
kemungkinan perubahan yang terjadi setelah lahan rawa direklamasi.
Maas, dkk (1997) menyimpulkan bahwa peran air yang ada dalam
gambut sebagai penyuplai nutrisi sangatlah penting, pelindian selain
berperan untuk mengubah suasana gambut, menghilangkan
kemasaman terlarutkan, juga sekaligus menghilangkan nutrisi yang
sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dengan demikian konsep drainase
bebas/tidak terbatas perlu dipertimbangkan kembali dalam proses
reklamasi lahan gambut.
Kubah-kubah gambut menimbulkan masalah berat karena
memiliki porositas yang tinggi dan kadar mineral yang rendah (biasanya
< 1%). Pertumbuhannya ke arah vertikal memungkinkan drainase yang
menyebabkan gambut mengering dan terpecah-pecah. Amblesan akibat
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pengeringan sifatnya tidak merata, karena adanya perbedaan jumlah
sisa vegetasi serta kepadatan gambut setempat. Drainase yang
berlebihan akan mengakibatkan gambut yang terbuka terkena radiasi
matahari dan menyebabkan degradasi lapisan atau tanah yang peka
terhadap erosi. Pembukaan gambut, tanpa didahului dengan
penelitian/pemetaan akan mendatangkan kesulitan.

(sumber: Tim Gambut UGM, 2019)

Gambar 5. Peta kontur Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Kampar – Sungai Gaung Riau

Perubahan tanah gambut menjadi lahan pertanian yang
produktif memerlukan proses ameliorasi yang kompleks dan
memerlukan waktu bertahun-tahun. Menurut Polak (1952) pembukaan
hutan atau belukar pada tanah gambut harus disertai dengan drainase,
penurunan kemasaman dan pemupukan. Cara reklamasi gambut sangat
bergantung pada sifat dan kedalaman gambut serta rejim kelengasan
tanah. Langkah pertama adalah membakar lapisan gambut yang tipis.
Akibat pembakaran pH tanah dan tingkat kesuburan tanah akan
meningkat untuk sementara waktu walaupun demikian untuk
meningkatkan kesuburan tanah masih diperlukan pengapuran dan
pemupukan. Petani DAS Rokan di Riau mengalami kehampaan padi pada
dua pertiga lahan gambut tebal yang mereka tanami. Sebagian dari
tanah yang baru direklamasi, ditinggalkan setelah beberapa tahun.
Menurut Wyk (1951) dan Dijk (1937) bahwa masalah sterilitas tersebut
18 - Modul
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disebabkan oleh zat beracun yang terdapat dalam air irigasi. Pendapat
ini diperkuat oleh Voort (1942) yang menggunakan air gambut dalam
percobaannya. Gambut yang sudah berkembang lanjut dapat digunakan
sebagai tanah pertanian. Histosol dengan ketebalan lapisan bahan
organik lebih dari 2.0 m tidak disarankan untuk pengembangan
pertanian dan sebaiknya dibiarkan sebagai kawasan konservasi.

Gambar 6. Contoh macam air sungai dan air saluran (sumber: Tim Gambut UGM, 2019)

Status mutu tanah dipandang perlu untuk dibakukan guna
dijadikan dasar bagi peruntukan dan pengendalian kerusakan
tanah/lahan. Penetapan status mutu tanah sebagai bagian dari baku
mutu lingkungan sebagaimana diprasyaratkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997, agar ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk
dijadikan acuan dalam pengendalian kerusakan tanah dan lingkungan
dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah
ini telah disepakati Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk
memenuhi persyaratan Letter of Intent IMF butir 50.
Penyusunan status mutu tanah dirancang bersama secara
nasional yang melibatkan pakar Ilmu Tanah dari berbagai Perguruan
Tinggi (IPB, UGM, UNPAD, UNIBRAW), para praktisi Ilmu Tanah, dan
Instansi terkait (KLH, Kehutanan, Pertanian). Perumusan awalnya sangat
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melebar dengan mengikutsertakan bidang ilmu lain yang terkait dengan
tanah, antara lain: Fakultas Teknik, Geografi, Hukum, di samping Fakultas
Pertanian/Jurusan Ilmu Tanah. Kegiatan perumusan berjalan secara
berkesinambungan sejak TA 1997 sampai TA 1999 yang pada akhirnya
diputuskan bahwa konsep penilaian hanya dikhususkan pada status
mutu tanah ditinjau dari aspek produksi biomassa pada tahun 2000.
Untuk tanah rawa tidak terlalu banyak bidang kepakaran yang terlibat,
mengingat di Indonesia rawa merupakan bidang tanah yang relatif baru
dan para pakarnya pada waktu itu berasal dari Puslittanak, IPB, UGM dan
institusi terkait lainnya. Akhirnya melalui kerja sama PSLH dan PSSLUGM dengan Bapedal Pusat pada TA 1999 telah dirumuskan suatu
usulan Peraturan Pemerintah tentang baku mutu tanah yang berlaku
untuk tanah lahan kering dan lahan basah, yang selanjutnya menjadi
Peraturan Pemerintah No. 150 tahun 2000.
Tabel 2. Kriteria Kerusakan Tanah Untuk Lahan Basah

No.

Sifat Dasar Tanah

Ambang
Kritis

Metode
Pengukuran

Peralatan

1

Amblesan gambut
dari atas parit

> 35 cm/ 5 th

Pengukuran
langsung

Patok
subsidensi

2

Kedalaman lapisan
berpirit dari
permukaan tanah

< 25 cm
pH H2O2 £ 2,5

Reaksi oksidasi
dan pengukuran
langsung

H2O2, pH
meter/stick,
meteran

> 25 cm

Pengukuran
langsung

Meteran

Tegangan listrik

pH meter,
elektroda
platina, Eh
meter/ORP

3

4

Kedalaman air tanah
dangkal
a. Redoks untuk
tanah berpirit
b. Redoks untuk
tanah gambut

> -100 mV
> 200 mV

5

pH (H2O) 1:2,5

< 4,0; > 7,0

Potensiometrik

pH meter; pH
stick

6

Daya Hantar
Listrik/DHL

> 4,0 mS/cm

Tahanan listrik

EC meter

Jumlah mikroba

< 102 cfu/g
tanah

Plating
technique

Cawan petri,
colony
counter

7
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•

•

Catatan: Untuk lahan basah yang tidak bergambut dan kedalaman
pirit > 100 cm, ketentuan kedalaman air tanah dan nilai redoks tidak
berlaku.
Subsidensi gambut dan kedalaman lapisan berpirit tidak berlaku
ketentuan-ketentuannya jika lahan belum terusik/masih dalam
kondisi alami/hutan alam.

Permasalahan utama di lahan rawa adalah keberadaan gambut
dan sulfat masam potensial, keduanya stabil pada suasana reduktif
(kondisi alami hutan rawa). Pengalihfungsian rawa untuk produksi
biomassa yang dibudidayakan melalui pembukaan lahan dan saluran
drainase dapat menyebabkan perubahan suasana reduktif ke arah
oksidatif yang disertai oleh pemasaman tanah.
a. Gambut merupakan tanah isian bagian cekung dari rawa, berasal
dari bahan organik yang terhambat dekomposisinya akibat
kelangkaan oksigen, laju deposisi lebih cepat daripada laju
dekomposisi. Bila lahan gambut dibuka, air tanah akan turun yang
dapat menyebabkan: (a) suasana menjadi oksidatif dan terjadi
peningkatan perombakan gambut; (b), secara mekanis dengan
hilangnya daya tumpu gambut oleh air, gambut akan mengalami
amblesan. Amblesan ini ditentukan oleh tinggi penurunan muka air
tanah, tebal dan tingkat dekomposisi gambut dan waktu, serta
kemungkinan adanya kebakaran. Untuk kelestariannya diperkirakan
bila laju amblesan > 35 cm/5 tahun, maka lahan gambut tersebut
rusak/tidak berkelanjutan. Tanah gambut berfungsi ganda, di
samping sebagai media tumbuh juga sebagai penyimpan dan
penyalur air. Kualitas gambut ditentukan oleh tebal dan tingkat
dekomposisinya. Semakin tebal akan semakin kurang baik daya
dukungnya (secara fisik maupun secara kimia), dan gambut yang
mentah berkualitas lebih buruk dibandingkan gambut yang matang.
Gambut > 3 m telah ditetapkan sebagai lahan preservasi yang lebih
ditekankan pada fungsi lingkungannya.
b. Jeluk Pirit. Pirit merupakan bentukan alam di rawa yang terdiri atas
senyawa fero-sulfida yang stabil pada suasana reduksi. Aerasi yang
disebabkan oleh konversi lahan rawa menjadi lahan budidaya akan
menyebabkan kestabilan pirit terganggu dan teroksidasi menjadi
asam sulfat dan besi oksida. Asam sulfat yang terbentuk akan
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menyebabkan peracunan bagi tanaman serta sangat memasamkan
tanah dan air. Semakin dangkal keberadaan pirit di dalam tanah
akan semakin besar pula kemungkinan penurunan pH tanah bila
pada lahan tersebut dibuat saluran pengatus.
c. Kedalaman Air Tanah Dangkal/Ladung. Untuk menjaga agar tanah
rawa tetap berperan sebagai lahan rawa, maka kedalaman air tanah
tidak boleh terlalu dalam. Air tanah dangkal < 25 cm ditafsirkan
masih dapat menyebabkan tanah rawa tetap jenuh air melalui aliran
kapiler. Kondisi jenuh air ini memungkinkan suasana ayunan
suasana reduksi tidak terlalu menggoncah.
d. Nilai Redoks. Imbangan udara dan air yang serasi di dalam ruang
pori tanah sangat berperan dalam proses penyerapan hara dan
respirasi akar, dikenal sebagai tanah dengan aerasi baik (oksidatif).
Bila pori diisi oleh air, akan terjadi kelangkaan udara (oksigen) dan
tanah cenderung bersuasana reduktif. Suasana oksidasi atau
reduksi tersebut dapat dideteksi dengan pengukuran Eh/ORP
(potensial redoks, dengan satuan mV), semacam pengukuran pH
dengan menggunakan elektroda platina. Suasana oksidatif biasanya
mempunyai nilai redoks > 400 mV, dan suasana reduksi kuat nilai
tersebut dapat < - 200 mV).
e. Reaksi Tanah. Reaksi tanah menunjukkan reaksi asam dan basa di
dalam tanah. Reaksi tanah tersebut akan mempengaruhi prosesproses di dalam tanah dan secara tidak langsung mempengaruhi
pertumbuhan tanaman lewat pengaruhnya terhadap ketersediaan
unsur hara. Suatu tanah dapat bereaksi asam atau alkalis
tergantung pada konsentrasi ion H dan OH. Untuk mencirikan reaksi
tanah tersebut dipakai istilah pH yang ditakrifkan sebagai nilai
logaritma negatif dari konsentrasi ion H. Pengukuran dilakukan
dengan pH meter, pH stick atau kertas lakmus. Kondisi alami rawa
tanah gambut atau sulfat masam potensial mempunyai pH dengan
kisaran 4 – 6.
f. Nilai DHL. Kandungan ion terlarutkan dalam tanah secara kualitatif
diukur dengan EC meter yang pengukurannya disebut nilai daya
hantar listrik (DHL) dengan satuan mikro-milimhos/cm2 (µS-mS)
Rawa baru direklamasi umumnya mempunyai ion dalam bentuk
terlarutkan. Hal tersebut terbaca dengan nilai DHL > 300 µS/cm,
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batas toleransi tanaman adalah 4.000 µS dimana kepekatan larutan
mencapai takaran yang telah menyebabkan proses plasmolisis
(pemecahan sel aktif akar) terjadi. Semakin tinggi nilai DHL maka
semakin masam air tersebut, terjadi terutama pada musim kemarau
dimana proses pengenceran oleh hujan tidak terjadi, sedangkan
evaporasi berlanjut dan air tidak mengalir/bergerak. Tingginya nilai
DHL dapat juga disebabkan oleh penyusupan air laut, tapi untuk air
laut umumnya semakin tinggi nilai DHL tidak disertai oleh semakin
rendahnya pH (tetap sekitar netral).
g. Biologi Tanah. Kualitas tanah tidak hanya ditentukan oleh sifat fisik
dan kimia tanah, tetapi juga oleh jumlah, jenis, dan kegiatan biota
yang terdapat dalam tanah. Biota yang penting ialah bakteri,
aktinomisetes, jamur, ganggang biru, dan cacing tanah. Di dalam
tanah bakteri merupakan kelompok yang paling dominan. Jenis,
jumlah, dan kegiatan biota tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu suhu, kelembaban, redoks potensial, bahan organik, pH,
dan hara di dalam tanah. Pada kondisi normal, umumnya jumlah
koloni mikroba tanah mencapai > 107 cfu/g tanah.
Interaksi watak keairan dan watak tanah di lahan rawa sangatlah
erat, dikenal istilah tipologi luapan dan tipologi lahan. Pada tipologi
luapan A dan B (pasang mampu meluapi lahan) kemungkinan tanah
tidak jenuh relatif kecil, bila kedalaman lapisan berpirit < 25 cm mampu
menyebabkan tanah menjadi rusak bila direklamasi. Hal ini tidak terjadi
pada tanah gambut mengingat pada tipologi luapan ini gambut relatif
selalu jenuh air, kerusakan terjadi bila sifat dasar pH yang mungkin
mencapai < 3.5 bila gambut direklamasi. Sebaliknya pada tipologi luapan
C dan D (air pasang tidak meluapi lahan dan air tanah > 50 cm) umumnya
kedalaman lapisan berpirit > 50 cm sehingga cukup aman untuk
direklamasi dengan muka air tanah > 25 cm. Untuk tanah gambut hal ini
tidak berlaku, karena gambut dengan air tanah > 25 cm berpotensi
menjadi hidrofobik dan sangat masam.
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Gambar 7. Pengamatan pH, EC dan Eh tanah

Dari uraian di atas diketahui bahwa gambut dapat digunakan
untuk kepentingan budidaya. Namun, kepentingan budidaya jangan
sampai menyebabkan gangguan terhadap fungsi ekologis mengingat
bahwa kegiatan budidaya sangat bergantung kepada ketersediaan dan
kualitas air. Fungsi ekologis gambut wajib dipelihara untuk menjamin
pasokan air yang berasal dari kubah gambut (peat dome). Perlindungan
terhadap kubah gambut menjadi sangat penting bagi kelestarian dan
produktivitas lahan budidaya. Pembuatan fasilitas pengeringan lahan
akan menyebabkan terjadinya overdrained pada musim kemarau
sehingga kubah gambut menjadi kering dan lahan budidaya menjadi
kekurangan pasokan air. Produktivitas menjadi rendah dan lahan
gambut menjadi rentan terhadap bahaya kebakaran. Pemanfaatan yang
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bijak (wise use) menjadi kunci yang utama agar gambut dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Regulasi
bidang gambut telah mengamanatkan hal tersebut, baik melalui PP 71
tahun 2014, dan juga PP 57 Tahun 2016 dengan beberapa turunannya
yang berupa Peraturan menteri LHK Nomor 14, 15, 16 dan 17 tahun 2017.
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah ekosistem gambut
yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, atau di antara sungai dan laut
dan/atau pada rawa (lihat gambar 3). Sub KHG adalah bagian dari KHG,
dimana bentang lahan gambut terletak di antara sungai utama dengan
anak sungai, atau laut dengan anak sungai/danau atau anak sungai
dengan anak sungai. Satu KHG bisa terdiri dari beberapa sub KHG. Contoh
KHG antara Sungai Kampar dan Sungai Batang Tuaka Kabupaten Indra
Giri Hilir, Provinsi Riau sebagaimana terlampir pada Gambar 9.

Gambar 8. Skematik KHG Ekosistem Gambut (Waclimad, 2011)
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Gambar 9. KHG dan Sub KHG Sungai Kampar dan Sungai Batang Tuaka (Sumber: UGMLaporan PT. MSK)

F. Budidaya Lahan Gambut

Dalam sistem pertanian dikenal istilah pertanian terindustri yang
ekstraktif dan hanya mengutamakan produksi, dan sistem pertanian
yang berkekang diri yang dicirikan oleh teknologi daur ulang, konservasi
air serta keanekaragaman tanaman dan ternak (Freudenberger, Cit.
Notohadiprawiro, 1997). Berbeda dengan tanah mineral yang bahan
penyusunnya relatif stabil, maka tanah gambut mudah berubah karena
gambut yang bahan dasarnya berupa lapukan kayu (lignin) itu sendiri
secara alamiah akan terdegradasi lanjut.
Konsep pengelolaan berkelanjutan yang sekaligus berwawasan
lingkungan untuk tanah gambut antara lain adalah: (1) dengan
meminimalkan kecepatan degradasi gambut dan (2) memberi bahan
masukan dari luar agar proses ekstraksi nutrisi tidak hanya
mengandalkan nutrisi yang terkandung dalam gambut yang relatif kecil.
Zona rizosfir gambut yang diperuntukkan bagi tanaman pangan pada
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umumnya < 25 cm, sedang untuk penyetaraan dengan rizosfir yang
sama dengan tanah mineral dibutuhkan tebal 100 cm. Untuk sistem
sawah yang jenuh air, maka nutrisi yang ada atau dapat ada di dalam
lengas tanah (sebagai nutrisi terlarutkan) akan dapat berperan sebagai
penyedia hara.
Tindakan pengolahan minimum dan pemanfaatan tanah gambut
untuk persawahan dengan membiarkan gambut tetap jenuh air
nampaknya merupakan upaya untuk memperpanjang umur keberadaan
gambut, hanya saja tindakan yang sering keliru terapannya dengan
membakar gambut yang abunya dimaksudkan untuk menekan
kemasaman merupakan proses pemacuan penghilangan sumber daya
alam ini. Bila 1 m3 gambut jenuh tanpa mineral dibakar sampai menjadi
abu, maka kandungan abunya tidak akan lebih dari 5 kg. Kekuatan
penetralan kemasaman pada 5 kg abu tersebut adalah setara dengan 5
kg dolomit atau kapur lainnya.
Beberapa tindakan pengelolaan yang pernah ada dan yang
sedang dikembangkan dan konsekuensinya untuk lahan gambut adalah:
§

Pengatusan lahan gambut berdampak pada percepatan aliran air
secara lateral yang sekaligus merubah aerasi yang selanjutnya
berfungsi sebagai pemacu proses perombakan, pembilas dan
membawa hasil dekomposisi tersebut keluar dari tempat semula. Air
yang keluar dari areal gambut selalu berwarna kecokelatan keruh
(suspended) atau bening (solution), ini menunjukkan terjadinya
pelarian/pencucian dari material halus (koloidal) sampai material
terlarutkan secara berkesinambungan. Suryanto (1991) dalam
penelitiannya menemukan kehilangan > 75% unsur fosfor bila
gambut teraerasi dilindi selama 15 hari yang juga disertai oleh
hilangnya sebagian besar basa tertukarkan. Akibat kehilangan kation
basa pada perombakan awal akan menyebabkan perombakan
lanjutan hanya akan menghasilkan asam-asam organik
(koloidal/terlarut) yang menyebabkan pH gambut menjadi sangat
masam dan miskin hara. Bahan yang tidak mudah terombak akan
menguasai sisa gambut setelah proses perombakan berjalan secara
lambat, terdiri dari bahan lignin dan komponen humat (> 85%) yang
relatif stabil pada suasana masam (Driessen, 1978).
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§

§

Air yang berasal dari hujan atau sungai tawar bila digunakan untuk
mengairi lahan tersebut hanya akan berfungsi sebagai bahan
pengencer dari bahan terlarutkan. Air tersebut tidak dapat berperan
untuk menukar atau menetralkan kation asam yang ada dalam tapak
jerapan mengingat air tersebut tidak mengandung kadar ion yang
mempunyai kekuatan untuk mendesak ion dalam kompleks
pertukaran. Dengan demikian konsep peningkatan kesuburan
gambut dengan pencucian air hujan adalah sesuatu konsep yang
kurang tepat. Tindakan perbaikan kualitas air di petak pertanaman
merupakan tindakan yang perlu diteliti lanjut. Maas dkk (1997)
menemukan peningkatan produksi padi sekitar 20% bagi gambut
yang airnya ditukar, meskipun kedua perlakuan tersebut diperkaya
dengan kombinasi pupuk kandang dan kapur. Pembenahan melalui
air pengairan secara alami telah dilakukan oleh petani di Delta
Mekong, Vietnam. Pada akhir musim kering mereka memasukkan air
payau ke lahan pertanian selama 3 – 5 hari, diulang 2 – 3 kali. Pada
saat hujan, air hujan berfungsi sebagai penggelontor sisa garam
selama 2 minggu, dan setelah itu lahan siap ditanami. Petani di Sei
Muhur (Kalsel) juga menggunakan garam dapur yang langsung
ditebarkan ke lahan pada akhir musim kemarau untuk memperbaiki
kualitas tanahnya. Di Tembilahan (Riau) gambut dengan ketebalan >
3 m dan taraf perombakan hemist/fibrist, merupakan daerah
penghasil utama kopra di Riau. Di sini pengaruh pengayaan gambut
akan hara melalui susupan air payau/masin mampu membuat
perkebunan kelapa menjadi sumber penghasilan turun temurun
sejak puluhan tahun yang lalu. Sebaran kelapa hanya terpusat pada
lahan yang tidak secara langsung terkena air laut (di luar zona bakau
dan nipah), nilai kegaraman air yang masih layak adalah < 10 mS.
Gambut tebal yang tidak terpengaruh oleh susupan air laut pada
umumnya kurang produktif, tanaman kelapa yang baik tidak lagi
dijumpai pada jarak 120 km dari tepi laut di Tembilahan, Riau
(anonim, 1991).
Konsep penyuburan tanah yang sering dipromosikan dengan bahan
basa abu vulkan, sangat boleh jadi perlu dikaji dari sisi komposisi
bahan dan kemungkinan ubahan bahan tersebut sehingga mampu
berperan sebagai penyubur gambut. Dengan melihat komposisi di
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§

atas abu vulkan dalam perannya sebagai penyubur tanah akan
melarut secara perlahan dan menyediakan hara, kecuali N dan P.
Tetapi pelarutan akan pula melarutkan anasir yang dapat
berdampak negatif pada tanaman, yaitu keberadaan aluminium yang
dalam tahapan awal kurang berperan mengingat kuatnya ikatan
ligan organik-aluminium tersebut. Dampak jangka panjang yang
hendaknya memerlukan perhatian serius, terlebih lagi bila takaran
abu vulkan yang diberikan mencapai nilai 50 - > 80 ton/ha. Batuan
beku andesitik atau basaltik yang juga banyak terdapat di luar Jawa,
komposisinya hampir menyerupai abu vulkan tersebut. Mungkin saja
bahan tersebut dapat ditambang dan dihaluskan untuk dipakai
sebagai pengganti abu vulkan, bila konsep penyuburan gambut
dengan abu vulkan dapat dipertanggungjawabkan. Terlepas dari
nilai gunanya yang lain, komposisi semen yang ditinjau dari bahan
dasarnya dan proses yang terjadi selama pembuatannya kiranya
bernilai guna lebih baik dari segi kecepatan pelarutan bahannya dan
reaksinya terhadap penetralan sumber kemasaman tanah. Oksida
basa yang terkandung di dalam semen tersebut dapat mencapai >
9,5% ditambah oksida Ca yang > 60%. Keadaan ini secara teoritis
memungkinkan peran semen lebih baik sebagai bahan pembenah
gambut, bila yang diharapkan peran penetralannya saja, maka
takaran 2 – 5 ton/ha saja nampaknya setara dengan takaran abu
vulkan yang terakhir direkomendasikan.
Pengapuran sering didengungkan untuk meningkatkan pH tanah,
takaran kapur tiap unit volume gambut memang tidaklah besar (< 4
ton/ha), tetapi harus diingat bahwa pemberian bahan alkali kuat
seperti kapur tersebut akan menyebabkan percepatan peruraian
gambut tersebut yang menghasilkan humat terlindi. Pengapuran
langsung pada tanah gambut akan mempercepat pelarutan gambut
yang nantinya hanya akan menyisakan komponen lignin atau humin
yang sukar terombak (Maas, 1993). Percobaan pengapuran
mencapai pH tetap 5,0, menunjukkan terjadinya pelarutan bahan
humin sebanyak 26% dari berat tanah gambut (Maas, 1987).
Pelarutan asam humat dan fulvat yang berwarna kecoklatan
tersebut akan sangat merugikan keharaan tanaman, karena
sebagian besar hara terkandung dalam kedua fraksi tersebut
(Gieseking, 1975). Perlindian di lapangan akan terjadi
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§

§

berkesinambungan dalam waktu yang tidak terbatas, dengan
demikian degradasi keharaan tanaman akan berlangsung terus.
Peningkatan kandungan bahan yang sukar terurai (cenderung
mentah) akan mendominasi bahan penyusun gambut.
Penanggulangan hal tersebut adalah dengan pemampatan gambut
dan pencegahan pelindian.
Suatu hal yang wajar akibat dekomposisi lanjutan, pelarutan dan
kehilangan air sebagai penyangga untuk tetap sarang (pemadatan,
pengerutan, dan dehidrasi), dengan waktu gambut akan mengalami
penurunan/penipisan (Lucas, 1982). Besaran penepisan ini
bervariasi < 1 sampai 8 cm setiap tahun, di Brazil selama 5 tahun
terdapat penurunan muka gambut + 50 cm pada gambut dengan
ketebalan awal 2,0 m yang direklamasi selama 5 tahun.
Pemberian masukan pupuk organik nampaknya mempunyai peluang
yang cukup memberikan harapan. Pupuk organik tersusun atas
bahan yang tidak dikuasai oleh lignin dan bersuasana netral sampai
alkalis di samping mampu menekan sumber kemasaman juga
menyuplai hara yang relatif cepat tersedia, di samping meningkatkan
muatan (charge) gambut. Kombinasi pupuk organik, kapur dan bahan
mineral (clay) dapat berperan ganda sebagai pembenahan sifat fisik,
kimia dan tahanan keharaan gambut.
Monitoring sistem tata air dan kualitas tanah perlu mendapatkan
perhatian selama proses reklamasi. Hal ini penting pula untuk
menentukan bentuk tata air yang tepat untuk suatu jenis komoditas
yang diterapkan secara “berkelanjutan”. Analisis laboratorium yang
lebih rinci diperlukan secara berkala yang akan menentukan inputan
agar kebutuhan tanaman dapat dipenuhi.
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Gambar 10. Distribusi sistem perakaran tanaman industri berkembang secara lateral di
lapisan permukaan
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G. Pengelolaan Lahan Gambut dalam Prospektif Antisipasi Bencana
Kebakaran1

Akhir-akhir ini lahan gambut mengalami permasalahan secara
serius yaitu kebakaran hutan dan lahan yang berdampak sangat luas.
Kebakaran di lahan gambut dari tahun ke tahun terus meningkat dengan
berbagai dampak bahkan sampai menjadi ranah hukum akibat kerugian
lingkungan, ekonomi dan kesehatan. Berbagai regulasi tentang
pembukaan dan pengelolaan gambut sejak tahun 2000 sampai 2016
telah disusun pemerintah, namun belum sepenuhnya dapat terlaksana
dengan baik. Upaya penanganan kebakaran di hutan dan lahan gambut
juga setiap tahun dikerjakan, khususnya oleh Badan Nasional
Penanganan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang mempunyai
mandat dan wewenang, tetapi belum berhasil secara memuaskan untuk
menghentikan kebakaran lahan gambut ini secara permanen meskipun
sanksi-sanksi hukum telah diberlakukan.
Dalam konteks tata kelola lahan gambut, pemerintah di bawah
Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan peraturan
perundangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71
Tahun 2014 tentang tata kelola gambut berbasis zonasi perlindungan
dan pemanfaatan dalam satu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
Selanjutnya akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu yang
dinyatakan sebagai kejadian luar biasa mendorong pemerintah
membentuk gugus kendali yang disebut Badan Restorasi Gambut (BRG)
melalui Keppres No. 1 tahun 2016 dipimpin seorang Kepala Badan yang
langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Salah satu amanatnya
adalah implementasi dari PP No. 71 Tahun 2014 target utama
pengembalian kebasahan gambut dengan berbagi air di KHG melalui

1

Disampaikan Azwar Maas pada SIGIM (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan
Multidisiplin) Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat. Pontianak, 20
Oktober 2016
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zonasinya sehingga tidak dapat terbakar. Target restorasi seluas sekitar
2 (dua) juta hektar di 7 (tujuh) provinsi prioritas dengan masa kerja 5
(lima) tahun terhitung mulai awal tahun 2016.
Kondisi Lahan Gambut Saat Ini

Luas lahan gambut di Indonesia sekitar 14,90 juta hektar dan
semula dikembangkan untuk areal transmigrasi dengan pembatasan
ketebalan dan terletak tidak jauh dari sungai utama sehingga ada
pengaruh pasang surut air laut. Di masa lalu lahan gambut umumnya
masih berupa hutan negara yang banyak dijadikan areal Hak Pengusaha
Hutan (HPH). Ketika kayu dengan sistem tebang terpilih dan dilanjutkan
dengan usaha penanaman kembali/reboisasi tidak dilaksanakan sesuai
aturan, malah dana tersebut diserahkan ke pihak pemerintah setempat.
Areal HPH menjadi tidak terawat, terjadi kegiatan pembalakan liar dan
akhirnya terbengkalai. Kemudian ada permintaan oleh pemilik HPH atau
pihak lain agar konsesi tersebut dijadikan hutan tanaman industri atau
perkebunan dengan jenis tanaman yang berasal dari tanaman lahan
kering. Konversi ini juga mendapat izin dari penguasa/pemerintah baik
pusat maupun daerah (propinsi/kabupaten/kota). Luas lahan gambut di
Kalimantan Barat seluas 1.680.134 ha (Ritung et al. 2011) yang sejak
tahun 1973 telah dibuka untuk proyek transmigrasi (oleh Departemen
Transmigrasi) di Pinang Luar dengan ketebalan gambut > 4 m dan
semakin luas sejak dekade terakhir untuk HTI dan perkebunan (sawit)
dan semakin banyak terjadi kebakaran. Pada tahun 2015 telah terjadi
kebakaran lahan gambut seluas lebih dari 74.000 ha yang tersebar yang
terbanyak di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya dengan bentuk
penggunaan lahan perkebunan dan HTI dan lahan masyarakat.
Konversi ke tanaman lahan kering telah menyebabkan
lingkungan gambut dalam suasana rawa diubah menjadi non rawa
dengan pembuatan kanal atau saluran-saluran. Kanalisasi atau
pembuatan saluran tersebut bertujuan untuk menurunkan muka air
tanah yang ukurannya tidak seragam, disesuaikan jenis tanaman, luas
penguasaan. Akar tanaman dalam kegiatan respirasinya
dapat
mengambil oksigen dari ruang pori dan air, itu sebabnya air tanah tidak
perlu lebih dalam dari 40 cm, asalkan air tanah tersebut bergerak, bukan
air mati/tidak bergerak. Kesalahan fatal terjadi karena adanya saluran
yang cukup dalam dan lebar juga dibuat sebagai pembatas wilayah
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penguasaan karena diperbolehkan melalui Permentan no 14 tahun 2009.
Densitas dan ukuran saluran tidak mempertimbangkan fungsi satuan
bentang lahan/satuan hidrologis gambutnya. Pertanaman ini tidak lagi
memperhatikan tebal gambut, di kubah atau tidak, untuk tanaman
perkebunan umumnya dibuat dengan konsep tata saluran yang sama,
sedangkan pada areal HTI dengan densitas (kerapatan) saluran yang
lebih rendah pada beberapa konsesi telah melakukan konservasi air di
saluran dengan konsep eko-hidro yang sama sampai di puncak kubah
gambut bila konsesinya ada disana. Masyarakat pada umumnya
memanfaatkan lahan gambut baik bukaan lama yang semula untuk
tanaman pangan dan lahan bukaan baru beralih ke perkebunan sawit,
jarang sekali beralih ke bentuk mitra HTI.
Konsekuensi

Pengelolaan yang sembrono dengan sistem drainase yang
sangat rapat dalam suatu satuan hidrologi yang tanpa kendali dapat
menimbulkan dampak negatif pada bentang lahan (landscape) tersebut,
antara lain: (1) Penurunan muka tanah (subsiden) dan meningkatnya
emisi gas rumah kaca (GRK) akibat perombakan gambut yang didukung
oleh kondisi sirkulasi udara dan suplai nutrisi dalam bentuk pupuk yang
diberikan untuk tanaman yang lebih baik. Kondisi ini dicirikan oleh air
gambut yang berwarna gelap akibat hasil perombakan gambut yang
larut dalam air dan lambat laun juga menjadi emiter; (2) Drainase
berlebihan (over drainage) menyebabkan hilangnya cadangan air di
wilayah yang posisinya lebih tinggi (kubah) sehingga pada musim
kemarau gambut permukaan menjadi kering dan mudah
dibakar/terbakar; (3) Pemilihan jenis tanaman monokultur dengan
postur bongsor, berakar serabut dan berbuah setiap saat selama
setahun
membutuhkan
banyak
sekali
air,
kemampuan
evapotranspirasinya lebih banyak daripada jenis tanaman lain. Hal ini
sangat menguras air tanah di musim kemarau, mempercepat kekeringan
dan peluang terjadi kebakaran; (4) Hukum alam telah dipungkiri, tidak
ada sumber air pada kubah, kebakaran terjadi, dan pemadaman api tidak
mudah dan juga tidak murah. Diperkirakan untuk memadamkan
kebakaran gambut diperlukan air setara hujan sebesar 20 – 50 mm,
apabila air diharapkan masuk ke lahan gambut pada ketebalan 3 – 7 cm,
maka diperlukan air sebanyak 200 – 500 ton/ha, dan bilamana
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kebakaran mencapai luasan 100 hektar saja apa mungkin air sejumlah
itu dapat disediakan?. Apalagi api dapat masuk sampai ketebalan 10 cm
yang dikatakan sebagai api di dalam sekam; (5) Kebakaran lahan gambut
dapat meningkatkan emisi karbon, penurunan muka gambut, dan
mengganggu kesehatan lingkungan; dan (6) Kebun kelapa sawit milik
masyarakat yang tidak dikelola pengaturan airnya, lebih kepada
pembuatan saluran terbuka dapat mengakibatkan pengurasan air.
Faktor Pemicu Kebakaran

Kebakaran lahan gambut tidak hanya ditentukan oleh faktor iklim
atau cuaca, tapi lebih pada multi-faktor yang berupa interaksi antar
faktor iklim, kondisi biofisik lahan gambut, sejarah kebakaran, status
kepemilikan, keberadaan konflik, budaya dan aturan yang mendukung
(Maas, 2015),
Gambut ombrogen (berkubah) adalah gambut yang tidak
dipengaruhi oleh pasang air sungai (baik pasang surut air laut,
maupun tingginya muka air sungai di musim hujan). Sumber air
gambut ini hanyalah air hujan yang sangat mudah menjadi defisit
air bila terjadi musim kemarau. Musim kemarau ditandai oleh
curah hujan < 60 mm/bulan (Schimdt Ferguson), atau < 100
mm/bulan (Mohr) yang menafsirkan curah hujan lebih rendah
dari evapotranspirasi.
ii. Lama tidak ada hari hujan secara sinambung, akan sangat
terkuras lengas gambut bila tidak ada hujan selama 10 hari
dengan rerata evapotranspirasi 5 mm/hari menjadi 5 cm yang
dapat menyebabkan gambut permukaan berubah sifatnya dari
suka air menjadi menolak air
iii. Keadaan biofisik lahan gambut berupa:
a. Posisi lahan gambut, berada di kubah, lereng kubah atau
di landaian sampai tanggul alam
b. Macam gambut, mencakup kematangan gambut yang
dikenal dengan mentah (fibrik), setengah matang (hemik)
dan matang (saprik)
c. Keberadaan saluran buatan, meliputi saluran terbuka,
dan saluran terkendali/punya bangunan pengendali
iv. Penggunaan lahan, berupa lahan alami, terbuka, tanaman lahan
kering, tanaman adaptif lahan basah.
i.
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v. Kejadian kebakaran, meliputi tidak pernah kebakaran, sampai
sering kebakaran
vi. Keterlintasan, meliputi tidak ada lintasan, lintasan terbatas,
dekat dengan pemukiman,
vii. Status lahan, meliputi: konsesi/HGU, pemukiman/ masyarakat,
tidak jelas.

Gangguan Kesehatan dari Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran di lahan gambut mencakup bahan bakar di permukaan
dan bawah permukaan (gambut), dimana api dapat menyusup ke lapisan
bawah secara bertahap hingga lapisan yang cukup lembab di sekat muka
air tanah. Dengan demikian api akan terus berlangsung walaupun
biomassa permukaan telah habis dan menimbulkan asap yang
kepekatan dan komposisinya bervariasi kadarnya.
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang disebut PM10
menjadi indikator utama untuk mengetahui tingkat pencemaran dan
keamanan bagi kesehatan manusia. PM10 menunjukkan muatan bahan
partikel (particle matter) yang berukuran <10 µg/m3 yang terdiri dari
campuran karbon organik, PM umumnya dipakai untuk mengetahui
keberadaan asap yang keluar dari industri, kendaraan bermotor,
kegiatan vulkanik. Untuk kendaraan bermotor ditentukan oleh bahan
bahan ikutan berupa sulfur dan timbal dalam asap. Komponen karbon,
dan bahan anorganik lainnya yang berbahaya bagi kesehatan apabila
masuk ke saluran pernapasan. Ambang batas PM10 berada pada angka
100 dengan satuan µg/m3. Menurut Kementerian LHK, kualitas udara
termasuk sehat apabila PM10 (ISPU) <50µg/m3; kurang sehat apabila
PM10 antara 50-100µg/m3; tidak sehat apabila PM10 antara 100-200
µg/m3; sangat tidak sehat apabila PM10 antara 200-300 µg/m3; dan
berbahaya apabila PM10 >300µg/m3.
Berbeda dengan komposisi asap di atas, maka untuk kebakaran
gambut sangat ditentukan oleh komposisi bahan bakar penyusun
gambut tersebut. Seperti yang telah umum diketahui bahwa biomassa
tumbuhan yang terdiri atas 16-17 unsur, utamanya adalah C, H, dan O
(>90%), dan 14 unsur lainnya yaitu N, P, K, Ca, Si, Mg, K, S, Cl, Fe, Cu, Zn,
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Mn, B. Bila biomassa tersebut terbakar (sisa tanaman di atas gambut
dan gambut di bawah sisa tanaman), maka akan terjadi peristiwa
sebagai berikut (Maas, 2016):
a) Komponen utama yang mencapai >99% adalah penyusun utama dari
kekayuan yang terbakar sempurna sampai tidak sempurna,
menghasilkan gas CO2 dan COx, demikian juga gas yang berasal dari
komponen yang mengandung N menjadi NH3. Gas COx dan NH3 atau
amoniak berbahaya karena menghenda oksigen agar kembali menjadi
gas CO2 dan N2. Bila gas ini terhirup, maka akan terjadi pengurangan
ketersediaan oksigen yang dibutuhkan dalam proses pernafasan
yang akhirnya dapat membuat sesak nafas, tersengal-sengal dan
kebutuhan energi tidak terpenuhi yang pada kondisi ekstrem dapat
membuat mati lemas.
b) Butiran abu dengan berbagai ukuran halus berasal dari abu yang
semula berukuran cukup besar terbawa dan terserpih oleh tenaga
angin sehingga berukuran sangat halus yang dikenal dengan istilah
partikulat. Abu ini adalah sisa bakaran yang telah kehilangan hampir
semua unsur carbon, dan nitrogen, berupa oksida basa Ca, Mg, K, dan
oksida metal Cu, Zn, Fe, Si. Komponen ini bila terkena air atau masuk
ke jaringan lunak seperti mata dan kerongkongan akan bereaksi
dengan cairan/air membentuk gugus hidroksida yang bersifat alkalis
dari oksida basa Ca, Mg dan K dapat merusak jaringan lunak melalui
pendispersian yang diikuti rasa gatal. Oksida metal tetap berupa
butiran yang berbahaya bersifat menggerus atau iritasi, misalnya
gatal di mata kemudian diucek-ucek dengan jari tangan.
c) Golongan masyarakat yang sangat sensitif terhadap gangguan asap
ini adalah kelompok balita, ibu hamil dan orang yang punya penyakit
pernafasan seperti asma, bronsitis, paru-paru. Penanganan dengan
teknik penggunaan masker tidak mampu mencegah iritasi pada
jaringan mata. Masker juga belum tentu dapat menyaring butiran abu
yang terikut yang tentunya bila sampai ke jaringan lunak secara terus
menerus dapat menyebabkan pembentukan jaringan tidak normal
dan berpotensi menjadi kanker.
d) Cara yang cukup baik untuk menanggulangi keberadaan partikulat
halus adalah dengan memanfaatkan masker yang dibasahkan di
bagian luarnya, ruangan yang disemproti atau memanfaatkan kipas
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yang terhubung dengan semburan uap/butiran halus air. Ruang tidur
berkelambu yang dibasahkan. Ini dapat mengurangi dampak negatif
dari bahan abu yang segera jatuh karena bereaksi dengan air
seprotan tersebut sehingga tidak terkena jaringan lunak di tubuh kita.
e) Hanya komponen gas yang tidak teroksidasi sempurna bila terhirup
dapat mengurangi suplai oksigen yang dibutuhkan, gas ini
memerlukan oksigen sehingga kebutuhan oksigen di paru-paru
menjadi berkurang akibatnya dapat menyebabkan sesak nafas dan
lemas. Bila kondisinya parah perlu tambahan oksigen yang berasal
dari tabung oksigen.
Usaha Pembenahan dan Pemulihan

Para pelaku kasus kebakaran hutan/lahan gambut dapat
diajukan ke meja hijau sebagai tindakan melanggar hukum baik perdata
maupun pidana. Tindakan hukum yang telah dan sedang terus
dilaksanakan bagi wilayah yang terbakar nampaknya tidak
menyelesaikan masalah kebakaran secara permanen pada masa
mendatang. Hukuman dan denda juga tidak mampu menuntaskan akar
permasalahan bahkan berkembang menjadi “permainan” berbagai
pihak. Tindakan atau upaya yang sangat bijak dan arif apabila
diutamakan pencegahan melalui peningkatan cadangan air pada zona
kubah gambut.
Oleh karena itu, PP No. 71 Tahun 2014 yang intinya mengatur
zonasi pemanfaatan gambut berdasarkan satuan hidrologi, yaitu (1)
adanya zona konservasi (conservation zone) di kubah sebagai tandon
(cadangan) air dan (2) pengaturan muka air tanah pada zona
pemanfaatan (development zone) melalui drainase terkontrol. Roh
peraturan ini adalah cukup air yang mengalir secara perlahan-lahan,
sumber air sebanyak 30% satuan hidrologis di puncak kubah dan
sekitarnya menjadi kawasan konservasi berupa hutan alami yang
dilarang untuk dibuat saluran drainase. Air di tanah bergerak sehingga
rongga tanah masih mengandung hawa untuk pernafasan akar
tanaman. Basahnya gambut akan menyebabkan gambut pada musim
kemarau tidak mudah dibakar. Semestinya zona konservasi ini juga
berlaku pada kawasan kubah yang terlanjur dimanfaatkan.
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Tawaran ke depan adalah harus berbalik surut, kembalikan
hukum alam yang telah didurhakai, berbenah bersama antara pemberi
izin, pemegang izin, dan masyarakat sekitar. Kebakaran hanya dapat
dihindari apabila gambut cukup basah sehingga tidak mudah
terbakar/dibakar. Air harus tersimpan di tempat yang lebih tinggi sama
fungsinya sebagai air irigasi dengan pembuatan bendungan atau dam,
dalam hal ini adalah kubah gambut (peat dome). Ajakan bersama ini
sebaiknya dipertimbangkan untuk segera dilaksanakan mulai akhir
musim kemarau ini dan ada kesempatan untuk mulai berbenah bersama
untuk pencegahan kebakaran di tahun-tahun mendatang. Pencabutan,
pembekuan, atau tindakan pidana lainnya kiranya dapat dilakukan
bilamana ajakan kelola lingkungan secara bersama ini tidak diindahkan
oleh pemegang hak sehingga kebakaran terjadi lagi.
Langkah-langkah berikut dapat dipakai untuk menata ulang
pengelolaan lahan gambut untuk pencegahan kebakaran, yaitu (1).
Penyusunan peta satuan hidrologis gambut sehingga terlihat kubah
dimensi satuan dan zonasi kubah, lereng dan kaki kubah serta tanggul
alamnya; (2). Tumpang-tindihkan (overlap) peta tersebut dengan
penggunaan lahan yang ada terutama sistem tata airnya, baik konsesi
maupun di luar konsesi; (3). Perhatikan adakah pengaruh pasang surut
sebagai sumber air yang mampu membasahi gambut sampai
permukaan pada musim kemarau; (4). Hitung neraca air dengan
pencadangan sumber air pada kubah dan sekitarnya sehingga mampu
menyuplai air di musim kemarau; (5). Batas penguasaan berupa saluran
tidak boleh berupa kanal terbuka apabila terdapat di zona perlindungan
kubah, dan (6). Bagi wilayah kubah yang harus dikembalikan fungsi
tandon airnya, maka perlu dibuat sekat kanal intensif sampai pada
penutupan kanal tersebut dan dapat ditanami dengan tanaman yang
adaptif rawa/gambut basah; (7). Juga sangat perlu pertimbangan bahwa
Proyek PLG dulunya dibuat kanal utama pada kubah dengan maksud air
dapat tersimpan di kanal, faktanya, kanalisasi kubah menyebabkan
kubah ambruk kempes dan tidak dapat menyimpan air, air secara liar
mengalir melalui saluran dan aliran bawah permukaan bila terjadi beda
head (dari tempat tinggi ke yang rendah). Hal ini didukung oleh pori
drainase gambut yang besarannya > 80%. Berbeda tanah lahan kering
yang porinya drainasenya < 20% dengan ukuran jauh lebih kecil daripada
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besaran pori di tanah gambut. Oleh karena itu, kanalisasi bukan long
storage, justru merupakan pengurasan air lebih cepat, apalagi bila
dibuat memotong garis kontur atau tegak lurus dari kubah ke tepi sungai.
Hukum alam gravitasi jelas tidak terbantahkan bahwa air mengalir dari
tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.
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Pengelolaan Air Lahan Gambut Perkebunan di Indonesia dan bermanfaat bagi
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gambut, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta semua pihak yang
berminat akan disiplin ilmu ini atau bagi yang membutuhkan informasi dasar
tentang pengelolaan air di lahan rawa gambut.
Bahan disusun dengan mengacu pada berbagai sumber, tulisan, buku, jurnal
teknik, publikasi, makalah, laporan teknik, dan lain-lain sumber dari dalam dan
luar negeri yang masih dianggap berkaitan dan mampu memberikan informasi
yang memadai, serta dari pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri
selama ini.
Penulis membuka diri terhadap koreksi, perbaikan, dan saran penyempurnaan
dari semua pihak yang berkaitan dengan lahan rawa.
Modul Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi -

41

A. PENDAHULUAN

Gambut terbentuk pada area dengan curah hujan tinggi,
evaporasi rendah. Analisis data curah hujan sangat penting terutama
untuk memperkirakan aliran puncak pada musim hujan. Dalam hal ini,
rancangan drainase harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya
kenaikan volume air yang harus dikeluarkan pada periode curah hujan
tinggi. Demikian juga jika analisis data curah hujan menunjukkan pola
periode kering yang cukup panjang, maka rancangan drainase
mempertimbangkan konservasi air yang cukup.
Studi hidrologi diperlukan berkaitan dengan perubahan
lingkungan karena sejumlah besar volume air yang akan keluar dari
lahan gambut. Perubahan ini akan mempengaruhi daerah sekitarnya
terutama di bagian hilir. Siklus air dikatakan seimbang apabila besarnya
aliran air yang masuk/ketersediaan air (inflow) dan keluar/kebutuhan
(outflow) adalah sama, sedangkan ketidakseimbangan air adalah
sebaliknya.

Gambar 11. Terjadinya Hujan (Precipitasi Process)
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Siklus hidrologi adalah gerakan air ke udara yang kemudian jatuh
kepermukaan tanah sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain dan
akhirnya mengalir ke laut kembali, secara singkat siklus hidrologi adalah
air yang tidak berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer
melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus
hidrologi ini merupakan konsep dasar keseimbangan air secara global.
Siklus hidrologi meliputi beberapa tahap utama yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

B.

Penguapan air dari permukaan bumi yang berasal dari
permukaan badan air, tanah dan dari jaringan tumbuhan;
Kondensasi uap air pada lapisan troposfer sehingga terbentuk
awan;
Perpindahan awan mengikuti arah angin;
Presipitasi dalam bentuk cair (hujan) atau padat (salju dan kristal
es) yang mengembalikan air dari atmosfer ke permukaan bumi;
Mengalirnya air mengikuti gaya gravitasi (dari tempat yang tinggi
ke tempat yang lebih rendah) baik dalam bentuk aliran
permukaan maupun aliran bawah/tanah.

NERACA AIR DAN PRODUKTIVITAS HIDRAULIK

B.1. Neraca Air

Tujuan penting dalam pengelolaan air di lahan gambut salah
satunya adalah mencegah defisit neraca air dalam periode yang
berkepanjangan. Karena sulit untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang
tinggi dalam menghitung neraca air, perhitungan dengan pendekatan
yang lebih praktis (meskipun agak kasar), dapat dipakai dalam
menghitung neraca air.
Neraca air lahan rawa gambut adalah kunci utama yang harus
diperhatikan dalam perencanaan dan penerapan pengelolaan air lahan
rawa gambut. Pengelolaan air yang baik dapat menghindari defisit
berlebihan, yang dalam jangka pendek dapat menyebabkan kekeringan
lahan yang memudahkan terjadinya kebakaran, gambut kering tak balik
(irreversible drying) dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan
subsiden yang berlebihan.
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Konsep neraca air pada lahan gambut ombrogen dan topogen
berbeda karena adanya perbedaan pasokan air. Secara ringkas model
neraca air pada lahan gambut dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Sumber dan aliran keluar air pada lahan gambut topogen (atas) dan
ombrogen (bawah). Dimodifikasi dari Rydin dan Jeglum (2006).

Keterangan:
∆S

: Perubahan simpanan dalam akuifer

P

: Curah hujan

Qs,i

: Masukan dari aliran permukaan

Qg,i

: Masukan dari aliran bawah permukaan

Qs,o

: Keluaran dalam bentuk aliran permukaan

Qg,o

: Keluaran dalam bentuk aliran bawah permukaan

ET

: Evapotranspirasi

Selanjutnya neraca air lahan rawa gambut Indonesia, dengan
pendekatan bahwa perkebunan dikembangkan pada lahan gambut
ombrogen maka persamaan neraca air yang dipakai dapat diringkas
dalam persamaan sebagai berikut:
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∆𝑆 = 𝑃 + 𝑄',) + 𝑄*,) − 𝑄',, − 𝑄*,, − 𝐸𝑇 − 𝐼

Persamaan 1

Dimana
∆S

: Perubahan simpanan dalam akuifer (m)

P

: Curah hujan (m)

Qs,i

: Masukan dari aliran permukaan (m)

Qg,i

: Masukan dari aliran bawah permukaan (m)

Qs,o

: Keluaran dalam bentuk aliran permukaan (m)

Qg,o

: Keluaran dalam bentuk aliran bawah permukaan (m)

ET

: Evapotranspirasi (m)

I

: Intersepsi tajuk (m) – presipitasi yang tertahan oleh tumbuhan

Dalam sistem neraca air lahan gambut ombrogen umumnya
tidak terdapat masukan dari lahan sekitarnya (Gillingham et al., 2016),
baik dalam bentuk aliran permukaan maupun aliran air tanah, atau
kuantitasnya tidak signifikan. Bila demikian, dengan mengabaikan
komponen-komponen yang tidak signifikan, neraca air lahan gambut
ombrogen dapat dituliskan sebagai:

∆𝑆 = 𝑃 − 𝑄',, − 𝑄*,, − 𝐸𝑇 − 𝐼

Persamaan 2

Komponen curah hujan (P) dapat dimonitor langsung dengan
menerapkan sistem monitoring yang sudah baku, baik melalui
pengoperasian alat otomatis (tipping bucket, pressure gauge, dll.) yang
tersedia secara komersial, ataupun secara manual seperti dengan 8 inch
standard
rain
gauge
dari
National
Weather
Service
(http://www.weather.gov/iwx/coop_8inch).
Keluaran melalui aliran permukaan diukur secara langsung pada
saluran-saluran yang ada pada setiap lahan menggunakan bangunan
ukur tipe pelimpah atas (bila ada) seperti dijelaskan dalam SNI 8137:2015
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(Pengukuran debit pada saluran terbuka menggunakan bangunan ukur
tipe pelimpah atas), atau menggunakan alat ukur arus dan pelampung
(SNI 8066:2015, Tata cara pengukuran debit aliran sungai dan saluran
terbuka menggunakan alat ukur arus dan pelampung).
Keluaran melalui aliran bawah permukaan dapat dihitung
setelah dilakukan pemisahan antara aliran permukaan dan bawah
permukaan dari suatu hasil rekaman pada saluran melalui analisis
resesi kurva debit atau dengan metode-metode lain yang sepadan.
Bila perekaman muka air tanah dilakukan secara otomatis
sehingga dapat mencakup interval waktu yang cukup pendek
(umpamanya dalam interval 1 jam) maka komponen aliran air tanah
(Qs,o) selama satu hari dapat diestimasi berdasarkan data rekaman
muka air tanah antara pukul 12.00 – 06.00 dini hari pada periode tanpa
hujan.

Q g,o = 24/6 × Sf × (H12.00 – H06.00)

Persamaan 3

Dimana
H12.00

: Tinggi muka air tanah terekam pada pukul 12.00

H24.00

: Tinggi muka air tanah terekam pada pukul 06.00

Sf

: Storage coefisient

Terkait dengan data hujan, data ini yang dapat diperoleh dari
hasil pengukuran langsung atau data sekunder oleh pengamatan citra
satelit, instansi, maupun sumber data hujan lainnya perlu adanya
pengujian. Pengujian data hujan sebagai tahap awal sebelum dilakukan
analisis lebih lanjut. Tahapan pengujian data hujan meliputi pengisian
data hujan yang kosong, uji konsistensi, dan uji korelasi.
Pengisian data hujan yang kosong atau hilang, dilakukan dengan
cara menggunakan nilai dari data hujan di tempat lain yang berdekatan
pada waktu yang sama.
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Uji konsistensi merupakan salah satu tahapan dalam pengujian
data hujan. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi data hujan
pada suatu stasiun. Data hujan yang dibutuhkan minimal 10 tahun.
Prinsip uji konsistensi data hujan adalah dengan membandingkan hujan
rata-rata kumulatif dari stasiun uji (sumbu Y) terhadap hujan rata
kumulatif di stasiun sekitarnya (sumbu X). Hasil dari uji konsistensi
adalah garis regresi, jika garis regresi yang dihasilkan berupa garis lurus,
artinya data hujan dari stasiun tersebut relatif baik. Jika hasil regresi
tidak berupa garis lurus, menunjukkan data tersebut perlu dikoreksi
Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar stasiun
yang digunakan, sehingga pengujian ini berlaku untuk lokasi kajian yang
mempunyai lebih dari satu stasiun yang digunakan. Output dari uji
korelasi
adalah
kesimpulan
perlu
atau
tidaknya
penambahan/pengurangan stasiun hujan yang digunakan. Minimal data
hujan yang digunakan pada kajian ini adalah 10 tahun.
Hujan rancangan merupakan suatu pola hujan tertentu yang
digunakan pada suatu sistem hidrologi (Chow et al., 1988). Terdapat dua
cara untuk mendapatkan hujan rancangan, yaitu, secara statistik dan
fisika. Secara statistik, hujan rancangan dimaksud untuk mencari nilai
PMP (Probable Maximum Precipitation), dimana penentuan hujan
rancangan maksimal dua kali panjang data (Pramono, 1994). Distribusi
teoritis yang digunakan untuk data maksimum adalah distribusi normal,
Gumbel I, Log-Normal, Log-Pearson III, dan distribusi Frechet (Soewarno,
1995). Hasil plot yang menggambarkan hubungan antara nilai hujan
rancangan dan durasi hujan disebut dengan kurva IDF (Intensity
Duration Frequency).
Selanjutnya perlu dilakukan uji statistik dengan metode uji chikuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Uji chi kuadrat dilakukan untuk
menguji penyimpangan distribusi data pengamatan. Uji chi kuadrat
dilakukan dengan mengukur secara matematis kedekatan antara data
pengamatan dan seluruh bagian garis persamaan distribusi teoritisnya.
Sementara itu Uji Smirnov Kolmogorov dilakukan dengan menentukan
nilai Δmax dari grafik, yaitu penyimpangan terbesar dari titik data
terhadap garis teoritik. Setelah diperoleh nilai penyimpangan terbesar
dari titik data terhadap garis teoritik, kemudian dilihat nilai Δcr pada
tabel Smirnov Kolmogorof (ada tabel tersendiri)
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Water Holding Capacity (Sto), merupakan fungsi dari tekstur
tanah dan kedalaman zona perakaran (mm/m). Selanjutnya nilai Sto
dirumuskan berdasarkan pendugaan Available Water Capacity, jenis
tanah dan tebal zona perakaran.
Direct Runof (DRO), dapat dihitung berdasarkan nilai surplus,
dengan rumus sebagai berikut.
DRO

= 0.5xS + 0.5 S (bulan sebelumnya)

Asumsi yang digunakan adalah hujan yang jatuh ke permukaan
tanah, 50% menjadi aliran permukaan, dan sisanya menjadi simpanan
dalam bentuk intersepsi maupun air tanah. Runoff dari bulan
sebelumnya tetap diperhatikan untuk menghitung runoff bulan
selanjutnya. Nilai 50% merupakan nilai konstanta yang bisa dirubah
tergantung dari kondisi hidrologis lokasi kajian.
Perhitungan nilai air yang masuk kedalam air tanah atau infiltrasi
menjadi air tanah (Groundwater) atau yang dikenal dengan perkolasi
merupakan 80% dari nilai infiltrasi. Persentase tersebut disesuaikan
dengan jenis tanah lokasi kajian.
Evapotranspirasi merupakan jumlah keseluruhan air yang
berasal dari tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer,
karena pengaruh faktor iklim dan fisiologi vegetasi (Ward, 1967). Nilai
evapotranspirasi tergantung pada kondisi iklim dan kondisi setempat
seperti kelembaban gambut, tinggi muka air, struktur kanopi vegetasi,
suhu udara dan kelembaban udara. Karena kesulitan dalam mengukur
evapotranspirasi, nilai evapotranspirasi sering diperkirakan dari
hubungan
empiris
dari
nilai
evapotranspirasi
potensial.
Evapotranspirasi potensial merupakan nilai evapotranspirasi teoritis
dari permukaan yang benar-benar tertutup oleh vegetasi yang homogen
dan tidak mengalami kekurangan air. Hal ini biasanya diperkirakan dari
data meteorologi standar antara lain dengan menggunakan metode,
misalnya dari Thornwaite atau Penman.
Nilai evapotranspirasi dalam contoh disini merupakan jumlah
dari evaporasi, intersepsi, dan transpirasi. Metode thornwaite digunakan
untuk menghitung nilai tersebut menggunakan data klimatologi.
Perhitungan evapotranspirasi potensial (PET) berdasarkan data suhu
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udara rerata bulanan dan lama penyinaran matahari selama 12 jam
sehari. Asumsi yang digunakan suhu udara berkorelasi dengan efek
radiasi matahari dan unsur lainnya yang mempengaruhi proses
evapotranspirasi. Perhitungan evapotranspirasi potensial dirumuskan
sebagai berikut:
𝑃𝐸𝑇 = 1,6 2

34 6 7 8
9

:

Persamaan 4

Keterangan:
PET

= evapotranspirasi potensial bulanan (cm/bulan)

t

= temperatur udara rata-rata per bulan (OC)

I

= indeks panas tahunan (akumulasi indeks dalam setahun),
nilai indeks panas bulanan (i), (ada tabelnya)

a

= koefisien yang tergantung dari tempat

Nilai I (Indeks panas tahunan) dan a (koefisien yang tergantung pada
tempat) dirumuskan sebagai berikut:
i = ( t / 5 )1,514
a = ( 675 . 10-9 . I3 ) – (771 . 10-7 . I2 ) + (1792 . 10-5 . I ) + 0,49239

Nilai evaporasi potensial (PET) tersebut harus dikoreksi, karena
banyaknya hari dalam sebulan yang tidak sama dan penyinaran
matahari yang diterima memperhatikan musim dan jarak dari
khatulistiwa. Nilai PET harus disesuaikan dengan persamaan berikut:
EP = PET (s.Tz)/(30 x 12)

Persamaan 5

Keterangan:
(sTz/30x12) = faktor koreksi terhadap panjang hari dari letak lintang
(ada tabelnya)
s

= jumlah hari dalam bulan

Tz

= jumlah jam penyinaran rerata per hari
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Kedalaman muka air tanah (∆S) dapat diukur atau dimonitor
dengan metode yang telah ditetapkan dalam SNI 03-3970-1995 (Metode
pengukuran tinggi muka air tanah bebas di sumur) atau SNI 13-46901998 (Alat Perekam Muka Air Tanah Otomatis Tipe Vertical (memakai
pelampung)).
Neraca air biasanya dihitung untuk siklus tahunan (tahun
kalender atau tahun hidrologi), dan dapat juga dihitung untuk setiap
musim atau bulan (Sokolov dan Chapman, 1974) atau neraca air dihitung
setiap bulan. Perhitungan neraca air dapat menggunakan unit rata-rata
kedalaman air di atas cekungan atau badan air (mm), sebagai volume air
(m3), atau dalam bentuk laju aliran (m3/detik) (Sokolov dan Chapman,
1974).
Neraca air berlaku dalam skala makro maupun mikro. Dalam
skala makro keluaran dan masukan ditinjau dalam unit satuan luas lahan
yang relatif besar, sedangkan dalam skala mikro konteks yang paling
relevan adalah dalam unit-unit kecil pada zona tak jenuh (bagian atas
permukaan tanah ke permukaan air tanah).
Perubahan simpanan dalam akuifer gambut dapat diterjemahkan
langsung ke dalam bentuk perubahan muka air tanah yang dapat diukur
pada unit-unit perekaman baik secara manual maupun penggunaan alat
ukur otomatis:

∆𝑆 = ∆𝐻 × 𝑆=

Persamaan 6

Dimana
∆H : Perubahan tinggi muka air tanah (L)
Sf : Storage koefisien, yaitu unit perubahan tinggi muka air tanah pada
setiap unit masukan atau keluaran dari sistem (-)
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Tabel 3. Contoh Perhitungan dan Grafik Neraca Air
Perhitungan N eraca Air Desa Talio H ulu Tahun 20 0 3 - 20 13 Prob 80 %
U nsur
o

t ( C)

Jan

Feb

M ar

Apr

M ei

Jun

Jul

Agust

Sep

O kt

N op

Des

Total

Rata-Rata

26,88

26,90

26,81

27,12

27,34

26,87

27,20

27,05

28,82

28,06

27,38

26,82

327,26

27,27

P (mm)

221,89

263,56

280,58

254,43

151,68

88,54

95,90

44,89

70,63

97,12

232,70

261,53

2063,43

171,95

EP (mm)

147,90

134,25

143,62

144,35

151,97

136,43

149,04

147,13

183,13

173,30

157,43

146,57

1815,13

151,26

P-EP (mm)
APWL
Sto
St

73,98

-112,50

-76,18

0,00

0,00

0,29

48,19

101,34

203,57

316,07

392,25

0,00

0,00

1061,72

88,48

139,50

139,50

139,50

139,50

139,50

139,50

139,50

139,50

139,50

139,50

1674,00

139,50

139,50

1246,47

103,87

139,50

-0,29

-47,90

75,27

114,97

139,27

106,61

79,25

44,80

23,91

15,63

139,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,23

-32,66

-27,36

-34,45

-20,88

-8,28

123,87

0,00

0,00

0,00

EA

147,90

134,25

143,62

144,35

151,45

121,20

123,26

79,35

91,51

105,40

157,43

146,57

1546,29

128,86
47,11

D

139,50

110,08

ΔSt
S (mm/ bulan)

139,50

136,95

20,69

-102,24

0,00
139,50

139,50

129,31

248,30

-53,15

0,00
139,50

73,98

129,31

136,95

110,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,97

565,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

15,23

25,79

67,78

91,62

67,90

0,00

0,00

268,84

22,40

65,73

97,52

117,24

113,66

56,83

28,41

14,21

57,93

7,10

3,55

1,78

0,89

564,85

47,07

DRO (m)

0,07

0,10

0,12

0,11

0,06

0,03

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,06

0,56

0,05

Inf (mm)

8,25

31,79

19,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,04

116,79

9,73

Inf ke GW (mm)

5,78

22,25

13,80

0,00
0,00
0,00
0,00
Volume DRO per Tahun ( m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

39,93

81,76

157,74

221,89

263,56

280,58

258,01

208,28

149,62

137,46

86,45

95,06

107,17

158,32

261,53

0,00

0,00

0,00

-3,58

-56,60

-61,08

-41,57

-41,56

-24,44

-10,06

74,38

0,00

156,15

166,04

163,34

144,35

151,45

121,20

123,26

79,35

91,51

105,40

157,43
Tebal DRO
(m)

203,60
Luas DTA
(m2)

DRO (mm)

Output
Selisih
Tanpa DRO

No

Ray

Vol DRO
(m3)

Debit (m3/ s)

Tabel Perhitungan Nilai Evapotranspirasi Potensial Desa Talio Hulu dengan Metode Thornwaite Tahun 2004 - 2013
T (oC)
I
a
Stz/ 30x12
PET
EP (cm)
EP (mm)

Jan

Feb

M ar

Apr

M ei

Jun

Jul

Agust

Sep

O kt

N op

Des

26,88
12,21
3,91
1,06
13,95
14,79
147,90

26,90
12,56
3,91
0,96
13,98
13,42
134,25

26,81
12,70
3,91
1,04
13,81
14,36
143,62

27,12
12,85
3,91
1,00
14,44
14,44
144,35

27,34
13,07
3,91
1,02
14,90
15,20
151,97

26,87
12,49
3,91
0,98
13,92
13,64
136,43

27,20
11,99
3,91
1,02
14,61
14,90
149,04

27,05
12,92
3,91
1,03
14,28
14,71
147,13

28,82
13,65
3,91
1,00
18,31
18,31
183,13

28,06
14,32
3,91
1,05
16,50
17,33
173,30

27,38
13,72
3,91
1,05
14,99
15,74
157,43

26,82
12,12
3,91
1,06
13,83
14,66
146,57

Keterangan:
P

= Presipitasi (mm)

EP

= Evapotranspirasi Potensial (mm/hari)

APWL = Accumulated Potensial Water Loss
Sto

= water holding capacity (mm)

St

= Soil Moisture Storage

EA

= Evapotranspirasi Aktual (mm/hari)

S

= Surplus (mm)

D

= Defisit (mm)

I

= Indeks Panas

Stz/30x12 = Konstanta penyinaran matahari selama 30 hari
DRO = Direct Runoff
DTA = Daerah Tangkapan Air"
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Gambar 13. Grafik Neraca Air

B.2 Konduktivitas Hidraulik

Konduktivitas hidraulik adalah salah satu parameter tanah yang
paling terkait dengan pergerakan air dalam bahan poros. Konduktivitas
hidraulik dibedakan antara horizontal dan vertikal. Pada lahan gambut
konduktivitas hidraulik vertikal sangat rendah atau lambat, sedangkan
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pada arah horizontal sangat tinggi atau cepat. Konduktivitas hidraulik
gambut saprik lebih lambat dari hemik atau fibrik. Konduktivitas
hidraulik pada lahan gambut yang ideal untuk pengembangan pertanian
yaitu sekitar 0,36 cm/jam atau lebih lambat lebih baik (Noor, 2001).
Dalam kondisi jenuh seperti pada lahan gambut alami, konduktivitas
hidraulik selalu disebut sebagai konduktivitas hidraulik jenuh.
Konduktivitas hidraulik pada dasarnya ditentukan oleh distribusi ukuran
pori dari bahan tanah. Untuk gambut, karena distribusi dan ukuran pori
tidak menentu, konduktivitas hidraulik dipengaruhi oleh banyak faktor
lain seperti tingkat dekomposisi (Melling et al., 2007).
Konduktivitas hidraulik di lahan gambut dimana muka air dangkal
dapat diukur dengan auger hole. Pada saat kesulitan pengukuran di
lapangan maka nilai konduktivitas hidraulik dapat mengacu dari literatur
yang ada sesuai dengan tingkat kematangan gambut (Tabel 4).
Konduktivitas hidraulik gambut umumnya tinggi karena
pedogenesis yang berbeda dari tanah mineral. Gambut berserat kasar
cenderung memiliki konduktivitas hidraulik lebih tinggi dibandingkan
yang berserat lebih halus.
Tabel 4. Nilai K Lapangan Berdasarkan Jenis Kematangan Gambut

Jenis Kematangan Gambut

nilai K-lap.

Safrik

(5,25 – 8,05) m/hari.

Hemik

(22,24 – 34,58) m/hari.

Fibrik

(43,75 – 52,11) m/hari.
Sumber: Wangsadipura, 2005

Menurut Muljana Wangsadipura, nilai konduktivitas hidraulik
(koefisien permeabilitas-K) hasil penelitian di laboratorium untuk
berbagai jenis gambut dibedakan berdasarkan tingkat kematangannya.
Untuk jenis gambut safrik nilai K-lab. berkisar antara (3,94 – 5,00)
m/hari, sedangkan nilai K-lap. berkisar antara (5,25 – 8,05) m/hari.
Untuk jenis gambut hemik nilai K-lab. berkisar antara (19,87 – 34,86)
m/hari, sedangkan nilai K-lap. berkisar antara (22,24 – 34,58) m/hari.

Modul Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi -

53

Untuk gambut jenis fibrik nilai K-lab. berkisar antara (43,09 – 51,18
)m/hari, sedangkan nilai K-lap. berkisar antara (43,75 – 52,11) m/hari.

B.2.1 Sifat Tanah Terkait Pergerakan Air

Trafford
(1975)
menekankan
pentingnya
mengetahui
menganalisis data konduktivitas hidrolik untuk seluruh lapisan
bersamaan dengan pengetahuan tentang posisi lapisan kedap di bawah
lapisan gambut. Smedema & Rycroft (1983) juga menekankan
pentingnya mengevaluasi konduktivitas hidrolik dalam kaitannya
dengan drainase, terutama drainase air tanah. Drainase alami tanah,
ruang lingkup dan biaya drainase sangat tergantung pada informasi ini.
Tabel 5. Konduktivitas hidrolik dan hubungannya dengan tingkat kematangan menurut
skala von Post

Tingkat kematangan gambut

Konduktivitas hidrolik (mm/hari)

Kurang dari H3

Lebih dari 500

H3 – H5

500 – 100

H5 – H8

100 - 20

Lebih dari H8

Kurang dari 20

Sumber: Baden & Engelsmann, 1963

Sifat tanah gambut lainnya yang harus diperhatikan adalah
porositas tanah dalam hal ini adalah porositas drainase (drainable
porosity). Porositas drainase adalah rasio volume air yang mengalir dari
batuan atau tanah yang jenuh karena daya tarik gravitasi untuk total
volume batuan atau tanah tersebut (Meinzer, 1923). Galvin (1976)
menerapkan analisis regresi untuk porositas drainase dengan
konduktivitas hidrolik sebagai berikut:
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C. SUBSIDEN

Subsiden (Inggris: subsidence) dalam pengertian sederhana
adalah amblasan lahan atau penurunan muka lahan. Subsiden
merupakan salah satu bentuk kerusakan lahan gambut, yang bila
berlangsung dalam jangka waktu lama akan sukar atau tidak dapat
diperbaiki. Penurunan muka lahan terjadi dalam dua bentuk: subsiden
tanpa kehilangan massa dan dengan kehilangan massa.
Subsiden atau penurunan permukaan gambut merupakan
permasalahan serius dalam pengembangan lahan rawa gambut
terutama untuk pertanian/perkebunan. Pembukaan lahan gambut untuk
pertanian/perkebunan tanpa diikuti usaha pengelolaan tata air yang
bijak berdampak pada kerusakan dan meningkatkan emisi GRK. Subsiden
diartikan sebagai penurunan permukaan gambut yang telah direklamasi
akibat perubahan penggunaan lahan. Data/informasi tentang perkiraan
laju subsiden sangat penting untuk perencanaan sistem drainase dan
pengaturan tata air, pendugaan umur pakai lahan gambut dari berbagai
ketebalan dan ekosistem, serta perencanaan pemanfaatan lahan
gambut
Perubahan kondisi yang terjadi setelah pembuatan saluran
drainase menjadi faktor penyebab terjadinya subsiden. Perubahan
setelah dilakukan drainase terutama adalah perubahan dari kondisi
lahan rawa gambut yang semula sering tergenang air dan anaerobik
menjadi kondisi aerobik setelah dilakukan drainase. Kondisi aerobik
menyebabkan oksidasi biologis atau mineralisasi dari bahan organik
meningkat (Andriesse, 1988).
Kondisi oksidatif pada lahan gambut akibat lahan didrainase
sangat berpengaruh terhadap proses: (i) pengeringan dan pengerutan/
pemadatan bahan gambut, (ii) dekomposisi bahan organik, dan (iii)
kehilangan sebagian dari air gambut. Kondisi demikian mengakibatkan
terjadinya penurunan permukaan lahan subsiden atau subsidence,
walaupun penyebabnya sebagian besar karena proses pemadatan
bahan gambut.
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Subsiden dipengaruh oleh 4 faktor utama, yaitu 1) pengerutan
(vertical shrinkage) pada lapisan atas karena pengeringan, 2)
konsolidasi pada lapisan bawah akibat hilangnya kemampuan apung
(buoyant force) air tanah akan terjadi pembebanan pada lapisan bawah,
3) oksidasi bahan organik, dan 4) pemampatan (compaction) pada
lapisan di bawah lapisan olah akibat pengolahan yang intensif.
Subsiden diawali dari hilangnya daya apung dan pemadatan dari
kolom bahan organik di bawahnya karena beratnya sendiri. Pemadatan
menghasilkan
perubahan
parameter
hidropedologi
seperti
konduktivitas hidrolik, bobot jenis, volume pori dan kadar air. Proses
dominan berikutnya yang dapat berlangsung selama beberapa dekade
adalah oksidasi dan penyusutan gambut. Tingkat subsiden dapat
bervariasi tergantung pada morfologi profil gambut, komposisi gambut,
kedalaman gambut, kedalaman drainase dan penggunaan lahan (Ambak
dan Melling, 2000). Menurut DID dan LAWOO, 1996, Laju subsiden = 0,04
x kedalaman saluran drainase.
Bila mengacu kepada formula yang dikeluarkan oleh DID dan
LAWOO tersebut maka subsidensi bisa saja terjadi yaitu 0,04 di kali
kedalaman drainase 40 cm, sehingga angka subsidensi adalah 0,04 x 40
cm yaitu 0,16 cm/tahun. Kondisi ini terjadi bila area lahan terus
mendapatkan perlakuan pengendalian muka air.
Semakin dalam saluran drainase gambut, maka semakin banyak
air yang keluar dari massa gambut, sehingga tanah gambut tersebut
mengalami pematangan fisik (physical ripening) yang akhirnya
mengakibatkan penyusutan tanah gambut (Hardjowigeno, 1997). Jadi,
dapat dikatakan bahwa semakin dalam saluran drainasenya, maka
semakin besar laju subsiden yang terjadi. Contoh kasus seperti yang
terjadi di Florida, pada perlakuan kedalaman saluran drainase 20 – 40
cm subsiden yang terjadi 1 – 2 cm/tahun, sedangkan pada kedalaman
saluran drainase 60 – 80 cm, subsiden yang terjadi 3 – 4 cm/tahun, di
Indiana pada kedalaman saluran drainase 100 cm, subsiden yang terjadi
1,5 cm/tahun (Andriesse 1997).
Menurut penelitian J. Couwenberg et al., (2009), penurunan
tanah gambut di daerah tropis memiliki hubungan liniear dengan
kedalaman muka air tanah, terutama pada kondisi drainase di bawah 50
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cm di bawah permukaan tanah. Penurunan tanah akan terjadi 0,9 cm
bila terjadi penurunan muka air tanah setiap 10 cm. Penelitian Lisnawati
et al (2015) menunjukan bahwa pembangunan HTI A. crassicarpa di area
lahan gambut menyebabkan laju subsiden sebesar rata-rata 5,5
cm/tahun.
Subsiden gambut memiliki beberapa konsekuensi serius.
Drainase harus secara teratur disesuaikan dengan tingkat dan kondisi
baru, jika tidak genangan dan banjir akan terulang. Subsiden juga
menyebabkan sistem perakaran tanaman, terutama pada tanaman
tahunan akan terpapar dan tanaman dengan tajuk berat seperti kelapa
sawit akan tumbuh miring dan atau rebah (tumbang) dan sebagian
akarnya akan terangkat.
Karena basal contact lahan gambut pantai Indonesia berada
pada elevasi sangat rendah (umumnya pada elevasi yang sama dengan
muka laut), maka subsiden yang berlangsung dalam jangka lama dapat
menyebabkan perubahan pola neraca air setempat. Sampai batas
tertentu lahan dapat turun sedemikian rupa sehingga input air yang
memasuki lahan tidak dapat lagi dikeluarkan melalui drainase gravitasi,
yang berakhir dengan terjadinya genangan permanen, atau genangan
dalam periode yang panjang setiap tahun. Bila lahan gambut tersebut
berada di dekat pantai maka risiko intrusi air asin akan meningkat.
Dalam keadaan seperti disebutkan di atas lahan tersebut
dikatakan mencapai drainability limit. Untuk dapat digunakan lebih
lanjut diperlukan drainase mekanis (dengan pemompaan). Bila hal ini
dilakukan maka subsiden akan berlanjut kembali sampai seluruh solum
gambut habis teroksidasi, basal contact terbuka ke permukaan dan
elevasi lahan berada lebih rendah dari tubuh air sekitar.
Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya percepatan
subsiden di lahan-lahan rawa gambut Indonesia adalah penurunan
muka air tanah yang menyebabkan terjadinya konsolidasi (Sc),
shrinkage (Ss), yang mempercepat dekomposisi mikrobial (SO) dan
kebakaran lahan (SB). Dengan demikian subsiden pada lahan gambut (S)
dapat diformulasikan berdasarkan komponen-komponennya sebagai:
S = Sc + Ss + SO + SB

Persamaan 7
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Subsiden akibat kebakaran lahan rawa gambut pada prinsipnya
sama dengan dekomposisi mikrobial (oksidasi), yaitu kehilangan massa
gambut yang berlangsung secara cepat. Ketebalan lahan gambut yang
hilang akibat kebakaran lahan bervariasi, tergantung pada intensitas
kebakaran lahan, umumnya berkisar antara 4 cm s/d 50 cm pada setiap
kejadian kebakaran. Menurut Page et.al (2014) ketebalan gambut yang
dapat hilang akibat kebakaran lahan berdasarkan ulangan kejadian
kebakaran di tempat yang sama disajikan pada tabel berikut:
Tabel 6. Kejadian Kebakaran dan Kedalaman Parut Api

Kejadian Kebakaran

Rata-Rata Kedalaman Parut Api (cm)

Kebakaran pertama

18

Kebakaran kedua

11

Kebakaran ketiga dst

4

Laju subsiden dipengaruhi oleh tinggi muka air tanah, tingkat
perombakan gambut dan cara kelola lahan gambut. Harus dipahami
bahwa meskipun telah menerapkan pengelolaan air terbaik, subsiden
tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, pemanfaatan berkelanjutan dari
gambut untuk pembangunan pertanian/perkebunan sebenarnya
ditujukan untuk memperpanjang umur produktivitas lahan gambut
dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk didrainase dengan
manajemen air yang tepat (Melling et al., 2002).
Untuk mengetahui laju subsiden secara aktual diperlukan
instalasi tiang pengukur subsiden. Laju subsiden merupakan parameter
penting yang harus dipantau. Laju subsiden pada lahan rawa gambut
harus diketahui untuk memprediksikan kapan tercapainya batas
drainabilitas. Pengamatan lapangan atas laju subsiden diperlukan untuk
mengoreksi permodelan yang dibuat sebelum pembuatan drainase. Hal
ini diperlukan mengingat kondisi spesifik masing-masing lokasi yang
khas yang memungkinkan adanya perbedaan dengan prediksi subsiden
jika menggunakan data yang lebih umum dan global.
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D. SISTEM PENGELOLAAN TATA AIR

Ekosistem lahan gambut merupakan hasil interaksi tiga
komponen yang saling berkaitan yaitu tumbuhan, air dan gambut.
Tumbuhan menentukan jenis gambut yang akan terbentuk dan
bagaimana sifat hidrauliknya. Air (hidrologi) akan menentukan jenis
tumbuhan yang akan tumbuh dan bagaimana gambut tersimpan dan
terdekomposisi. Struktur gambut bentuk permukaan yang akan
menentukan bagaimana air mengalir dan berfluktuasi. Saling
keterkaitan ini menyiratkan bahwa ketika salah satu dari komponen ini
mengalami perubahan, komponen lainnya juga akan berubah. Belum
tentu berubah sekaligus, tetapi dalam jangka panjang pasti terjadi
(Schumann &Joosten, 2008).

Gambar 14. Segitiga kesetimbangan antara gambut air dan tumbuhan.

Pendekatan sistem tata air dalam era baru tidak hanya bertujuan
untuk membuang kelebihan air, tetapi bertujuan menciptakan kondisi
muka air tanah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dan
pencegahan kebakaran lahan. Oleh karena itu, upaya-upaya konservasi
air harus sudah dilakukan menjelang musim kemarau. Kegiatan ini hanya
bisa dilakukan apabila ditingkat jaringan tersier atau sekunder sudah
dilengkap dengan bangunan air.
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D.1. Sumber, Ketersediaan, Kebutuhan, dan Kehilangan Air Di KHG

Sumber utama air di lahan rawa gambut ombrogen di Indonesia
berasal dari curah hujan. Curah hujan tahunan di lahan rawa gambut
Indonesia umumnya berkisar pada 2000 – 3000 mm. Masukan air pada
sistem lahan gambut ombrogen umumnya terjadi pada bulan-bulan
basah. Sifat sebaran curah hujan yang tidak merata ini menimbulkan
implikasi penting pada tata air lahan gambut Indonesia karena adanya
periode defisit pada bulan-bulan musim kemarau dimana
evapotranspirasi potensial melebihi masukan dari curah hujan.
Tata air yang baik harus dapat memanfaatkan sumber masukan
curah hujan ini sedemikian rupa sehingga kelebihan input yang terjadi
pada musim hujan dapat dikeluarkan tanpa menimbulkan daya rusak.
Sementara defisit yang terjadi pada musim kemarau dapat diminimalisir
melalui manajemen struktur pengendalian air.
Pada lahan ombrogen yang sumber pengisian akuifernya lebih
banyak berasal dari curah hujan, tingkat pengisian akuifer menjadi
peubah yang sangat penting. Tingkat pengisian akuifer (recharge, ∆H)
lahan gambut sangat tergantung kedalaman muka air tanah sebelum
pengisian (antecedent water table depth, WTD), Storage coefficient (Sf),
intensitas masukan (P) dan durasi masukan ∆t seperti diberikan pada
Persamaan 8 dan 9.
>

∆𝐻 = ? × ∆𝑡
@

Persamaan 8

Bila P/Sf lebih dari WTD maka:
∆𝐻 = 𝑊𝑇𝐷

Persamaan 9

Dimana
∆H

: Tingkat pengisian akuifer, atau recharge (m)

P

: Intensitas hujan (m/detik)

Sf

: Storage coefficient (-)
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WTD

: Water Table Depth atau kedalaman muka air tanah, dihitung
positif ke arah bawah dari permukaan tanah (m)

Bila Intensitas P/Sf kurang dari WTD maka tingkat pengisian
akuifer dan muka air tanah akan berada pada atau di atas permukaan
lahan. Pada saat tanah tersebut dalam keadaan jenuh dan muka air
tanah berada di atas permukaan tanah maka akan terjadi overland flow
yang akan melimpas ke saluran-saluran pembuangan. Debit yang
berasal dari overland flow ini bisa cukup besar. Kondisi demikian
umumnya terjadi di musim hujan. Sebaliknya, ketika musim kemarau
hanya simpanan dalam akuifer saja yang dapat menjadi sumber utama
aliran. Hal ini disebabkan oleh porositas permukaan lahan gambut yang
sangat besar biasanya tidak terdapat detensi permukaan dan overland
flow sebelum tanah menjadi jenuh.
Pembuangan kelebihan air permukaan ini merupakan tujuan
utama dalam tata air lahan rawa gambut Indonesia di musim hujan
untuk tujuan budidaya. Muka air tanah yang dangkal dan curah hujan
yang terkonsentrasi di musim hujan menyebabkan keadaan jenuh cepat
tercapai dan genangan mudah terbentuk. Oleh karena itu, sumber air
tidak menjadi masalah utama dalam tata air lahan rawa gambut di
musim hujan. Justru kelebihan air yang menjadi salah satu masalah
utama dalam tata air lahan rawa. Sumber air mulai menjadi masalah
ketika periode defisit air yang terjadi di musim kemarau, oleh karena itu
perlu perhatian untuk upaya mencegah keluaran air yang tidak perlu
pada musim kemarau untuk mempertahankan simpanan pada akuifer
gambut. Hal ini dapat diatasi dengan meminimalisir setiap komponen
keluaran dan/atau mengoptimalkan/menambah komponen masukan.
Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi gradien
hidraulik antara muka air tanah pada akuifer dengan muka air bebas
pada saluran dengan menutup pintu-pintu struktur pengendalian air.
Air dikatakan kurang (deficit) apabila jumlah evapotranspirasi
tanaman melebihi daripada precipitasi, sementara air dikatakan berlebih
(surplus) apabila precipitasi melebihi evapotranspirasi. Tata air yang
baik dapat menghindari defisit berlebihan, dalam jangka pendek dapat
menyebabkan kekeringan lahan yang memudahkan terjadinya
Modul Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi -

61

kebakaran, kering tak balik (irreversible drying) dan dalam jangka
panjang dapat menyebabkan subsiden yang berlebihan.
Ketersediaan air (water availability) adalah besarnya cadangan
air yang tersedia untuk keperluan irigasi dan pembasahan. Ketersediaan
air ini biasanya terdapat pada air hujan, air permukaan (sungai, danau,
rawa, long storage, embung, pompa, air pasang) dan sumber air tanah
(kubah gambut, sumur bor). Kebutuhan air (water requirement) adalah
besarnya kebutuhan air untuk keperluan tumbuhnya tanaman sampai
tanaman itu siap panen. Kehilangan Air (Water Losses) terjadi karena
sebagian akan hilang menjadi evapotranspirasi, sebagian lagi menjadi
limpasan langsung (direct run off), sebagian yang lain infiltrasi. Infiltrasi
ini akan menjenuhkan tanah atas (top soil), kemudian menjadi perkolasi
ke ground water yang akan keluar menjadi base flow.
Berikut adalah beberapa opsi cadangan air untuk menanggulangi
deficit yang dapat dipilih:
•
•
•

•
•

Konservasi air di saluran dengan Sekat Kanal
Adanya aliran air bawah tanah dari elevasi yang lebih tinggi
(kawasan lindung dalam KHG) ke elevasi yang lebih rendah
Konservasi
air
permukaan
setempat
melalui
Long
Storage/embung (tampungan air di musim hujan yang tidak
mengalir dan tidak meresap)
Menaikkan air dari sungai (pompa atau air pasang)
Sumber air dari sumur bor

D.2. Pengelolaan Air Pada Lahan Gambut

Secara alami lahan gambut hampir selalu tergenang sepanjang
tahun. Kondisi ini menuntut pengelolaan air secara seksama.
Pengelolaan air dapat dilakukan untuk berbagai macam tujuan. Pada
tahap awal umumnya dilakukan dengan mengurangi periode genangan
sehingga dapat meningkatkan daya tumpu tanah dan untuk
mempermudah aksesibilitas (Andriesse, 1988).
Pengaturan tata air di lahan gambut dipilah menjadi dua yaitu
tata air makro dan tata air mikro. Tata air makro adalah penguasaan air
di tingkat kawasan / areal reklamasi yang bertujuan mengelola
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berfungsinya jaringan drainase/irigasi. Tata air mikro merupakan
pengaturan atau penguasaan air di tingkat usaha tani yang berfungsi
untuk mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman, mencegah/
mengurangi pertumbuhan gulma dan kadar zat beracun, mengatur
tinggi muka air melalui pengaturan pintu air dan menjaga kualitas air.
Fungsi dari sistem pengelolaan air adalah mengurangi kelebihan
air dan mengkonservasi air pada saat pasokan air rendah misalnya pada
saat musim kemarau. Dengan demikian sistem tata air harus dapat
mengalirkan air keluar dari lahan dan membatasi air keluar dari lahan
pada periode kering. Untuk memenuhi persyaratan ini, ada dua kondisi
yang harus dipertimbangkan yaitu kriteria muka air normal untuk kondisi
normal (rata-rata) dan kriteria muka air tinggi untuk kondisi curah hujan
tinggi dalam jangka pendek :
1.

Kriteria muka air normal adalah untuk mempertahankan muka air
pada tingkat yang cukup dalam untuk tujuan pertanian lahan tetapi,
pada saat yang sama, muka air harus cukup dangkal untuk
mempertahankan kelembaban gambut;
2. Kriteria muka air tinggi adalah untuk membuang kelebihan air
akibat curah hujan tinggi selama kejadian ekstrem.(PS Konsultant
dan LAWOO, 2001).

Dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 2016 yang membatasi muka air tanah di lahan gambut tidak
melebihi 40 cm maka dapat dinyatakan bahwa kriteria muka air normal
dalam penjelasan sebelumnya di atas adalah 40 cm dari permukaan
lahan.
Karakteristik hidrologi rawa gambut mempengaruhi sebagian
besar penyusunan desain sistem pengelolaan air. Penggunaan lahan
yang berbeda membutuhkan sistem pengelolaan air yang berbeda. Di
rawa gambut, yang mempunyai permeabilitas tinggi, sistem
pengelolaan air akan mempengaruhi satu sama lain. Pengkajian
kemungkinan untuk dilakukan drainase rawa ini harus didasarkan tidak
hanya pada elevasi lapisan tanah mineral, seperti umumnya saat ini,
tetapi juga pada ketebalan tanah gambut. Hanya dengan langkah
tersebut pemanfaatan gambut dapat diperpanjang (PS Konsultan dan
LAWOO, 2001).
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Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 telah
ditetapkan bahwa Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem
Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut,
dan/atau pada rawa. Definisi ini menyatakan bahwa keseluruhan
ekosistem dalam batasan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan
tata kelola.

D.3 Tata Air Makro dan Mikro

Sesungguhnya terdapat kesinambungan aliran antara sistem air
tanah dengan sistem aliran permukaan pada saluran-saluran. Debit
keluaran atau masukan, kedalaman dan lereng aliran, serta level muka
air saluran merupakan salah satu faktor utama yang meregulasi muka
air tanah, disamping evapotranspirasi. Pada saat dikehendaki muka air
tanah yang tinggi atau bila pengurasan air tanah ingin dikurangi maka
level muka air dalam saluran, terutama saluran field drain, perlu
dinaikkan atau dijaga setinggi mungkin dengan tujuan menurunkan head
gradient antara akuifer dengan saluran. Demikian juga sebaliknya pada
saat diperlukan penurunan muka air tanah, maka level muka air dalam
saluran perlu diturunkan.
Walaupun terdapat kesinambungan ini, untuk alasan praktis,
tataran pengelolaan ini dipisah menjadi dua: tata air mikro dan tata air
makro. Tata air mikro berfokus pada pengelolaan saluran field drain
(saluran tersier) dan muka air tanah (water table) pada lahan; sering
juga disebut sebagai tata air skala petani. Sedangkan tata air makro
berfokus pada pengelolaan saluran-saluran pengumpul dan saluran
primer, termasuk saluran perimeter dan tanggul halang, serta strukturstruktur lainnya yang terkait; sering juga disebut tata air kawasan.

D.3.1 Tata Air Makro

Saluran-saluran pengumpul dan saluran primer berfungsi
sebagai conduit pembuangan air yang berasal dari saluran-saluran field
drain. Disamping itu terkadang kedua saluran ini juga berfungsi sebagai
saranan transportasi. Dengan demikian kegunaan saluran menentukan
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pengelolaan yang dibutuhkan untuk saluran-saluran pada tataran tata
air makro.
Saluran pengumpul dirancang untuk melewatkan akumulasi
debit dari seluruh saluran field drain di bagian hulunya dengan membuat
dimensi dan kemiringan saluran yang lebih besar. Demikian juga saluran
primer harus dapat melewatkan akumulasi debit dari seluruh saluran
pengumpul. Hal ini dapat dirancang dengan memperhatikan faktorfaktor iklim, hidrotopografi setempat, dan sifat-sifat akuifer
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis engineering.
Karena dimensi dan kapasitas debitnya yang besar, saluransaluran dalam tataran tata air makro berpotensi mengalami pengurasan
reservoir yang cepat pada saat memasuki musim kemarau. Oleh karena
itu saluran-saluran ini juga memerlukan struktur pengendalian (pintupintu) air. Dalam tata air makro pengelolaan pintu-pintu air terutama
diperlukan untuk:
1.

Pada posisi outlet, jika fluktuasi muka air alami melebihi level muka
air saluran yang dikehendaki, maka diperlukan pintu air untuk
mencegah backwater ke dalam saluran-saluran lahan yang
dikelola. Pintu air harus dapat diubah-suai baik berupa pintu tunggal
atau berganda. Dalam keadaan pasang atau meluapnya air sungai
pintu harus dinaikkan, dan dalam keadaan sebaliknya pintu
diturunkan.
2. Pada saluran pengumpul, jika rendahnya baseflow pada musim
kemarau dapat menimbulkan head difference yang besar antara
crest level pada pintu-pintu air saluran-saluran field drain dengan
level muka air pada saluran pengumpul (sehingga berpotensi
meningkatkan risiko kerusakan struktur) maka diperlukan instalasi
struktur pengaturan pintu air berjenjang pada saluran-saluran
pengumpul. Hal serupa berlaku pula antara saluran-saluran
pengumpul dengan saluran primer. Struktur pengatur muka air
dapat berupa pintu air yang dapat diubah suai atau pintu air dengan
crest tetap. Pada musim kemarau pintu air dinaikkan, dan hal
sebaliknya dilakukan pada musim hujan. Dalam hal pintu air yang
digunakan menggunakan crest-level tetap maka perlu dirancang
sedemikian rupa bahwa posisi terendah crest masih mampu
mempertahankan head-difference tidak melebihi ambang batas
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yang diinginkan. Dalam hal saluran-saluran pada tata air makro
berfungsi juga sebagai saluran transportasi, maka setiap pintu air
perlu dilengkapi dengan sluice-gate (ship lock) atau by-pass
navigasi.
D.3.1.1 Outlet
Pada kawasan yang sangat rendah dimana outlet drainase
berhubungan dengan tubuh air yang mengalami banjir periodik atau
pasang surut diperlukan pemasangan pintu-pintu pengatur banjir
(floodgates) dan air pasang. Floodgates mempunyai dua fungsi:
i.

Mencegah masuknya banjir atau air pasang ke dalam area yang
dikelola
ii. Mengontrol tinggi air di dalam area yang dikelola.
Floodgate terdiri dari berbagai tipe, dari flapgate tunggal
otomatis, sluice-gate, sampai sistem pintu air berganda skala besar.
Floodgate biasanya diletakkan pada saluran perimeter di dekat saluran
alami yang ada, dan memiliki pembuangan ke sungai atau laut.
Lokasi outlet perlu dirancang sedemikian rupa dengan
memperhatikan:
•
•
•
•
•
•

Level dasar saluran sungai atau laut dan pengaruh meander
saluran sungai
Erosi atau pengendapan pada dinding saluran dan keberadaan
gosong pasir
Level air tinggi di sungai dan pengaruh pasang
Perubahan topografi akibat perubahan bentuk lahan
Pengaruh gelombang
Sifat-sifat geoteknis yang dapat menentukan opsi-opsi fondasi

D.3.1.2 Tanggul Halang
Fungsi tanggul halang tepi (perimeter bund) adalah untuk
mencegah air pasang atau banjir memasuki lokasi yang dikelola. Tanggul
halang internal digunakan untuk menciptakan unit-unit hidrologi yang
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relatif independent di dalam areal yang dikelola. Saluran pemutus yang
dibuat sepanjang bagian dalam tanggul halang internal diperlukan untuk
mengalihkan limpasan permukaan dari bagian-bagian tinggi kawasan
yang dikelola. Tanggul dibuat dari bahan setempat seperti liat atau geluh
yang berasal dari hasil kerokan pembuatan saluran. Biasanya tanggul
dapat ditingkatkan kegunaannya menjadi jalan. Dalam mendesain
tanggul disarankan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:
•
•
•
•
•

Lokasi tanggul sehubungan dengan sungai, laut (untuk
mengurangi dampak gelombang, erosi dan sebagainya)
Fondasi, sehubungan dengan stabilitas, subsiden, kerusakan
akibat liang hewan, dan sebagainya
Ketinggian tanggul, untuk menghindari risiko overtopping
Erosi akibat air hujan, overtopping atau lalu lintas kendaraan
dengan beban berat
Ketersediaan bahan konstruksi. Umpamanya bila tidak tersedia
liat atau geluh hasil pengerukan saluran maka perlu
dipertimbangkan pengambilan bahan dari quarry di tempat lain

D.3.1.3 Simpanan Air
Dengan bentuknya yang berkubah, mempertahankan tinggi
muka air tanah di lahan gambut ombrogen selama periode kering yang
panjang menjadi sangat sulit. Selama tinggi muka air di luar kawasan
lebih rendah dari di dalam kawasan maka irigasi dengan sumber air dari
luar memerlukan pemompaan. Lebih lanjut di dataran rendah dekat
pantai air irigasi yang berkualitas jarang tersedia karena adanya intrusi
air asin. Dengan demikian, hanya ada satu sumber air utama pada sistem
lahan gambut ombrogen, yaitu air di puncak kubah gambut yang
sebenarnya berasal dari air hujan. Disebabkan oleh bentuk berkubah dan
tingginya konduktivitas hidrolik akuifer gambut, puncak kubah gambut
akan secara terus-menerus melepaskan aliran air tanah dari puncak
kubah menuju pinggir (kaki kubah). Jika puncak kubah dipelihara dari
segala kerusakan (umpamanya seperti yang diamanatkan dalam
makro-zoning kesatuan hidrologi gambut), puncak kubah dapat menjadi
area penyimpanan air. Bagi kawasan pengelolaan yang tidak berada di
puncak kubah, area di bagian tertinggi kawasan dapat dipilih untuk
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dibiarkan utuh dan dikelilingi dengan tanggul internal sebagai area
simpanan air, sepanjang area tersebut menerima aliran dari puncak
kubah. Pelepasan aliran air tanah secara perlahan di musim kemarau
dapat membantu mempertahankan tinggi muka air tanah.

D.3.1.4 Aliran Air Tanah
Air tanah (groundwater) adalah air yang bergerak dan berada di
bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh (saturation zone) dimana
tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer.
Sebagian besar air tanah berasal dari air hujan yang meresap masuk ke
dalam tanah.
Prinsip yang mengatur bagaimana cairan bergerak di bawah
permukaan disebut Hukum Darcy. Hukum Darcy adalah persamaan yang
mendefinisikan
kemampuan suatu
fluida mengalir melalui
media berpori seperti batu. Hal ini bergantung pada prinsip
bahwa jumlah aliran antara dua titik adalah berbanding lurus
dengan perbedaan
tekanan antara
titik-titik dan
kemampuan
media melalui yang mengalir untuk menghambat arus.
Dengan kata lain, hal ini bergantung pada kenyataan bahwa
jumlah aliran antara dua titik secara langsung berkaitan dengan
perbedaan tekanan antara titik-titik, jarak antara titik-titik, dan
interkonektivitas jalur aliran dalam batuan antara titik-titik. Pengukuran
interkonektivitas disebut permeabilitas. Hukum Darcy biasanya ditulis
sebagai:

Q =-KA dh / dl

Persamaan 10

dimana:
Q
= laju aliran air (volume per waktu)
K
= konduktivitas hidrolik
A
= Luas sebuah kolom = luas penampang lintang
dh/dl = gradien hidrolik, yaitu, perubahan kepala panjang bunga.
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Berikut ini adalah ekspresi diagram Hukum Darcy:

Gambar 15. Ekspresi Diagram Hukum Darcy

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar persamaan Darcy, dapat
berlaku antara lain:
a.
b.
c.
d.

Viskositas konstan pada kondisi isothermal.
Distribusi kecepatan sama.
Tidak adanya turbulensi.
Viskositas yang konstan, distribusi kecepatan konstan, tidak
adanya turbulensi, aliran laminer (viscous flow) menyebabkan
tidak ada perubahan friksi.
e. Tidak terjadi reaksi antara fluida yang mengalir dengan media
yang dilaluinya.
Pembatasan Hukum Darcy:
•

•

•
•

Hukum Darcy hanya berlaku untuk tanah yang homogen dan
isotropis. Isotropis yaitu sifat tanah ke segala arah sama atau
homogen dari atas sampai ke bawah.
Kontinuitas volume air yang masuk ke volume kontrol tidak sama
dengan volume yang keluar, tanpa menghiraukan volume kontrol.
Kalau volume tetap hukum Darcy tidak berlaku.
Volume tanahnya tidak berubah, bagi tanah yang mengembang dan
mengerut tidak berlaku Hukum Darcy.
Hukum Darcy hanya berlaku pada aliran Laminer, aliran turbulen
tidak berlaku.
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Hasil penelitian Muljana Wangsadipura, memperlihatkan bahwa
formula Darcy masih absah (valid) digunakan untuk mengkaji aliran
melalui media gambut, dimana gradien hidraulis yang terjadi linier dan
aliran adalah laminar.

D.3.2 Tata Air Mikro

Tata air mikro bersentuhan langsung dengan kebutuhan
tanaman terhadap aerasi perakaran dan ketersediaan air. Secara
sederhana kebutuhan ini tercermin dalam peubah muka air tanah (water
table depth). Rata-rata perubahan muka air tanah dalam akuifer gambut
(∆H) terutama ditentukan oleh laju evapotranspirasi (ET), infiltrasi dan
keluaran lewat pergerakan air tanah menuju saluran field drain (saluran
tersier).
Dalam kenyataan di lapangan, slope dasar saluran cenderung
beragam sepanjang saluran. Dalam kasus seperti ini saluran dibagi
menjadi sejumlah segmen, dan spasi antar struktur dihitung untuk
setiap segmen. Desain struktur pengendalian air perlu memperhatikan
jenis dan orde saluran dimana struktur akan dibangun. Semakin tinggi
orde saluran semakin besar kemungkinan diperlukannya pintu air yang
dapat dibuka tutup. Dengan semakin tingginya orde saluran akan
semakin besar pula akumulasi debit dalam saluran, terutama debit
puncak yang perlu dilimpaskan secara maksimal di musim hujan dengan
menurunkan crest-level pintu air. Di samping itu, saluran pembuangan
utama dan saluran pengumpul sering kali merangkap menjadi saluran
navigasi. Dalam hal ini struktur pengendalian air perlu didesain untuk
menunjang navigasi saluran, umpamanya dengan desain pintu geser
(sluice-gate), ship lock, dan sebagainya.
Pada saluran-saluran field drain, kebutuhan navigasi tidak
diperlukan, sehingga struktur pengendalian air dapat didesain dari
bahan yang lebih murah, misalnya dengan bahan dasar kayu, dan
sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat field-drain merupakan
komponen penyusun utama jaringan drainase dengan total panjang
saluran terbesar, sehingga pada orde ini diperlukan konstruksi yang
semurah mungkin. Kebutuhan jumlah struktur pengendalian air di
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saluran field-drain dapat dikurangi dengan desain tata-letak saluran
field-drain yang dibuat sedapat mungkin sejajar kontur. Namun
demikian selalu diperlukan kompromi oleh adanya kendala faktor
bentuk lahan dan hidrotopografi setempat.
Pengelolaan air merupakan salah satu kunci utama dalam
pengelolaan lahan gambut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air
dilakukan dengan mengatur agar bagian pemukaan tanah gambut tetap
basah. Selain menjaga agar permukaan gambut tetap basah, upaya ini
dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kekeringan di musim
kemarau sehingga tidak menimbulkan kebakaran dan banjir pada musim
hujan. Standar muka air di lahan gambut telah ditetapkan di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. Dalam peraturan ini
ditetapkan bahwa level muka air harus berada 40 cm di bawah
permukaan lahan gambut.
Setiap konversi lahan gambut membutuhkan tindakan drainase
agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Hal ini harus dilakukan karena
pada dasarnya tanaman bukan asli gambut sehingga tidak tahan
genangan. Meski tindakan drainase ini dilakukan untuk meningkatkan
produktivitas tanaman, namun hal ini tidak dianjurkan utamanya
terhadap lahan baru mengingat berbagai dampak masif yang dapat
ditimbulkan. Untuk lahan yang sudah mendapatkan izin, maka harus
menjaga level muka air sedalam 40 cm sesuai dengan PP Nomor 71
tahun 2014.
D.3.2.1 Contoh Kasus Tata Air Mikro

Pengaturan tinggi muka air tanah hanya dapat dilakukan melalui
pengaturan elevasi muka air di saluran tersier/field drain. Oleh karena
itu, perlu dilakukan pemasangan pelskal di saluran agar dapat dicari
korelasinya antara muka air saluran dengan muka air tanah di titik
penaatan. Korelasi ini bisa diperoleh melalui pengikatan kedua muka air
di atas pada satu bidang referensi yang sama (leveling).
Elevasi muka air di saluran tersier/field drain diatur dengan
merancang dimensi saluran dan struktur bangunan pengendali air,
misalnya sekat kanal (dengan pelimpah maupun tanpa pelimpah).
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Gambar 16. Ilustrasi Pembagian Air Pada Setiap Field Drain (Triadi, L. Budi, 2016)

Sumur Pantau

Gambar 17. Ilustrasi Penempatan Water Level Logger (Triadi, L. Budi, 2016)
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D.4 Pengaruh Drainase Pada Lahan Gambut dan Drainabilitas

Secara umum pengaruh drainase pada lahan gambut akan
mempengaruhi aspek hidrologi dalam hal:
1.

Perubahan skala tangkapan air pada satu Kesatuan Hidrologi
Gambut.
2. Perubahan sifat gambut.
3. Perubahan hidrologi dalam fase awal pembuatan saluran
drainase, fase pengaliran dan fase akhir pemanfaatan drainase.
Drainabilitas mengacu kepada kemampuan untuk dilakukan
pengaliran secara gravitasi tanpa menggunakan bantuan peralatan
mekanis seperti pompa. Terdapat beberapa kelas/klasifikasi
drainabilitas mulai dari sangat bagus hingga kurang. Pemilahan kelas
drainabilitas didasarkan ketinggian permukaan tanah dan ketinggian
muka air pada badan air terdekat atau basis drainase (drainage base).
Dengan mempertimbangkan kehilangan daya angkut (conveyance
losses) harus ditambahkan hydraulic head sekurangnya 20 cm per 1 km
(Ritzema dan Wosten 2002).

Gambar 18. Konsep Drainabilitas menurut Agrosol (1997) (dikutip dari Ritzema dan
Wosten, 2002).

Ritzema dan Wosten (2002) membagi 4 kategori drainabilitas,
yaitu : sangat baik, baik, sedang dan jelek. Uraian singkat tentang
keempat kategori drainabilitas tersebut disajikan dalam Tabel 7.
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Tabel 7. Empat kategori drainabilitas menurut Ritzema dan Wosten (2002).

Drainabilitas

Keterangan

Sangat Baik

Lapisan mineral di bawah gambut berada di atas
basis drainase (drainage base) yang ditetapkan
pada tingkat muka air tinggi. Dengan demikian
drainase alami dapat dilakukan termasuk pada
waktu air pasang.

Baik

Lapisan mineral di bawah gambut berada antara
basis drainase yang ditetapkan pada tingkat muka
air tinggi dan muka air rata-rata.

Sedang

Lapisan mineral di bawah gambut berada antara
basis drainase yang ditetapkan pada tingkat muka
air rata-rata dan muka air rendah (surut).

Jelek

Lapisan mineral di bawah gambut berada di
bawah basis drainase yang ditetapkan pada muka
air rendah. Dengan demikian drainase alami tidak
dapat dilakukan meskipun pada saat air surut.

D.5 Hubungan Muka Air Tanah Dengan Kadar Kelembaban Di
Permukaan Tanah Gambut

Tanah gambut dicirikan dengan tingginya nilai porositas tanah,
dan rendahnya bobot isi tanah. Sehingga daya kapilaritas tanah sangat
rendah. Namun demikian pada kedalaman air tanah di bawah 40 cm
menunjukkan daya kapilaritas masih menjangkau permukaan tanah
berada pada kondisi di atas kapasitas lapang. Gambar 19 menunjukkan
profil tanah gambut pada kondisi muka air tanah dangkal. Di lapangan
terbukti bila muka air tanah berada 40 cm di bawah permukaan tanah
maka gambut bagian atas cukup lembab untuk mencegah terjadi
kebakaran. Penelitian ini bisa mendukung keputusan pemerintah yang
tertuang dalam PP No. 57, Tahun 2016.
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Gambar 19. Profil tanah gambut pada kedalaman air tanah 50 cm di bawah permukaan
tanah (Armanto et al., 2017)

Penelitian Alhaq dan Wawan (2016) melaporkan bahwa muka air
tanah pada kedalaman 50, 70, dan 90 cm telah berdampak kepada
penurunan kadar kelembaban tanah gambut berturut-turut 213,41%,
185,57%, 153,71%. Hasil penelitian Simatupang et al., (2018) yang
menunjukkan kadar air gambut bebas dari kebakaran bila muka air tanah
pada kedalaman 30 dan 40 cm dengan kondisi kadar air berada pada
kadar 404,60 – 420.45%.

E.

RANCANGAN TATA AIR

Zonasi pemanfaatan lahan rawa gambut perlu mengambil sudut
pandang kesatuan bentang lahan dan kesatuan kubah atau Kesatuan
Hidrologi Gambut (KHG). Sesuai dengan prinsip perimbangan fungsi
pemanfaatan dan konservasi maka pemanfaatan lahan rawa gambut
perlu ditata dalam zonasi spasial yang terencana. Lahan gambut harus
dikelola dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi-fungsi
lingkungannya.
Selain pendekatan KHG, untuk pengembangan lahan rawa
gambut perlu dilakukan penilaian drainabilitas dan dilengkapi dengan
prosedur pengelolaan air untuk menekan laju subsiden (PS Konsultant
dan LAWOO, 2001). Penilaian drainabilitas mutlak dilakukan karena
drainase dengan bantuan peralatan mekanis (pompa) tidak dianggap
pilihan ekonomis terutama untuk daerah tropis basah. Pencegahan
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subsiden diupayakan sesedikit mungkin untuk memperpanjang masa
pengelolaan lahan gambut.
Tata letak sistem pengelolaan air harus memperhatikan
topografi kubah gambut. Saluran drainase harus terletak sejajar dengan
garis kontur dan saluran kolektornya tegak lurus terhadap garis kontur.
Pengelolaan air juga harus menyediakan penyimpanan air yang
dibutuhkan untuk mengisi air tanah selama periode kering panjang.
Tempat terbaik untuk menyimpan air adalah bagian tengah kubah
gambut (Ritzema dan Wosten, 2002).
Pengelolaan muka air akan tergantung pada musim. Selama
musim hujan muka air yang lebih rendah harus dipertahankan untuk
meningkatkan kapasitas pengaliran dan sebaliknya pada musim
kemarau muka air yang lebih tinggi harus dipertahankan untuk
menghemat air. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan bangunan
pengontrol dalam sistem drainase. Karena gambut sangat sangat
permeabel, disarankan menggunakan struktur sekat berjarak dekat
dengan perbedaan hydraulic head yang kecil. Berdasarkan best practice
yang dikeluarkan RSPO (2013), setiap penurunan muka air 20 cm dalam
saluran kolektor dibuat 1 sekat kanal.
E.1 Prinsip Dasar Desain Tata Air dan Tata letak saluran (Lay out)

•
•
•

Saluran primer tidak menyentuh kubah gambut, dan ketebalan
gambut > 3 m yang menjadi kawasan dengan fungsi lindung.
Saluran sekunder kurang lebih sejajar kontur
Saluran tersier bermuara di saluran sekunder dan tidak
tersambung dengan saluran sekunder di atasnya

Tata letak saluran drainase dianjurkan mengikuti bagan seperti
gambar di bawah ini.
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Gambar 20. Prinsip pembangunan saluran pada lahan Gambut (Sumber: Tim Teknis
Gambut UGM)

Tata Cara Pembuatan Saluran Drainase

Tata cara menggali saluran pada lahan gambut yang terkena
pasang surut harus menggunakan urutan tertentu agar tidak terjadi
longsoran pada tebingnya dan mengurangi laju subsiden. Hal-hal dasar
yang harus diperhatikan dalam penggalian saluran drainase adalah
sebagai berikut:
1 ) Muka air pada saluran yang sedang dibuat/digali tidak boleh
berfluktuasi secara cepat, terutama akibat pengaruh pasang
surut.
2 ) Untuk maksud pada butir pertama maka bagian hilir harus
ditutup (diblock) sehingga muka air pada saluran yang sedang
digali tidak berfluktuasi.
3 ) Bangunan penutup saluran agar menggunakan bangunan
sementara atau membiarkan bagian saluran di hilir tidak digali
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4)

5)

6)

7)

terlebih dahulu, namun harus memenuhi kekedapan sehingga
tidak bocor (seepage) yang besar.
Rencanakan ambang di hilir saluran sehingga muka air tetap
terjaga pada elevasi tertentu sehingga lahan gambut tetap
memenuhi persyaratan kelembaban, karena gambut bersifat
kering tak balik.
Agar penampang hidrolik saluran sesuai dengan penampang
dalam perencanaan, maka gambut yang mengendap di saluran
yang baru digali, dilakukan pengerukan kembali di lain waktu..
Penurunan muka air di saluran sampai kondisi final harus
dilakukan secara perlahan (gradual), untuk mengurangi subsiden
dan kelongsoran tebing.
Kemiringan talud/tebing akhir disesuaikan dengan dimensi
saluran dan tingkat kematangan gambut.

Agar dipasang Benchmark (BM) tetap untuk melakukan
pengamatan subsiden tanah gambut setelah muka air tanahnya turun,
termasuk mengamati penurunan tanggul saluran jika ada.

E.2 Model Numerik Rancangan Tata Air

Pada umumnya model matematik dipergunakan sebagai alat
bantu untuk menganalisis, mengevaluasi, menguji serta memodifikasi
suatu rancangan tata air atau tata air eksisting.
Untuk suatu perencanaan baru, tidak dibuat model dasar atau
tidak dilakukan kalibrasi model, demikian pula apabila semua jaringan
eksisting saluran diperbaiki berdasarkan desain baru sehingga
parameter hidraulik yang digunakan adalah parameter desain.
Sebagai produk akhir dari model matematik ini adalah suatu pola
jaringan yang merupakan suatu rancang bangun yang memenuhi kriteria
perencanaan.
E.2.1 Pengertian dan Rumus Dasar
Model matematik adalah model yang menganalisis suatu
permasalahan berdasarkan persamaan-persamaan analitis yang
menjelaskan suatu fenomena fisik.
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Pada umumnya aliran air di alam adalah aliran tidak tunak
(unsteady flow), yang berubah dari waktu ke waktu (unsteady).
Sehubungan dengan fenomena alam ini, maka pembuatan model
matematik dilakukan dengan menggunakan persamaan-persamaan
dasar untuk aliran tidak tetap (unsteady flow) pula, yaitu:
Kontinuitas : b.
Momentum :

¶h ¶Q
+ =q
¶t ¶x

¶Q ¶ æ Q 2
+ ç
¶t ¶x çè A

ö
¶h g Q Q
÷ + g.A =0
÷
¶x C 2 A 2 R
ø

dimana :
b

= lebar atas saluran (m)

h

= muka air (m)

Q

= debit aliran (m3/det)

t

= waktu (detik)

x

= jarak longitudinal (m)

q

= aliran sekunder dapat berupa rembesan, penguapan atau
pengambilan air (m2/det)

A

= luas penampang basah saluran (m2)

g

= percepatan gravitasi (m/det)

C

= koefisien Chezy saluran (m½/det)

R

= jari-jari hidraulik (m)

Selanjutnya kedua persamaan diferensial tersebut dilinearkan,
sehingga dapat dicari solusinya secara numerik.
Disamping itu simulasi suatu model membutuhkan data
penunjang sebagai berikut:
-

Kondisi awal
Kondisi batas
Jaringan / Skematisasi
Kriteria Model ( untuk perencanaan)
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E.2.2 Linearisasi Persamaan
Persamaan kontinuitas dan momentum dalam bentuk
sebagaimana disajikan di atas tidak dapat diselesaikan secara analitis.
Oleh karenanya perlu dilinearkan dengan suatu metode linearisasi,
dalam hal ini digunakan metode numerik.
Metode numerik yang secara luas dipakai adalah metode beda
hingga, dimana bentuk diferensial diubah menjadi bentuk beda hingga:

¶h Dh
»
¶x Dx
Dengan menggunakan pendekatan beda terpusat, maka
diperoleh:

Dh ö æ
Dx ö
æ
hçx +
÷-hçx - ÷
¶h
2 ø è
2 ø
» è
¶x
Dx
Suku-suku yang lain, dapat diselesaikan dengan cara yang sama.
Hal ini berarti bahwa saluran harus dibagi dalam beberapa pias dengan
panjang tertentu yang disebut cabang, dengan titik yang berada di kedua
ujung cabang disebut simpul.
Pada simpul dihitung muka air dan pada cabang dihitung
kecepatan serta debit. Di samping itu waktu perhitungan juga dibagi
dalam beberapa langkah waktu. Solusi dari persamaan di atas dapat
diperoleh secara eksplisit atau implisit.
Pada program yang termasuk metode eksplisit (misalnya :
metode Leap Frog), maka skema operator sebagai berikut:
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Gambar 21.Skema Metode Eksplisit (Triadi, L. Budi, 2006)

E.2.3 Stabilitas dan Ketelitian Model
Pada metode eksplisit perhitungan menjadi tidak stabil bila
langkah waktu terlampau besar.
Untuk menghindari ketidakstabilan tersebut,
diterapkan kriteria langkah waktu sebagai berikut:

Dt <

umumnya

Dx
; c = ga
c

dimana:
Dt

=

langkah waktu (detik)

Dx

=

panjang cabang (m)

c

=

kecepatan rambat gelombang (celerity) (m/det)

g

=

percepatan gravitasi (m/det2)

a

=

kedalaman air (m)

Ketelitian tertinggi dapat dicapai bila langkah waktu mencapai
sedekat mungkin dengan nilai maksimumnya. Dan ketelitian akan
menurun bila langkah waktunya diambil jauh lebih kecil.
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Selain itu, langkah waktu juga dibatasi dengan apa yang disebut
"bilangan courant":

Co =

Dt.c
Dx

Nilai Courant ini hendaknya dipertahankan tidak berbeda jauh
untuk setiap cabang.
Di samping itu dengan adanya ketentuan nilai kecepatan rambat
gelombang (celerity),
maka panjang cabang hendaknya juga
dipertahankan proporsional terhadap akar dari kedalaman air.
E.2.4 Kondisi Batas dan Skematis Model
Kondisi batas model diperlukan untuk dapat mengendalikan
suatu model. Kondisi batas dapat berupa fluktuasi muka air, debit atau
salinitas. Untuk memperoleh gambaran tentang model dan kemudahan
simulasi model diperlukan skematisasi model. Skematisasi terdiri dari
simpul dan cabang yang merupakan representasi dari sistem saluran
dan bangunan hidraulik, (bila ada). Adapun skematisasi dari model
pemantapan desain ini dibentuk berdasarkan pra-rencana. Berdasarkan
skematisasi tersebut, selanjutnya disiapkan data masukan model yang
memberikan informasi terhadap model mengenai tata letak, elevasi,
dimensi, luas tampungan, parameter hidraulik yang diperlukan, kondisi
awal, kondisi batas serta lama perhitungan/simulasi dari masingmasing model.
E.2.5 Contoh Perangkat Lunak DUFLOW
DUFLOW didesain untuk menangani aplikasi yang sangat luas
seperti penjalaran gelombang pasang surut di muara sungai, gelombang
banjir di sungai, operasi sistem irigasi dan drainase dan sebagainya.
Pada prinsipnya pengaliran pada saluran terbuka yang dikombinasikan
dengan bangunan air seperti bendung (weir), pompa (pumps), goronggorong (culverts) dan sipon (siphons) dapat disimulasikan.
Pada kasus tertentu limpasan air dari daerah pengaliran adalah
penting. Untuk mensimulasikan ini, dalam model terdapat kemampuan
untuk mengkonversikan hujan-aliran yang sederhana.
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Penggunaan skema implisit dari Preisman memungkinkan
penggunaan interval waktu (time step) yang cukup besar dalam
perhitungan serta penggunaan interval jarak yang tidak sama.
DUFLOW dapat menghasilkan keluaran (output) yang ditulis
langsung pada file yang dapat digunakan untuk proses lebih lanjut
menggunakan program lain misalnya program kualitas air, angkutan
sedimen, intrusi air laut, aliran air tanah, analisis ekonomi dan desain
struktur bangunan air. Untuk pemeriksaan cepat, hasilnya dapat dilihat
dilayar dalam bentuk grafik. Bila diinginkan, hasil analisis dapat
diberikan dalam bentuk tabel yang dapat di cetak langsung
menggunakan printer.
DUFLOW efisien ditinjau dari dua sisi, waktu simulasi dan
penggunaan memori komputer, sehingga memungkinkan pemrosesan
model yang besar. Waktu simulasi umumnya berkisar antara beberapa
menit sampai satu jam.
Di dalam sistem DUFLOW, suatu model dari prototipe dapat
disusun dari suatu rangkaian elemen. Tipe dari elemen yang tersedia
adalah penampang saluran terbuka (sungai maupun saluran) dan
bangunan pengatur (structures) seperti bendung, pintu air, goronggorong, sipon dan pompa.
Sebagai contoh, suatu sistem saluran irigasi atau drainase terdiri
atas suatu jaringan saluran (kecil). Air mungkin saja pada suatu tempat
perlu dipompa, mengalir melalui sipon dan di dalam jaringan saluran,
debit maupun elevasi muka air diatur menggunakan bendung. Pada
kasus gelombang banjir di sungai, debit banjir dari bagian hulu mengalir
ke bawah melalui bagian-bagian sungai yang dipisahkan oleh adanya
bendung-bendung.
Perangkat lunak untuk mensimulasi gerakan air di saluran
terbuka ada beberapa pilihan misalnya: EXTICOM, HEC RAS, Mike 11,
SOBEK.
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F. INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT

Pembangunan kanal drainase secara masif pada ekosistem
lahan gambut dapat berdampak pada pengeringan lahan gambut secara
berlebihan (overdrainage), yang disebabkan oleh peningkatan laju aliran
air keluar (surface run off) dan penurunan daya simpan air (water
retention) pada kawasan gambut. Akibat selanjutnya adalah terjadi
penurunan muka air gambut (ground water table) yang berimplikasi
pada peningkatan oksidasi, pengamblesan dan kerentanan bahaya
kebakaran. Pemulihan gambut terdegradasi dan terdrainase dapat
dilakukan dengan membangun infrastruktur pembasahan gambut (peat
rewetting infrastructures) yang bertujuan untuk mereduksi laju aliran
keluar dan menaikkan simpanan air di badan kanal dan wilayah
sekitarnya.
Ada beberapa jenis infrastruktur pembasahan gambut yang
umum dipergunakan untuk pemulihan hidrologi gambut, diantaranya
sekat kanal (canal blocking), penimbunan kanal (canal backfilling),
sumbur bor (deep well) dan lain-lain sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sekat kanal (canal blocking) merupakan
salah satu teknik pembasahan gambut yang akhir-akhir ini banyak
dibangun berbagai pihak untuk merestorasi gambut di Indonesia. Jenis
dan tipe desain sekat kanal yang dibangun sangat beragam dan variatif
baik dari desain struktur, bahan dan teknik konstruksinya, dari struktur
yang sangat sederhana sampai yang sifatnya komplek.

F.1 Pendekatan dan Pemilihan Jenis Infrastruktur Pembasahan
Gambut Berdasarkan Fungsi Kawasan

Pemilihan jenis dan tipe infrastruktur pembasahan gambut
beserta desainnya ditentukan oleh fungsi kawasan dimana kegiatan
restorasi gambut dilaksanakan (lihat Gambar 22).
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Gambar 22. Pendekatan dan Pemilihan Jenis Infrastruktur Pembasahan Gambut
Berdasarkan Fungsi Kawasan

Untuk kawasan dengan fungsi budidaya maka tujuan
pembangunan infrastruktur pembasahan gambutnya adalah untuk
pengelolaan dan/atau pengaturan muka air (water management),
sehingga jenis infrastrukturnya yang dibangun berupa sekat kanal
(canal blocking) atau bangunan penahan air yang memiliki sistem
pengaturan muka air (water level control) berupa peluap/pelimpah
(spillway) kelebihan air. Tipe struktur sekat kanal atau bangunan
penahan air tersebut dapat terbuat dari kayu yang dikombinasikan
dengan bahan pengisi berupa karung tanah (soil bag), beton (concrete),
pintu air (water gate), dan lain-lain, dengan ketentuan elevasi peluap
tidak boleh lebih dalam dari 0,4 meter (>0.4 m) dari permukaan tanah
gambut (sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016).
Sedangkan untuk kawasan konservasi dan/atau lindung, tujuan
pembangunan infrastruktur pembasahan gambut adalah untuk
konservasi air (water conservation) sehingga jenis infrastruktur yang
dibangun dapat berupa sekat kanal (canal blocking) dan/atau bangunan
penahan air dan penimbunan canal (canal backfilling). Karena itu, sekat
kanal (canal blocking) dan penimbunan kanal (canal backfilling) tidak
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memerlukan sistem pengatur muka air (water level control) berupa
peluap/pelimpah air (spill way), namun elevasi puncak dari bangunan
infrastruktur pembasahan gambut tersebut disarankan tidak boleh lebih
tinggi dari permukaan gambut untuk menghindari terjadinya gerusan
kesamping kiri dan kanan bangunan sekat yang menimbulkan kebocoran
(seepage). Tipe struktur bangunan sekat kanal maupun penimbunan
kanal harus bersifat ramah gambut dengan demikian tidak
direkomendasikan bangunan berupa beton (concrete) dan sejenisnya
yang tidak dapat menyatu dengan gambut di masa yang akan datang.

F.2 Pengertian Pembasahan Kembali Gambut (Peat Rewetting)

Lahan gambut harus senantiasa dijaga dalam kondisi basah.
Gambut terdegradasi akibat pengatusan yang berlebihan akan
menyebabkan kekeringan dan berpotensi terjadinya kebakaran. Salah
satu cara untuk mengatasi kekeringan gambut akibat dari pengatusan
yang berlebihan karena pembangunan jaringan kanal drainase di
ekosistem gambut adalah melalui kegiatan pembasahan kembali
gambut. Pembasahan gambut dapat didefinisikan sebagai suatu
tindakan atau upaya secara aktif untuk melakukan pembasahan kembali
gambut yang kering melalui pembangunan infrastruktur pembasahan
gambut seperti sekat/tabat kanal, penimbunan kanal, sumur bor, dan
teknik-teknik lain sesuai perkembangan teknologi.
Dengan adanya pembasahan kembali gambut diharapkan
gambut
yang
terganggu
hidrologinya
akan
mengalami
pemulihan/perbaikan dan gambut akan tetap basah dan lembab
sehingga laju degradasi dan potensi kebakaran gambut dapat
dicegah/dikurangi. Pengatusan adalah proses berkurangnya kandungan
air dari lahan gambut

F.3 Tujuan Pembasahan Kembali Gambut

Secara umum tujuan pembasahan kembali gambut yang
mengalami degradasi dan kekeringan berlebihan akibat pembangunan
jaringan kanal drainase adalah memulihkan fungsi hidrologi gambut
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yang tercermin dari stabilisasi muka air di lahan gambut, meningkatkan
kebasahan dan kelembaban gambut.
Dengan adanya pembasahan kembali gambut diharapkan
memberikan manfaat dalam jangka pendek, menengah maupun jangka
panjang berupa antara lain:
2. Berkurangnya risiko kebakaran lahan dan hutan gambut;
3. Berkurangnya laju penurunan/pengamblesan tanah gambut (land
subsidence),
4. Berkurangnya laju emisi gas rumah kaca (greenhouse gases
emissions),
5. Terpulihnya fungsi hidrologis lahan gambut, dan
6. Percepatan proses restorasi gambut.

F.4 Teknik-Teknik Pembasahan Kembali Gambut

Kelestarian dan keberlanjutan usaha budidaya tanaman di lahan
gambut sangat tergantung kepada usaha konservasi air. Air hujan yang
turun harus semaksimal mungkin di jaga agar tidak banyak terbuang ke
badan air di musim kemarau. Kondisi ini mengharuskan tersedianya
bangunan air di setiap saluran primer, sekunder maupun tersier.
Bangunan air ini berfungsi tidak hanya untuk menjaga muka air dalam
kedalaman tertentu tetapi juga sebagai pembuang pada saat terjadi
kelebihan air. Oleh karena itu tipe bangunan air yang sesuai di area
gambut adalah (1) tipe tabat (stop log), (2) pintu klep/ayun (flap gate),
dan (3) pintu sorong/geser (sluice gate).
Model pengendalian air dengan paradigma baru adalah sistem
drainase terkendali. Model ini berusaha menjaga kedalaman air di
saluran pada ketinggian tertentu (Imanudin et al., 2017). Untuk di lahan
gambut paling tidak kedalaman air di saluran harus dipertahankan pada
ketinggian 40 cm. Pada periode musim kemarau maka operasi pintu
harus berfungsi menahan air (retensi air hujan), sebaliknya pada musim
hujan operasi pintu harus berfungsi drainase. Bangunan-bangunan air di
atas dipergunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, apabila
dikehendaki aliran satu arah dapat digunakan pintu klep, baik dalam arah
suplesi maupun drainase. Sementara itu, bila kebutuhan untuk menahan
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air atau drainase dapat dipergunakan pintu sekat atau pintu geser.
Penempatan pintu-pintu air disesuaikan dengan kebutuhan, dapat di
saluran utama atau primer maupun sekunder. Pada saluran utama atau
primer, disarankan untuk membuat pintu air dengan konstruksi yang
kokoh dan permanen, mengingat debit aliran relatif cukup besar.
Sementara itu pada saluran sekunder, pintu air dapat dibuat lebih
sederhana namun harus cukup kokoh (disesuaikan dengan debit aliran)
dan ramah lingkungan.

F.5. Jenis-Jenis Infrastruktur Pembasahan Gambut
F.5.1 Sekat Kanal (Canal Blocking)

Gambar 23. Ilustrasi Sekat Kanal (canal blocking)

Sekat kanal adalah bangunan penahan air yang dibangun di
dalam badan kanal atau parit dengan tujuan untuk mengurangi laju
aliran keluar dan mempertahankan dan/atau menaikkan simpanan air
pada badan kanal dan daerah sekitarnya. Prinsip kerja sekat kanal
adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah
Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).
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Tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur
konstruksi, lokasi atau fungsi kawasan, jenis material dan struktur
utama sekat. Teknik pembasahan gambut dengan sekat kanal dapat
dilaksanakan di kawasan dengan fungsi budidaya maupun kawasan
konservasi/lindung, dengan perbedaannya terletak pada perangkat
pengatur muka air berupa peluap atau pelimpah air (spillway).

Tipe dan Jenis Desain Sekat Kanal
Tipe dan jenis desain sekat kanal yang umumnya dipakai untuk
penyekatan kanal atau parit di lahan gambut ada beberapa jenis
berdasarkan umur rencana konstruksi, bahan dasar konstruksi dan
lokasi dimana sekat kanal tersebut dibangun (konservasi/lindung dan
budidaya).
Berdasarkan umur konstruksi, tipe sekat kanal dapat dibedakan
atas sekat kanal jangka pendek (sementara), sekat kanal jangka
menengah (semi-permanen) dan sekat kanal jangka panjang
(permanen). Sedangkan tipe sekat kanal berdasarkan bahan utama
konstruksi terdiri dari sekat kayu (wooden dam), sekat karung tanah
(soil bag), sekat beton (concrete dam), sekat batu (stone), sekat
bronjong (gabion), sekat gambut yang dipadatkan (compacted peat),
sekat pra-cetak (precast) dan tipe sekat pintu air (beton, baja, kayu).
Berdasarkan Umur Rencana Konstruksi
1.

Jangka Pendek (Sementara)
Ada kalanya konstruksi sekat dibangun dengan durasi jangka
pendek dan bersifat sementara, dengan tujuan untuk
mempertahankan dan menjaga tinggi muka air di kanal/saluran
dan sekitarnya.
Biasanya sekat jangka pendek ini dibangun dalam rangka
antisipasi musim kemarau panjang dan/atau dibangun pada saat
terjadi kebakaran hutan pada lahan gambut yang sifatnya sangat
mendadak. Pertimbangan lain untuk membangun sekat
sementara adalah karena keterbatasan anggaran, dan
aksesibilitas yang sulit untuk mobilisasi bahan dan alat dalam
waktu cepat (Ng Kok Seng, 2011). Contoh sekat yang dibangun
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dengan durasi jangka pendek adalah sekat gambut yang
dipadatkan, sekat kayu satu lapis, sekat karung tanah, dan lainlain.
2. Jangka Menengah (Semi-Permanen)
Sekat semi permanen dirancang untuk umur konstruksinya
antara 2-5 tahun. Bahan konstruksi sekat untuk umur dengan
durasi menengah dapat berupa kayu kelas kuat dan awet
(kategori 1-2) serta tahan air dengan keasaman tinggi seperti
Belangiran (Shorea belangiran),gelam (Melaleuca kajuputi),
pelawan (Tristaniopsis sp), resak (Vatica wallichii), rengas (Gluta
renghas), bangkirai (Shorea laevis), dan kayu-kayu lainnya.
Struktur sekat dari kayu keras (hardwood) dikombinasikan
dengan karung tanah mineral atau gambut matang (saprik)
memiliki daya tahan hingga 2-5 tahun.
Sedangkan bahan konstruksi dari batu dengan disusun lepas dan
ditumpuk dan diikat/dibungkus dengan bronjong/kawat
(gabions) sesuai tinggi dan ukuran sekat yang diperlukan.
Susunan batu-batu tersebut umumnya dilapisi dengan lembaran
kedap air (geotextile) guna mengurangi rembesan melalui sekat
(Ng Kok Seng, 2011). Contoh sekat semi permanen adalah sekat
kayu dua lapis, sekat bronjong, dan lain lain.
3. Jangka Panjang (Permanen)
Bahan tahan lama seperti beton bertulang, cast-in-situ atau precast digunakan untuk struktur sekat permanen. Sebagai struktur,
beton relatif sangat jauh lebih tahan lama dibandingkan bahan
lain, dipertimbangkan bahwa struktur ini bisa dengan mudah
bertahan lebih dari 5 tahun tanpa perbaikan (Ng Kok Seng, 2011).
Sekat berbahan beton ini umumnya digunakan pada daerah hilir
untuk mengantisipasi tekanan air dan debit yang besar. Contoh
sekat yang jangka panjang adalah sekat beton, pre-cast, sekat
kayu tiga lapis atau lebih, dan lain-lain.

90 - Modul

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi

Jenis dan Tipe Sekat Berdasarkan Jenis Bahan Konstruksi
1.

Jenis dan Tipe Sekat Kayu

Sekat dengan bahan konstruksi struktur/rangka utama terbuat
dari kayu (umumnya kayu bulat) terdiri dari dua jenis yaitu sekat dengan
rangka satu lapis (single sheet pile) atau juga sering disebut plank dam
dan multi-lapis (multi-sheet piles) (Stoneman dan Brooks, 1997;
Suryadiputra, dan lain-lain, 2005, Dohong, 2016).
a. Sekat Kayu Bulat Satu Lapis (Plank Dam)

Tipe sekat kayu bulat satu lapis (plank dam) umumnya dipakai
untuk kegiatan penyekatan kanal atau parit yang berdimensi kecil
(lebar kanal kurang dari 2 meter), dengan debit air dan kecepatan
air yang relatif sangat kecil. Sekat satu lapis dapat dilengkapi
dengan perangkat peluap/pelimpah air (spillway) dan/atau
tanpa peluap (non-spillway).

Gambar 24. Sekat Kayu Bulat Satu Lapis (Sumber: Dohong, dkk, 2017)

b. Sekat Kayu Multi-Lapis (Multiple-Sheet Piles Dam)

Sekat kayu dengan struktur kayu multi-lapis adalah sekat kayu
(umumnya kayu bulat) yang dibangun dengan barisan/susunan
vertikal kayu bulat (lebih dari satu susunan) dan diantara
susunan barisan kayu bulat vertikal tersebut diisi dengan
karung-karung tanah atau tanah gambut matang (hemik/saprik).
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Tujuan pembuatan struktur kayu multi-lapis adalah agar dapat
menahan tekanan air dan debit air yang relatif lebih besar. Tipe
sekat kayu multi-lapis umumnya dipakai untuk penyekatan
kanal-kanal berdimensi besar (lebar kanal >5 meter).
Tipe sekat kayu bulat multi-lapis dapat dilengkapi dengan
perangkat peluap/pelimpah air maupun tanpa peluap.
Pengisian rongga diantara lapisan sekat kayu direkomendasikan
menggunakan tanah mineral atau tanah gambut yang sudah
matang (hemik/saprik). Tidak dianjurkan untuk menggunakan
pasir karena umumnya pasir akan terbawa arus air apabila
karung (sak) tanah pembungkusnya terkelupas dan membusuk.
Di samping itu, pasir tidak bisa dijadikan media tanam yang baik
bagi tumbuhan kayu kalau di atas sekat-sekat kayu tersebut ada
perencanaan untuk dilakukan penanaman kayu sebagai penguat.
Dianjurkan sebelum karung-karung tanah diisi agar di sepanjang
dinding bagian dalam sekat kanal dua dan multi lapis dilapisi
dengan geotextile atau terpal guna mengatasi/mengurangi
rembesan air melalui karung-karung tanah yang ada.

Gambar 25. Sekat Kayu Dua Lapis dengan Sistem Peluap (spillway) Sumber: BRG, 2018

c. Jenis dan Tipe Sekat Sak Tanah (Soil bags Dam)

Jenis dan tipe sekat kanal dengan karung tanah adalah sejumlah
tanah (mineral/gambut matang) yang diisi ke dalam karungkarung (goni atau plastik) yang kemudian disusun dalam badan
kanal sampai ketinggian tertentu dengan tujuan untuk
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menghambat arus dan mempertahankan muka air. Penggunaan
sekat kanal tipe karung-karung tanah ini direkomendasikan
hanya pada kanal-kanal berdimensi kecil (<2 meter) dan dangkal.
Karung-karung tanah tersebut harus ditempatkan sampai masuk
ke dalam tanah gambut, supaya tidak terjadi gerusan gambut
pada dasar kanal maupun samping kiri dan kanan badan kanal.

Gambar 26. Jenis dan Tipe Sekat Kanal dengan Karung Tanah (soil bags) Sumber Foto di
PT. MM Hasil Supervisi, Juli 2019

Sekat kanal dengan karung tanah lebih fleksibel dan murah
karena bahan-bahan tanah pengisi umumnya tersedia di lokasi,
namun umur konstruksi sekat jenis ini tidak relatif lama.
d. Jenis dan Tipe Sekat dari Gambut yang dipadatkan (Compacted
Peat)

Jenis dan tipe sekat yang dibangun dari gambut yang dipadatkan
dibangun dengan cara menumpukkan galian tanah gambut pada
badan kanal kemudian dipadatkan dengan menggunakan bucket
excavator atau stamper atau alat pemadat lainnya, sampai
tingkat kepadatan dan kestabilan yang mampu untuk menahan
arus dan mempertahankan muka air yang diinginkan. Dimensi
compacted peat harus relatif cukup besar, proporsional dengan
ukuran kanal agar konstruksinya kuat dan mampu menahan air.
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Gambar 27. Sekat Kanal Gambut yang Dipadatkan di PT. RKK, Agustus 2019

Bahan tanah gambut yang dipadatkan direkomendasikan
menggunakan gambut matang (hemik/saprik) dan bukan tanah gambut
yang sudah mengalami kekeringan yang berulang karena tanah gambut
yang demikian akan menolak menyerap air (hydrophobic). Sekat dari
gambut yang dipadatkan ini diprediksikan sangat murah dan efisien
karena bahan untuk sekat tersedia setempat dan tahapan konstruksinya
tidak terlalu rumit. Sekat jenis ini dapat dibangun pada kanal-kanal
berdimensi sedang hingga besar (>5 meter).
Sekat Kanal Berseri
Struktur pengendalian air mempunyai 2 fungsi:
•
•

Melewatkan debit pucak di musim hujan
Menjaga ketinggian muka air pada musim kemarau

Oleh karena itu struktur pengendalian air harus dilengkapi
dengan pelimpah, baik pelimpah tetap / yang dapat diubah, secara
manual maupun otomatis.
Konsep utama dalam desain posisi struktur :
X=∆H/tan(β)

Persamaan 11

Dimana
X

: Jarak horizontal antar struktur (m)

∆H

: Head difference, yaitu beda elevasi muka air saluran antara hulu
dan hilir struktur yang diinginkan (m)

tan (β): Kemiringan dasar saluran (-)
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Contoh:
Andaikan terdapat suatu segmen saluran sepanjang 5000 meter
dengan kemiringan dasar saluran yang relatif seragam sebesar 0.0004.
Tentukan jumlah sekat yang dibutuhkan bila diinginkan ∆H sebesar 0.1
m. Taksir nilai kompromi ∆H bila dana membatasi jumlah struktur,
maksimum 17 unit.
Penyelesaian
Berdasarkan Persamaan:
4.3 F

𝑋 = 4.444G = 250 𝑚
Jumlah struktur yang dibutuhkan =

Persamaan 12
5000 m
= 20 unit
250 m

Karena keterbatasan jumlah struktur maksimum yang
diperbolehkan di dalam proyek, maka target head difference, ∆H, tidak
dapat dicapai dan spasi antar struktur rata-rata harus dikompromikan.
𝑋\ =

]444 F
3^

= 295 𝑚

Persamaan 13

Target head difference, ∆H, dapat dikompromikan menjadi

∆𝐻′ = 295 𝑚 × 0.0004 = 0.118 𝑚

Persamaan 14

Dalam kenyataan di lapangan, kemiringan dasar saluran
cenderung beragam sepanjang saluran. Dalam kasus seperti ini saluran
dibagi menjadi sejumlah segmen, dan spasi antar struktur dihitung untuk
setiap setiap segmen.
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Gambar 28. Ilustrasi Posisi Pintu Air Sepanjang Saluran Dengan Pola Bertangga (cascade
design)

(Sumber: Peat Swamp Consultant dan Lawoo, 2001)
Idealnya di lahan gambut diperlukan ∆H sekecil mungkin untuk
mengurangi beban struktur. Konsekuensinya dengan nilai X semakin
kecil, maka jumlah struktur semakin banyak. Dengan demikian perlu
kompromi dengan menguji-coba sejumlah nilai ∆H yang diinginkan.

F.5.2 Sumur Pantau

Pemantauan TMA pada lahan gambut sangat penting untuk
dilakukan karena sasaran utama kegiatan restorasi lahan gambut pada
dasarnya adalah menjaga gambut agar tetap basah. Oleh karena itu,
kebasahan gambut harus dipantau sepanjang tahun secara terus
menerus. Pengukuran muka air tanah dilakukan dengan cara (Peraturan
Pemerintah 57, 2016):
a. manual; dan/atau
b. otomatis.
Pengukuran muka air tanah dengan cara manual dapat
menggunakan batang pengukur. Sedangkan Pengukuran muka air tanah
dengan cara otomatis dapat menggunakan logger.
Pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut ditentukan
pada titik kontrol pengawasan yang disebut titik penaatan. Dengan kata
lain, Titik penaatan merupakan titik pemantauan muka air tanah.
Pengukuran muka air tanah di titik penaatan dilakukan dengan
ketentuan:
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a. pengukuran dengan cara manual paling sedikit 1 (satu) kali dalam
2 (dua) minggu; dan
b. pengukuran dengan cara otomatis paling sedikit 1 (satu) kali
dalam sehari
Titik penaatan merupakan titik pemantauan muka air tanah. Titik
penaatan muka air tanah ditetapkan pada paling sedikit 15% (lima belas
perseratus) dari seluruh jumlah petak tanaman pokok atau blok produksi
dan berada di tengah (centroid) petak tanaman pokok atau blok
produksi.
Titik penaatan muka air tanah dipergunakan sepanjang berada
dalam radius 50 (lima puluh) meter terhitung dari titik tengah (centroid)
petak tanaman pokok atau blok produksi.
Pada titik penaatan dilengkapi dengan alat pengukur curah hujan,
dimana 1 (satu) alat pengukur curah hujan dipasang untuk mewakili 20
(dua puluh) titik penaatan sekitarnya. Penyebaran alat pengukur curah
hujan disesuaikan dengan zona pengelolaan air. Pengamatan curah
hujan ini dilakukan setiap hari.
Pemasangan Instrumen Pemantauan Hidrologi
Instrumen pemantauan paras muka air/pelskal (saluran) dan
sumur pantau (muka air tanah) dimaksudkan untuk melihat fluktuasi
paras air di lokasi sekat. Data ini sangat penting untuk menilai tingkat
keberhasilan sekat-sekat yang dibangun.
Instrumen pemantau hendaknya diikat pada satu bidang acuan
yang sama agar diketahui korelasi dari kedua muka air tersebut.
Contoh kasus :
Bila Muka Air Tanah = - 0,4 m, berapa tinggi Muka Air di saluran
yang harus dipertahankan ?
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Saluran Sekunder

Pintu Air

Saluran Sawah
diantara surjan

Saluran Tersier

berjarak 125m

A
100m

A

100m

LAYOUT SAWAH

Saluran Kwarter kedalaman
Dalam 100-150cm dibawah surjan

LAYOUT SALURAN

150cm

90-110cm

80-100cm

100m
POT.MELINTANG A - A

Gambar 29. Sketsa Pemantauan Paras Muka Air/Pelskal (Saluran) Dan Sumur Pantau
(Muka Air Tanah)
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Gambar 30. Alat Duga Muka Air (pelskal)
(Sumber : Suryadiputra, I N.N., dkk., 2005)

Pemilihan 1 (satu) titik penaatan di tengah petak tanaman pokok
atau blok produksi didasarkan pada alasan:
1.

Air membentuk lensa air, sehingga diasumsikan bahwa bagian
tengah petak tanaman pokok atau blok produksi merupakan
bagian dengan tinggi muka air tanah paling dekat dengan
permukaan gambut
2. Jika lahan miring, maka bagian tengah petak tanaman pokok atau
blok produksi merupakan kedalaman muka air tanah rerata
3. Jika kedalaman muka air tanah pada bagian tengah petak
tanaman pokok atau blok produksi > -0,4 m, maka telah terjadi
pelanggaran baku kerusakan
4. Mengurangi beban perusahaan dalam melakukan pemantauan
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AIR

KUBAH GAMBUT

Gambar 31. Lengkung muka air tanah
(Sumber : IKLH-GAMBUT, KLHK, 2015)
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ALIRAN
AIR

ALIRAN

MUKA AIR

Contoh fluktuasi muka air tanah harian selama satu tahun.

Gambar 32. Fluktuasi Muka Air Tanah Harian Di Daerah Rawa Pasang Surut (Sumber:
IKLH-GAMBUT, KLHK, 2015)

F.5.3 Bangunan Pengatur Air/Pintu Air

Desain bangunan pengatur air disesuaikan dengan kebutuhan.
Sebagai panduan penetapan kualifikasi bangunan pengatur air dapat
mengacu pada SNI No. 03-2925 tentang Pintu air pengatur dan pengukur
untuk irigasi. Jenis pintu air yang dapat dipakai dalam jaringan drainase
antara lain:
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a. Pintu Sorong
Pintu sorong (sluice gate) adalah pintu yang terbuat dari plat
besi/kayu/fiber yang bergerak dan dioperasikan secara manual. Fungsi
pintu sorong adalah untuk mengatur aliran air yang melalui bangunan
sesuai dengan kebutuhan, seperti: (1) menghindari banjir yang datang
dari luar, (2) mencegah intrusi air asin, dan (3) menahan air di saluran
pada saat kemarau panjang. Contoh pintu sorong dapat di lihat pada
Gambar 33.

(a)

(b)

Gambar 33. Pintu sorong/geser (sluice gate) (Sumber: (a) PT. PHL Hasil Supervisi, Agustus
2019 dan (b) PT. KTU, April 2019)

b. Pintu Klep
Pintu klep (flap gate) dibuat dari kayu atau fiber dengan engsel
pada bagian atas. Pintu ini dapat membuka dan menutup secara
otomatis akibat perbedaan tinggi muka air. Fungsi pintu klep adalah
menahan aliran air waktu pasang dan membuang air waktu surut (aliran
satu arah) atau sebaliknya. Contoh pintu klep dapat di lihat pada Gambar
34.
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Gambar 34. Pintu klep/ayun (flap gate) (Sumber: PT. MTI Hasil Supervisi, Oktober 2018
dan PT. KTU Hasil Supervisi, April 2019)

Pintu air juga bisa di buat dari bahan baku lokal.

Gambar 35. Pintu Air Tipe Klep Berbahan Baku Lokal Untuk Pengendali Muka Air Di
Sekunder (Sumber: Imanudin, 2011)

Pintu air tipe klep juga bisa dari bahan fiber sehingga tahan dari
proses korosi (Gambar 36) Pintu ini biasa dipasang di muara (outlet)
untuk membuang air secara otomatis dari saluran primer ke drainase
utama (sungai terdekat).

Gambar 36. Pintu Air Tipe Klep Berbahan Fiber Untuk Pengendali Muka Air Di Sekunder
(Sumber: PT Inti Agro Makmur Hasil Supervisi, April 2019)
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Pada saluran utama, di bagian muara dipasang pintu klep dengan
posisi membuka keluar, tujuan agar air pasang dari sungai tidak masuk,
dan kelebihan air dari saluran bisa keluar. Sistem ini di gunakan pada
area lahan yang ada pengaruh pasang dari laut sehingga tidak ada
potensi suplai dari pasang. Letak gorong-gorong berada di kedalaman
tertentu dari dasar saluran, dengan maksud agar air di saluran masih
terjaga, sehingga lahan tidak kekeringan.

c. Pintu Sekat
Pintu sekat (stoplog) adalah balok kayu yang dapat dipasang
pada alur pintu/sponeng bangunan. Pintu ini berfungsi untuk mengatur
muka air saluran pada ketinggian tertentu. Bila muka air lebih tinggi dari
pintu skot balok, akan terjadi aliran di atas pintu skot balok tersebut.
Penggunaan pintu sorong/klep/skot balok pada jaringan. Contoh pintu
sekat dapat di lihat pada Gambar 37.

Gambar 37. Pintu Tabat (stop log) (Sumber: PT. MTI Hasil Supervisi, Oktober 2018)

Kelengkapan teknis berupa bangunan pengendali seyogyanya
dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan areal perkebunan
di lahan rawa gambut memiliki sistem drainase dengan pola terkendali
(Controlled Drainage System). Dengan pola terkendali, sistem drainase
harus dapat berfungsi menjadi saluran drainase secara terkendali,
fungsi retensi dan memungkinkan untuk menjadi pasokan air pada
musim kemarau.
Kelengkapan teknis lainnya yang harus tersedia adalah Standard
Operation Procedure (SOP) untuk pengoperasian dan pemeliharaan
saluran drainase. Standar baku pengoperasian harus mencakup SOP
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dalam kondisi normal dan SOP dalam kondisi luar biasa (hujan, banjir
atau badai). Setiap unit usaha seyogyanya mengembangkan dan
menyiapkan SOP yang seusai dengan kebutuhannya. Sebagai acuan bagi
pengembangan SOP dapat mengacu kepada kententuan yang ada pada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2015 Tentang
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang
Surut. Mengingat kedua peraturan di atas dikhususkan untuk kegiatan
pertanian, maka penyesuaian perlu dilakukan untuk bisa menjadi SOP
pada kegiatan perkebunan. Butir-butir dalam Permen PU Nomor
11/PRT/M/2015 yang dapat diadopsi antara lain:
•

•

•
•
•

Pengaturan air di jaringan tersier untuk tanaman keras dengan
penyesuaian tinggi muka air sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun
2016.
Operasi pintu air untuk tanaman keras kategori C dan D dengan
penyesuaian tinggi muka air sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun
2016.
Ketentuan tentang operasi pintu air untuk drainase terkendali.
Ketentuan-ketentuan tentang pemeliharaan saluran drainase.
Ketentuan-ketentuan tentang pelaporan operasi.

F.5.4 Sumur Bor

Sumur bor adalah sarana dan alat berupa pipa atau sambungan
serial pipa PVC yang dipasang/ditanam ke dalam tanah gambut guna
mengalirkan/mengeluarkan sumber air yang berlokasi di lapisan bawah
tanah gambut (lapisan akuifer).
Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi
kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim
kemarau. Pada kondisi tersebut, umumnya muka air tanah gambut turun
drastis dan sumber air permukaan alami yang terdapat di kanal/parit,
anak sungai, sungai dan danau mengalami kekeringan dan jangkauannya
sangat jauh.
Fungsi sumur bor dalam upaya restorasi gambut adalah sumber
air untuk pembasahan gambut khususnya pada musim kemarau. Namun
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demikian, tidak menutup kemungkinan sumur bor juga dapat digunakan
sebagai sumber air untuk pemadaman awal kebakaran.

Gambar 38. Sumur Bor (Sumber: Kebun Sawit PT. MKM dan Hasil Supervisi PT. WAJ,
September 2019)

F.5.5 Pompa Air

Air dalam ekosistem lahan gambut merupakan komponen yang
vital. Pengaturan atau pemberian air pada lahan gambut dapat dilakukan
melalui pemompaan. Pemompaan dapat dilakukan dari suatu reservoir,
seperti danau, sungai dan lain-lainnya lalu dialirkan ke lahan gambut
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untuk menaikkan tinggi muka air tanah sesuai yang dikehendaki.
Kemudian, tinggi muka air tanah di lahan gambut ini dapat dikendalikan
dengan membuat saluran pembuangan/spillway (berupa parit kecil
atau dengan pipa PVC) dan diarahkan ke tempat lain yang letaknya lebih
rendah (Gambar 39). Bahan-bahan yang diperlukan dalam konstruksi
sekat semacam ini adalah pompa dan pipa PVC.

Gambar 39. Pengaturan Air Pada Lahan Gambut Melalui Pemompaan (Stoneman &
Brooks, 1997)

Lahan gambut juga sering mengalami masalah kebanjiran dan
sistem drainase lahan tidak mampu lagi membuang air secara gravitasi,
untuk itu diperlukan pembuangan air dengan bantuan pompa.
Pemompaan dilakukan dengan mengeluarkan air ke area hutan
konservasi atau langsung ke sungai. Untuk membuang air dalam jumlah
besar ini diperlukan kapasitas pompa yang tinggi. Gambar 40 adalah
contoh pompa yang dioperasikan di PT. EWF.
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Gambar 40. Bangunan Pompa Air (Sumber: Foto Hasil Supervisi di PT. EWF, Agustus 2019)

F.5.6 Alat Ukur Permukaan Air di Saluran (Pelskal)

Data fluktuasi muka air di saluran penting diketahui, untuk
melihat potensi pengisian (suplai) dan pembuangan (drain). Lahan yang
mendapat pengaruh pasang surut, tentu akan bisa dianalisis potensi
pengairan dan pembuangan. Pada saat air pasang bila ketinggian air
berada di atas permukaan lahan maka jelas lahan berpotensi untuk
diluapi, dan sebaliknya bila dalam keadaan surut dan air berada
mendekati dasar saluran, maka saluran berpotensi untuk pembuangan.
Data muka air di saluran juga penting diketahui terutama untuk berapa
kedalaman yang harus dijaga agar muka air tanah di area lahan gambut
tidak terlalu dalam, setidaknya berada di zona 40 cm di bawah
permukaan tanah.
Untuk mendapatkan data muka air di saluran, bisa dilakukan
dengan pengamatan secara langsung menggunakan papan duga
(pelskal). Papan duga mudah dibuat dari bahan kayu atau pelat baja
yang dilengkapi dengan ukuran 1 sampai 2 cm (Gambar 30). Alat ukur
dipasang di tepi saluran yang stabil. Sebagaimana telah diuraikan di
atas, papan duga hendaknya diikat pada satu bidang acuan yang sama
dengan sumur pantau agar diketahui korelasi dari muka air saluran dan
muka air tanah tersebut. Dari data ini akan bisa dilihat potensi luapan
dan hubungan kenaikan dan penurunan air di saluran dengan muka air
tanah. Sehingga dapat diketahui berapa batasan minimal air di saluran
untuk menjaga kedalaman air tanah 40 cm dari permukaan lahan.
Contoh pelskal dapat di lihat pada Gambar 41.
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Gambar 41. Alat Ukur Muka Air Di Saluran Dengan Papan

F.5.7 Long Storage dan Embung

Upaya peningkatan cadangan air permukaan dan pemenuhan
kebutuhan air lokal di perusahaan bisa digunakan dengan membangun
suatu tampungan yang bisa menampung air dalam waktu relatif lama,
yaitu embung dan / atau saluran yang disekat penuh sehingga menjadi
long storage. Bangunan air ini bisa hanya menampung air hujan atau
juga bisa diupayakan mendapat suplesi dari sungai terdekat. Long
storage biasa dibangun pada areal dengan topografi lebih tinggi.
Komponen infrastruktur embung terdiri dari: saluran suplesi dari
saluran / sungai terdekat, bangunan berpenampang trapesium dengan
kemiringan talud 1:1. Pada kondisi tertentu diperlukan penguatan tebing,
dan pemasangan bahan pelapis (terpal atau geotextile) agar embung
tidak bocor. Di sekitar area dapat ditanami tanaman penghijauan untuk
mencegah aliran permukaan langsung masuk ke embung. Sebagai
gambaran embung dan long storage dapat dilihat pada Gambar 42 dan
Gambar 43.
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Gambar 42. Long Storage di PT Inti Agro Makmur, April 2019

Gambar 43. Long Storage Areal Konsesi PT. KDA , September 2018 dan PT. EWF, Mei, 2019

Keberadaan embung dan long storage juga bisa untuk
pencegahan banjir lokal. Analisis kapasitas storage perlu dilakukan
untuk mengetahui volume tampung maksimal yang dapat ditahan
sampai elevasi tertentu, sebelum akhirnya dibuang ke outlet. Bila
memiliki sungai terdekat yang dipengaruhi pengaruh pasang surut,
maka pada saat pasang air bisa di masukan untuk mengisi embung dan
long storage. Tapi kalau di areal tidak ada sungai yang memiliki
pengaruh pasang surut, maka sumber air hanya dari air hujan. Pada
kondisi ini biasanya kualitas air lebih baik karena berasal dari hujan
sehingga embung/long storage bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan.
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Gambar 44. Embung Pada Areal Konsesi PT. BKS, November 2018)

F.5.8 Subsidence Poles

Pemasangan subsidence poles dilakukan pada lokasi yang sama
dengan sumur pantau dan juga dengan cara yang kurang lebih sama
seperti pemasangan sumur pantau, tetapi pada subsidence poles
dilengkapi dengan collar (dari bahan papan kayu ulin atau plat besi, yang
dilubangi tengahnya dan dimasukkan ke dalam pipa dan diletakkan di
atas permukaan tanah gambut). Fungsi collar adalah sebagai alas untuk
memudahkan pengukuran mengingat bahwa permukaan tanah tidak
rata/ bergelombang (KFCP – HRDM, 2010). Instrumen subsidence poles
dapat menggunakan misalnya bahan pipa PVC yang ditanam ke dalam
tanah gambut dan besi tulangan yang dipasang di dalam pipa dan
kemudian dicor beton.
Instrumen Subsidence Poles merupakan tiang permanen yang
ditanam ke dalam tanah gambut hingga mencapai tanah mineral
(Gambar 45) agar tidak ikut turun bersama dengan penurunan/subsiden
gambut. Harus diperhatikan bahwa alat pantau ini harus benar-benar
awet mengingat durasi pemakaian yang sangat lama. Ujung bawah tiang
pemantau subsiden harus tertanam minimal 50 cm pada lapisan mineral
di bawah gambut. Bagian atas tiang pengukur subsiden dipasang hingga
menonjol di atas permukaan tanah sekitar 50 cm. Jika ujung atas terlalu
pendek, ada kemungkinan sulit ditemukan pada saat pengukuran ulang
karena tertutup rumput, semak, atau genangan air.
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Subsiden gambut relatif kecil dan bukanlah proses yang sangat
cepat dan tidak perlu dipantau dengan frekuensi yang tinggi, penurunan
tanah gambut ini dapat diamati setiap bulan, khususnya di musim
kemarau dengan data series yang cukup panjang untuk melihat
perkembangan/perubahan elevasi tanah gambut. Untuk mengetahui
elevasi permukaan tanah gambut, diukur jarak dari ujung atas batang
pipa ke permukaan collar, ditambah dengan ketebalan collar.
Penurunan ini diamati dengan cara mengukur tinggi pipa di atas
permukaan collar beberapa kali, dan selanjutnya diambil nilai rataratanya. Laju penurunan gambut dihitung dengan menghitung tren
permukaan tanah tersebut dari waktu ke waktu.

Gambar 45. Pemasangan Subsidence Poles Untuk Mengamati Penurunan Permukaan
Tanah
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Gambar 46. Sumur Pantau dan Pengukur Subsiden yang Disatukan (KFCP – HRDM,
Kalimantan Forest and Climate Partnership Hydrological Rehabilitation
Design and management Project, 2010)

F.5.9 Ship Lock

Bangunan ship lock ini dipergunakan untuk melewatkan perahu
atau kapal kecil di saluran perkebunan tanpa menyebabkan kehilangan
air yang besar dan bangunan ini sekaligus berfungsi sebagai sekat kanal.
Bangunan ini terdiri dari 2 (dua) buah pintu yang bisa dibuka tutup, baik
secara manual atau mekanis secara bergantian dengan ilustrasi
pengoperasiannya dijelaskan pada Gambar 47.
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Gambar 47. Cara Operasi Ship Lock

Gambar 48. Foto Ship Lock Areal Konsesi PT. GIN Hasil Supervisi, April 2019
(Sumber : Triadi L. Budi, 2016)
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LAMPIRAN

Dinamika Air Tanah Sebagai Efek Operasi Jaringan
Oleh : Dr. Momon Sodik Imanudin, S.P., M.Sc.

Melalui pengelolaan air yang baik di tingkat lapangan dengan
model retensi dan panen hujan maka muka air tanah bisa dikendalikan
dengan baik dan tidak mudah hilang. Kondisi ini terlihat pada Gambar 1.
Muka air tanah pada lahan sawit yang dikelola menunjukkan angka
minimum berada pada kedalaman -6,5 m di bawah permukaan tanah,
dan pada lahan semak berada -3 m. Kondisi ini terjadi pada musim
penghujan. Ini artinya pada musim hujan muka air tanah pada kedua
penutupan lahan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
Sebagai lahan kontrol adalah lahan semak yang belum ditanami
kelapa sawit dari hasil pengamatan muka air tanah menunjukkan pada
kondisi iklim normal terjadi perbedaan muka air antara lahan sawit
dengan lahan semak adalah 5-10cm. Muka air di lahan sawit lebih
rendah 5-10 cm dibandingkan dengan di lahan yang tidak dibuka sawit.
Namun pada saat curah hujan tinggi seperti di tahun 2016 menunjukkan
air tanah tidak berbeda nyata, dimana muka air di lahan sawit dan lahan
semak hanya berbeda 2-3 cm. Air tanah di lahan sawit lebih rendah 1-2
cm dibanding dengan air tanah yang berada di lahan semak.
Pengaruh curah hujan sangat menentukan status air tanah di
lahan gambut. Upaya penahanan air di saluran sekunder, mampu
menjaga muka air tanah berada di atas zona kritis. Zona kritis menurut
peraturan untuk menghindari bahaya kebakaran adalah 40 cm di bawah
permukaan tanah. Gambar 49 menunjukan dinamika air tanah harian
dibandingkan dengan nilai batas 40 cm untuk pencegahan bahaya
kebakaran.
Analisis kelebihan air dalam Zona 40 cm sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 tahun 2014 tentang
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dimana upaya
pengelolaan air harus menciptakan kondisi air tanah tidak melebihi
angka 40 cm. Air tanah pada musim hujan melalui penutupan kanal
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(canal blocking) mampu di jaga melebihi angka 40 cm. Gambar 49
menunjukkan kondisi muka air yang berada di atas 40 cm terjadi selama
8 bulan yaitu dimulai Oktober 2016 sampai Mei 2017. Dalam periode ini
lahan berada dalam kondisi aman dari bahaya kebakaran. Kondisi
waspada terjadi mulai Juni sampai September. Namun demikian melalui
upaya pengendalian muka air, kondisi air tanah masih relatif aman
karena rata-rata masih berada di kedalaman 59 cm di bawah permukaan
tanah. Sehingga zona akar masih relatif lembab. Sementara itu selama
8 bulan dengan jumlah hari 240 hari muka air rata-rata bisa dikendalikan
pada kedalaman 29 cm. Angka yang sangat baik dimana pada zona ini
lahan berada dalam kondisi jenuh air. Namun tentu berdampak kepada
pertumbuhan tanaman sawit dimana zona akar terlalu basah.
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Gambar 49. Dinamika muka air tanah terhadap nilai kritis muka air terhadap bahaya
kebakaran

Sebagai gambaran kondisi muka air di saluran sekunder bisa
dilihat pada Gambar 50. Dimana muka air masih berada pada kedalaman
75 cm di bawah tanggul. Kondisi ini menyebabkan air tanah bisa
dipertahankan pada kedalaman -60 cm di bawah permukaan tanah. Ini
menunjukkan bahwa ada selisih lebih kurang 10-15 cm upaya penahanan
air di saluran terhadap kedalaman air tanah. Sehingga untuk
mempertahankan air pada kedalaman 40 cm di bawah permukaan tanah
mengharuskan muka air di saluran dalam kondisi penuh dimana hanya
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berkurang 30 cm dari tanggul saluran. Ini tentu sulit hanya tercapai bila
musim hujan sampai akhir musim penghujan. Kondisi iklim 2017 bisa
dipertahankan sampai bulan Mei dikarenakan curah hujan masih banyak
turun sehingga pengisian saluran terjaga. Gambar 50, menunjukkan
hubungan muka air di saluran dan muka air tanah.
Hubungannya sangat nyata dimana kenaikan muka air di saluran
diikuti dengan kenaikan muka air di petak tersier. Begitupula penurunan
muka air disaluran diikuti dengan penurunan muka air di petak tersier
lahan.

Gambar 50. Kondisi muka air di saluran pada tanggal 30 Agustus 2017

Hasil analisa menunjukkan pada kondisi normal tidak hujan maka
ada selisih antara air di petakan lahan dengan di saluran. Rerata
perbedaan ketinggian adalah 25 cm. Namun pada kondisi musim hujan
dimana muka air di saluran mula naik akibat pengisian dari hujan dan
aliran samping maka perbedaan ketinggian muka air di saluran dan
petakan lahan menjadi berkurang hanya berkisar antara 10-15 cm.
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Gambar 51. Hubungan muka air di saluran dengan di petak lahan

Analisis regresi menunjukkan hubungan yang erat antara
kenaikan atau penurunan air di saluran dengan status air tanah di
petakan lahan (Gambar 52). Nilai korelasi adalah mencapai 0.85. dan
persamaan ini menghasilkan model persamaan Y = 0,83 x +13, 78,
dimana nilai x adalah ketinggian air di saluran. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa keberadaan air dalam saluran sangat penting, dan
operasi pintu air dengan tujuan penahanan (retensi) adalah hal yang
tepat. Sistem penahanan pada kedalaman air di saluran tidak boleh
kurang dari 30 cm dari tanggul saluran. Kelebihan air bisa dilewatkan
melalui paralon yang dipasang pada level ini.
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Gambar 52. Sebaran muka air model linier dari hubungan air di saluran dan lahan

Model DRAINMOD
Simulasi komputer untuk mengevaluasi status air di petak tersier
akibat rancangan tata air mikro dilakukan dengan menggunakan model
DRAINMOD. DRAINMOD adalah model simulasi komputer yang
dikembangkan di North Carolina State University pada pertengahan
tahun 1970-an (Skaggs, 1982). Model DRAINMOD didasarkan pada
konsep keseimbangan air di dalam profil tanah dan menggunakan data
klimatologi untuk simulasi kinerja drainase dan sistem pengendalian
muka air tanah. Model tersebut dikembangkan secara khusus untuk
muka air tanah pada lapisan tanah dangkal. Metode prakiraan digunakan
untuk mengukur komponen-komponen hidrologi seperti drainase
bawah permukaan, sub-irigasi, infiltrasi, evapotranspirasi, dan limpasan
permukaan. Sebagai contoh, persamaan yang dikembangkan oleh
Hooghoudt (Luthin, 1978), Kirkham (1957), digunakan untuk menghitung
laju drainase dan subirigasi, sedangkan laju infiltrasi diprediksi dengan
persamaan Green dan Amplitudo. Metode numerik yang kompleks
dihindari dengan menganggap bahwa saluran dalam keadaan
kesetimbangan selama distribusi air tanah di atas muka air tanah.
DRAINMOD telah digunakan sebagai alat untuk membuat
optimasi dan evaluasi sistem pengelolaan air baik kondisi drainase
permukaan ataupun bawah permukaan. Model DRAINMOD (Skaggs,
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1982; 1991) adalah model hidrologi untuk menyimulasi fluktuasi muka
air tanah. Dasar perhitungan dalam model adalah analisis
keseimbangan air dalam suatu unit kolom tanah vertikal per unit luas
permukaan, dimulai dari lapisan kedap sampai ke permukaan tanah, dan
berada di antara saluran drainase. Secara matematik, perhitungan
keseimbangan air di dalam profil tanah pada peride waktu Dt bisa ditulis
sebagai berikut:

DVa = F - D - Ds

[7]

P = F + RO + DS

[8]

dimana DVa adalah perubahan volume udara tanah (atau
perubahan simpanan) (cm), F adalah infiltrasi (cm), ET adalah
evapotranspirasi (cm), D adalah aliran lateral (tanda negatif artinya
pada aliran drainase dan positif bila dalam kondisi irigasi bawah tanah
(cm), Ds adalah aliran samping seepage (tanda positif adalah bila terjadi
kenaikan kafiler ke atas) (cm), P adalah presipitasi (hujan) (cm), RO
adalah aliran permukaan (cm) dan DS adalah perubahan simpanan
permukaan air tanah. Sebagai ilustrasi profil sistem drainase dalam
DRAINMOD dapat dilihat pada Gambar 53.

Evapotranspirasi
Aliran Permukaan

Simpanan permukaan

Infiltrasi

Muka air

Drainase
Lubang
drainse

Seepage
Lapisan kedap

Gambar 53. Skematis Sistem Pengendalian Muka Air Tanah Saluran Terbuka Dan Bawah
Tanah (Skaggs, 1991)
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Simulasi komputer model DRAINMOD terdiri dari model simulasi
DRAINMOD dan sejumlah program pendukung. Direktori DRAINMOD
dibagi kedalam beberapa subdirektori, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Models - subdirektori yang berisi file yang dapat dieksekusi dan
program-program pendukung yang lain;
Inputs - subdirektori yang berisi file input umum untuk simulasi;
Outputs - subdirektori yang berisi file output;
Weather - subdirektori yang berisi file input cuaca;
Crops - subdirektori yang berisi file input tanaman; dan
Soils - subdirektori yang berisi file input tanah.

Input model DRAINMOD meliputi sifat-sifat tanah, data cuaca,
peubah hasil panen, dan parameter tempat. Input sifat tanah meliputi
konduktivitas hidraulik jenuh (karena lapisan), hubungan antara volume
drainase dan kedalaman muka air tanah, serta informasi mengenai
perubahan naiknya muka air tanah. Kedalaman efektif zona perakaran
sebagai fungsi waktu juga merupakan input model DRAINMOD (Eddrisea,
et al., 2000).
Curah hujan tiap jam serta suhu maksimum dan minimum harian
dibaca dari data cuaca dan keseimbangan air yang dikonduksikan pada
setiap jam. Ringkasan prediksi model untuk komponen-komponen
hidrologi seperti curah hujan, infiltrasi, drainase, ET, dan lain-lain
diperoleh secara harian, bulanan, atau setiap tahun. Kinerja dari
rancangan sistem yang diberikan atau alternatif pengelolaan
memungkinkan untuk disimulasikan dari data klimatologi pada periode
yang panjang, katakanlah 20 sampai 40 tahun untuk memperhatikan
pengaruh dari tahun ke tahun dan variabilitas menurut musim. Pengaruh
dari rancangan sistem pengelolaan air terhadap hasil juga dievaluasi.
Metode indeks stress (Hiler, 1969) digunakan untuk menghitung respon
hasil pada kondisi berlebihan dan kekurangan air tanah (Hardjoamidjojo
dan Skaggs, 1982). Menggunakan komponen-komponen hasil adalah
sebuah pilihan dan dapat dihilangkan jika diinginkan.
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Simulai computer model DRAINMOD
Drainmod adalah komputer mod yang mampu menduga
fluktuasi muka air tanah. Tahap awal simulasi menggunakan iklim
normal dengan menggunakan data hujan tahun 2014. Hasil dinamika
muka air tanah prediksi DRAINMOD dapat dilihat pada Gambar 54. Dari
hasil simulasi menunjukkan bahwa bila pembukaan lahan dilakukan
tanpa pengendalian, dan sistem drainase dilakukan terbuka maka muka
air turun melampaui batas kritis. Air akan selalu berada di bawah zona
40 cm. Kondisi ini akan berbahaya bagi lahan karena akan terjadi
kelebihan pembuangan dan bagian permukaan tanah dan zona akar
akan kering sehingga rawan terhadap kebakaran.
Melalui penyekatan kanal dengan kedalaman 20-30 cm dari
bagian atas tanggul terbukti efektif dalam menahan air di saluran dan
berdampak langsung dalam kenaikan muka air tanah. Melalui
penahanan ini mampu menaikkan muka air 50-60 cm. Kondisi ini jelas
juga sangat positif dalam upaya menahan laju emisi karbon. Penurunan
air 1 cm akan meningkatkan emisi karbon sebanyak 0.91 ton CO2 (Hooijer
et al., 2006). Oleh karena itu pengendalian muka air lahan gambut hanya
bisa dikerjakan bila lahan dikelola dan ada dalam pengusahaan. Area
yang tidak bertuan sering kali mendapat perlakukan para perambah dan
pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab sehingga area lahan
menjadi terbuka dan drainase tidak terjadi lagi. Data menyebutkan
kebakaran lahan sering kali berasal dari area yang tidak diusahakan dan
tidak ada yang bertanggung jawab dalam pengusahaan.
Terlihat jelas hasil simulasi komputer model DRAINMOD bahwa
bila jaringan dibiarkan terbuka tanpa upaya penahanan air (sekat) maka
muka air akan turun melampaui batas kritis. Dan bahkan di musim hujan
sekalipun air tanah akan turun bila air tidak di tahan (Gambar 54)
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Gambar 54. Dinamika Muka Air Tanah Hasil Simulasi DRAINMOD Tanpa Pengendalian dan
Muka Air Tanah Di Lapangan Hasil Pengendalian
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Bagian Ketiga

PENGENDALIAN KEBAKARAN DI LAHAN GAMBUT
Oleh : Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr
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A. PENDAHULUAN

Kejadian kebakaran sudah terjadi sejak lama dan merupakan
catatan sejarah kelam. Kebakaran hutan dan lahan yang besar bermula
terjadi pada tahun 1982−1983 dimana 3.6 juta ha khususnya di
Kalimantan Timur terbakar diikuti berbagai dampak negatifnya seperti
terjadinya pelepasan emisi gas rumah kaca tanpa kendali, terganggunya
penerbangan, terganggunya hubungan antar negara dan lain-lain
(Saharjo, 2016). Kejadian ini tentu saja mengagetkan berbagai pihak
khususnya para peneliti hutan tropika basah. Mereka hampir tidak
percaya bahwa hutan tropika basah yang kaya akan keanekaragaman
hayati dan dengan tingkat kepadatan vegetasi yang tinggi dan selalu
basah akan juga ikut terbakar (Saharjo, 2016). Fakta lapangan akhirnya
menyadarkan mereka bahwa tindakan manusialah yang mengawali
segalanya, mulai dari pengelolaan hutan yang tidak lestari yang
berujung pada eksekusi lapangan oleh para kontraktor lapangan tanpa
pada kaidah pemanfaatan hutan yang lestari hingga peran dari para
peladang berpindah yang menuntaskan tugas mereka dengan
melakukan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan yang kemudian
diikuti oleh pelaku usaha untuk juga melakukan hal yang sama (Saharjo,
2016).
Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan
berbagai pengaruh buruk terhadap sumber daya lahan dan ekosistem
dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai penelitian
(Saharjo 2015b). Pengembalian ke bentuk semula (pemulihan) selain
akan membutuhkan waktu yang sangat lama juga tidak akan kembali
seperti sedia kala. Kerusakan sumber daya alam tidak hanya semata
perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan ekonomi,
sebab nilai-nilai ekonomi sumber daya alam bisa saja hilang bahkan
mungkin tidak dapat dipulihkan kembali (Saharjo, 2016). Dampak
kebakaran hutan dan lahan terhadap flora dan fauna menjadi lebih
penting dan signifikan ketika yang menjadi korban adalah termasuk jenis
langka dan dilindungi, untuk itu menjadi hal yang wajar sekali bila kepada
para pembakar diminta pertanggungjawabannya termasuk mengganti
kerugian sebagai akibat yang ditimbulkannya dan menjadikannya
sebagai sarana untuk tidak melakukannya lagi (Saharjo, 2016).
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Sebagian besar kebakaran di tropis dipicu baik secara tidak
sengaja atau sengaja oleh manusia dan berhubungan dengan beberapa
penyebab; beberapa diantaranya terbatas untuk memenuhi kebutuhan
hidup sementara yang lainnya lebih kepada aktivitas komersial (Qadri
2001). Dari berbagai penyebab yang melatar belakangi terjadinya
bencana asap yang terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997−1998
adalah teknik penyiapan lahan dengan pembakaran untuk konversi
lahan hutan menjadi bentuk penggunaan lahan lainnya seperti
perkebunan, hutan tanaman dan kegiatan komersial lainnya, pertanian
tebas bakar dan para spekulan yang membakar untuk mengklaim
lahannya (Qadri 2001).
Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lainnya adalah
penggunaan api atau kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran.
Ada juga yang menggunakan istilah "anthropogenic fires” yaitu bahwa
sebagian besar kebakaran disebabkan oleh penggunaan api dalam
manajemen lahan (Anderson et al 1999). Contoh dari kegiatan dimaksud
seperti pembalakan secara komersial, konversi hutan dan penanaman
baru, pertanian tebas bakar, invasi terhadap lahan basah, kebakaran tak
disengaja, dan pembakaran sebagai senjata.
Tidak banyak informasi mengenai kebakaran hutan Indonesia
terutama tentang perilaku api, teknik pencegahan, teknik pemadaman,
dan lain-lain yang berasal dari hasil penelitian di lapangan. Hal ini akibat
dari beragamnya tipe vegetasi dan karakteristik lingkungan yang
spesifik sehingga memerlukan teknik berbeda dalam kegiatan
penanggulangannya (Saharjo, 2016). Akibat kurangnya data tersebut
membuat beberapa orang yang mengaku pakar telah berusaha mengIndonesia-kan data-data yang berasal dari luar Indonesia yang keadaan
vegetasi dan iklimnya sangat berbeda sekali. Tentu saja hal ini tidak
dapat dibenarkan, karena dampak penerapan data-data tersebut sangat
fatal. Tragisnya terbukti bahwa beberapa aturan teknis kebakaran hutan
yang menggunakan data bukan Indonesia tersebut dibuat oleh instansi
pemerintah terkait (Saharjo, 2016).
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Gambar 55. Contoh kebakaran gambut yang menghasilkan asap dan GRK

Salah satu alasan mengapa hingga hari ini banyak yang manusia
yang melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran meskipun
dilarang, seperti yang dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat adat
atau tradisional, masyarakat biasa dan para pelaku usaha baik
perkebunan maupun kehutanan adalah karena beranggapan bahwa,
penyiapan lahan dengan pembakaran tersebut mudah, murah, dan cepat
sehingga target yang telah dirancang sebelumnya dapat tercapai
dibandingkan dengan tanpa bakar dan tidak terlalu mengeluarkan biaya
besar (Saharjo, 2016).
Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia saat ini yang melegalkan tindakan pembakaran
secara sengaja. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan-peraturan Menteri, dan lain-lain.
Kekecualian hanya diberikan kepada masyarakat adat/tradisional yang
masih diperkenankan untuk membuka lahannya menggunakan api
selama tidak masuk ke lahan orang lain dan itu pun maksimum hanya 2
ha saja. Mereka masih diperkenankan untuk membuka lahan dengan
menggunakan api karena itu bagian dari kegiatan religius mereka dan
mereka dapat melindungi arealnya dari melompat ke tempat lain
sehingga akan merugikan.
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Pasal 26 PP 71/2014, Setiap orang dilarang: a. membuka lahan di
Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; b. membuat saluran drainase
yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; c. membakar lahan
gambut; dan/atau d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan
terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 26 PP 57 Tahun
2016 ayat (l), menyatakan bahwa setiap orang dilarang: a. membuka
lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung
dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman
tertentu; b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut
menjadi kering; c. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan
pembiaran terjadinya pembakaran; dan/ atau d. melakukan kegiatan lain
yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem
Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

Gambar 56. Contoh kebakaran di wilayah bergambut (Photo: BNPB Sumsel, 2018, 2016)

Pada beberapa tahun terakhir ini terbukti bahwa kebakaran yang
terjadi semakin masif dengan kerugian akibat dampak negatif yang
ditimbulkannya sangat luar biasa, silakan dilihat kerugian tahun 2015
lalu yang mencapai lebih dari Rp.200 Triliun yang terjadi dalam kisaran
waktu hanya sekitar 3-4 bulan saja. Kebakaran yang terjadi terus
berproses karena sulit dikendalikan dan tidak hanya terjadi pada satu
lokasi saja tetapi terjadi pada beberapa lokasi secara bersamaan, juga
didukung dengan upaya pemadaman yang kekurangan air yang menjadi
andalannya, karena kebakarannya terjadi di lahan gambut dengan
berbagai tipe dekomposisi dan dengan ketebalan yang berbeda pula. Bila
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kebakaran gambut terus dibiarkan maka dampak negatifnya akan makin
besar lagi, sehingga untuk itu maka perlu dikendalikan sedini mungkin
secara sistematis dan terencana. Inilah sebenarnya cikal bakal lahirnya
Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden No.1 tahun 2016.
Kehadiran BRG diharapkan mampu menekan emisi GRK yang dihasilkan
dari kebakaran gambut melalui re-wetting, re-vegetation dan
revitalization atau yang lebih dikenal dengan istilah “R3”. Pada Perpres
tersebut BRG diwajibkan menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi
ekosistem gambut sampai tahun 2020 seluas kurang lebih 2 juta ha
lahan gambut khususnya bekas terbakar tahun 2015 pada 7 provinsi di
tanah air. Dalam rangka merealisasikan untuk mencapai target tersebut,
maka telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain : Pelaksanaan
koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi
gambut; Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting)
gambut dan segala kelengkapannya; Penataan ulang pengelolaan areal
gambut terbakar; Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan
infrastruktur di lahan konsesi; dan lain sebagainya.
Target Restorasi tertuang dalam
SK. 05/BRG/KPTS/2016
tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut. Pada tahun 2018,
SK di atas diperbaharui menyesuaikan dengan kondisi terbaru melalui
SK. No.16/BRG/KPTS/2018. Target restorasi BRG menjadi 2.676.601 Ha
yang terdistribusi ke dalam beberapa komponen yaitu: kawasan lindung
seluas 491.791 Ha, budidaya berizin seluas 1.784.353 Ha, dan kawasan
budidaya tidak berizin seluas400.457 Ha.
Modul ini menjadi penting karena akan menjadi akan menjadi
salah satu sumber dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan
lahan khususnya yang berada di lahan gambut. Sampai saat ini tidak
banyak modul pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah
bergambut yang tersedia dan siap digunakan. Modul ini akan
menampilkan upaya terkini yang harus dilakukan dalam upaya
pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut.
Modul ini akan membahas tentang pengendalian kebakaran
hutan dan lahan yang wajib dilaksanakan oleh para penanggungjawab
usaha di wilayah usahanya, yang dikaitkan pula dengan kewajiban apa
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yang wajib dilakukan khususnya dalam kegiatan pengendalian yang
meliputi: pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
Kegiatan pengendalian menjadi teramat penting karena wilayah
usahanya merupakan lahan gambut yang sangat sensitif terhadap
kegiatan yang dilakukan. Artinya bahwa kesalahan dalam melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan akan berujung kepada peningkatan
produktivitas yang makin rendah serta berpeluang lahan gambut
tersebut mungkin tidak dapat diolah kembali.

B. PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2004,
menyatakan bahwa (1) untuk mencegah dan membatasi kerusakan
hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi: a.
pencegahan; b. pemadaman; dan c. penanganan pasca kebakaran. Pada
ayat (2) tertulis bahwa kegiatan pengendalian kebakaran hutan
dilakukan pada tingkat: a. nasional; b. provinsi; c. kabupaten/kota; dan d.
unit atau kesatuan pengelolaan hutan.
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut
Dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian,
pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta
operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran,
dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen
pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan (Permenlhk No. 32
Tahun 2016). Pasal 65 P32/2016, kegiatan Dalkarhutla, sekurangkurangnya terdiri atas: a. perencanaan;
b. penyelenggaraan
pencegahan; c. penyelenggaraan penanggulangan; d. penyelenggaraan
penanganan pasca kebakaran; e. koordinasi kerja; f. status kesiagaan.
Pasal 51 P32/2016 ayat (2), menyatakan bahwa sarpras
Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
terdiri dari: a. sarpras pencegahan kebakaran hutan; b. sarpras
pemadaman kebakaran hutan; dan c. sarpras lainnya. Sementara itu
untuk wilayah usaha perkebunan sesuai pasal 64 P32/2016, diketahui
bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan sarpras
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untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian
kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan pasal 1 angka 15 Permentan 5/2018, diketahui
bahwa yang dimaksud dengan pengendalian Kebakaran Lahan
Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari
pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan
Perkebunan.
Pasal 12 Permentan 5/2018, menyatakan bahwa pelaku usaha
perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian
kebakaran lahan perkebunan. Pasal 14 Permentan 5/2018, sistem
pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 meliputi: a. organisasi; b. sumber daya manusia; dan c.
operasional pengendalian.
Pasal 25 Permentan 5/2018, sarana
pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 meliputi: a. peralatan pemadaman; b. pengolahan data
dan komunikasi; c. sarana transportasi; dan d. alat pendukung lainnya.
Pasal 19 Permentan 5/2018, menyatakan bahwa operasional
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling
sedikit terdiri atas: a. peringatan dini; b. deteksi dini; c. pemadaman
kebakaran; dan d. penanganan pasca kebakaran.
Pasal 14 PP No.4 tahun 2001 ayat (1), menyatakan bahwa setiap
penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib
memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah
terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. (2)
Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau
lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. sistem deteksi
dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat
pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi
standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran
hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab
dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan
atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau
lahan secara berkala.
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C. PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 46 PermenLHK No.32/2016, menyatakan bahwa, dalam
upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, perlu didukung oleh
sarana dan prasarana (Sarpras) Dalkarhutla, meliputi: a. pemenuhan
sarpras Dalkarhutla; b. peningkatan kapasitas sarpras Dalkarhutla.
Sementara itu pada Pasal 51 ayat (2) PermenLHK No.32/2016,
menyatakan bahwa Sarpras Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari: a. sarpras pencegahan
kebakaran hutan; b. sarpras pemadaman kebakaran hutan; dan c.
sarpras lainnya.
Pasal 70 PermenLHK No.32/2016, menyatakan bahwa
Penyelenggaraan pencegahan karhutla, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69, ditujukan untuk: a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan hutan dan lahan; b. mitigasi faktor penyebab
kebakaran utamanya sumber api dan bahan bakaran; c. penyadartahuan
perilaku setiap orang dan atau kelompok korporasi; d. mengurangi
peluang atau niat sengaja maupun tidak sengaja setiap orang dan atau
kelompok korporasi melakukan pembakaran vegetasi; e. memberikan
informasi sedini mungkin akan potensi karhutla.
Pasal 14 PP No.4 Tahun 2001 ayat (1), Setiap penanggung jawab
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan
prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan
dan atau lahan di lokasi usahanya. (2) Sarana dan prasarana
pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. sistem deteksi dini untuk
mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat
pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi
standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran
hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab
dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan
atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau
lahan secara berkala.
Pasal 12 PP No.4 Tahun 2001, Setiap orang berkewajiban
mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup
132 - Modul

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pasal 13 PP No.4
Tahun 2001, Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau
lahan di lokasi usahanya.

C.1. Sistem Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan pasal 69 P32/2016 ayat (1), disebutkan bahwa
penyelenggaraan pencegahan karhutla mencakup pemberdayaan
masyarakat,
penyadartahuan,
pengurangan
risiko
karhutla,
kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini dan patroli pencegahan. (2)
kegiatan pencegahan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi: a. penerapan agroforestri, agro silvo pastura, silvo pastura dan
kegiatan sejenisnya; b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan
karhutla melalui berbagai ragam metode; c. kampanye pencegahan
kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penyadarantahuan
pencegahan karhutla; d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat
peraga pencegahan karhutla; e. gerakan pencegahan karhutla; f.
pendampingan masyarakat peduli api; g. praktik pembukaan lahan
tanpa bakar; h. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; i.
pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; j. pengelolaan bahan bakaran;
k. pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air; l. pemantapan
organisasi dan prosedurnya; m. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi,
kunjungan kerja dan lain-lain; o. peringatan dini dan aplikasi sistem
peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya; p. pembuatan,
pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan
pencegahan karhutla; q. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan
informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya;
r.
pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi sumber daya
pengendalian karhutla nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan
dan desa; dan s. patroli pencegahan dalkarhutla.
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Pasal 52 ayat (1) PermenLHK No.32/2016, menyatakan bahwa
sarpras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain: a. penyadartahuan atau kampanye
pencegahan; b. keteknikan pencegahan; c. sarana pengelolaan kanal
pada gambut; d. posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan; e.
peringatan dini kebakaran hutan dan lahan; dan f. deteksi dini kebakaran
hutan.

C.2. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (Early Warning System)

Pasal 52 P32/2016 ayat (6) menyatakan bahwa sarana
peringatan dini kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, terdiri atas peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya,
peta kerja, database sumber daya pengendalian kebakaran, perangkat
pendukung untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya bahaya,
kebakaran, rambu-rambu larangan membakar, papan informasi
Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK), bendera PBK, alat bantu PBK Desa,
dan peralatan pengukur cuaca portabel atau menetap, dan sistem yang
dapat mendukung untuk penyebar-luasan informasi kerawanan
kebakaran hutan dan lahan,
Pasal 20 Permentan 5/2018, Peringatan dini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi peringkat bahaya kebakaran
dan kelengkapannya, papan/bendera, peta rawan kebakaran, peta
situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian
kebakaran.
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Gambar 57. Contoh informasi yang disampaikan melalui peringatan dini

Saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
tengah mengembangkan software Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran
(SPBK). SPBK diolah berdasarkan perhitungan: karakteristik bahan bakar
(medium yang mudah terbakar ; gambut atau serasah dll ) dan kondisi
cuaca ; dua hal ini yang kemudian di analisis untuk menentukan tingkat
sensitivitas bahan bakar di wilayah tersebut. Software ini sebelumnya
tidak memasukkan unsur manusia sebagai salah satu indikatornya,
pengembangan SPBK tersebut saat ini memasukkan unsur “manusia”
nya sebagai salah satu indikator.
Selain itu terdapat pula peta rawan kebakaran yang, didasarkan
pada kondisi kemudahan bahan bakar terbakar dan kesulitan
pemadaman. Peta ini untuk melihat keberadaan bahan bakar di lahan
tertentu (pohon, gambut, serasah, alang-alang dll) dan lokasi nya,
sehingga menjadi dasar untuk menentukan lokasi rawan kebakaran.
Peta rawan kebakaran ini juga disarankan untuk digunakan seperti
disebutkan dalam SOP Pencegahan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun,
Kemenkoperekonomian tahun 2016.
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Gambar 58.Contoh peta Desa rawan kebakaran (potensi tinggi dan rendah dibakar)

C.3. Sistem Deteksi Dini (Early Detection System)

Pasal 6 PermenLH No.10 tahun 2010, menyatakan bahwa
pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan
melalui: a. peringatan dini; b. deteksi dini; dan c. pengamatan lapangan.
Pasal 52 ayat (7) PermenLHK No.32/2016, menyatakan bahwa
sarana deteksi dini kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, meliputi menara pengawas atau CCTV atau sensor panas
sejenisnya, perangkat pendukung untuk mengolah data informasi
hotspot, global positioning system, drone, ultra light trike atau pesawat
terbang sejenisnya, dan peralatan dan perlengkapan untuk penyebarluasan informasi hasil deteksi dini.
Pasal 21 Permentan 5/2018 ayat (1), menyebutkan bahwa deteksi
dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi sarana dan
prasarana pemantauan titik panas. (2) sarana pemantauan titik panas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat komputer yang
terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. (3) spesifikasi menara pemantau api sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
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Gambar 59. Bukan contoh menara pengawas api yang baik dan benar

Pasal 22 Permentan 5/2018 ayat (1), menyebutkan bahwa
pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dilakukan oleh satuan tugas (satgas). (2) pemantauan titik panas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi titik
panas yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
dan/atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN).
Pasal 6 PermenLHK No.8 Tahun 2018, menyatakan bahwa,
pengecekan lapangan Informasi Titik Panas dilakukan melalui: a.
pengkategorian lokasi; b. pengkategorian titik panas; dan c. penetapan
prioritas sasaran pengecekan titik panas. Pasal 7 PermenLHK No.8
Tahun 2018, menyatakan bahwa kategori lokasi pengecekan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung,
hutan produksi yang tidak dibebani hak, hutan adat, hutan hak, taman
hutan raya, hutan produksi yang dibebani izin, obyek vital nasional, areal
perkebunan dan/atau pertanian dan/atau pemukiman; b. kawasan
gambut; dan c. kawasan non gambut.
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Gambar 60. Contoh sebaran hotspot

Pasal 8 PermenLHK No.8 Tahun 2018 ayat (1), disebutkan bahwa
setiap titik panas yang terpantau dilakukan pengecekan oleh
penanggung jawab wilayah kerja. (2) pengkategorian titik panas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang berdasarkan tingkat
kepercayaan yang tercantum dalam Informasi Titik Panas.
(3)
pengkategorian titik panas terdiri atas titik panas kepercayaan tinggi,
titik panas kepercayaan sedang, dan titik panas kepercayaan rendah,
meliputi: a. titik panas kepercayaan tinggi dengan tingkat kepercayaan
80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen); b.
titik panas kepercayaan sedang dengan tingkat kepercayaan 30% (tiga
puluh persen) sampai dengan 79% (tujuh puluh sembilan persen); dan c.
titik panas kepercayaan rendah dengan tingkat kepercayaan di bawah
30% (tiga puluh persen).
Pasal 11 PermenLHK No.8 Tahun 2018 ayat (1), menyatakan
bahwa pengecekan lapangan informasi titik panas pada kawasan suaka
alam dan kawasan pelestarian alam, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kecuali Taman
Hutan Raya. (2) pengecekan lapangan informasi titik panas pada taman
buru dan hutan lindung, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota. (3) pengecekan lapangan informasi titik
panas hutan produksi yang tidak dibebani hak, dilaksanakan oleh
Pemegang Izin pemanfaatan dan penggunaan. (4) pengecekan lapangan
informasi titik panas pada hutan adat, hutan hak, dan taman hutan raya,
dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis kementerian Lingkungan Hidup
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dan Kehutanan atau Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. (5) pengecekan lapangan informasi titik panas hutan
produksi yang dibebani izin, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemegang izin. (6) pengecekan lapangan
informasi titik panas pada obyek vital nasional, dilaksanakan oleh
Pengelola
obyek
vital
nasional,
Pemerintah
Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota. (7) pengecekan lapangan informasi titik
panas pada areal perkebunan dan/atau pertanian dan/atau pemukiman,
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Gambar 61. Contoh sebaran hotspot indikasi kebakaran di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau,
Jan-Feb. 2019

Pasal 12 PermenLHK No.8 Tahun 2018 ayat (1), bahwa dalam
rangka percepatan penanggulangan Karhutla, unit pengelola dapat
berkoordinasi dengan unit pengelola lain untuk melaksanakan
pengecekan lapangan Informasi Titik Panas. (2) dalam kondisi status
darurat akibat Karhutla, pelaksanaan pengecekan Informasi Titik Panas
dikoordinir oleh satuan tugas siaga darurat.
Pasal 15 PermenLHK No.8 Tahun 2018, bahwa Alat dan bahan
yang diperlukan saat pengecekan lapangan informasi titik panas
meliputi: a. alat dokumentasi (kamera atau sejenisnya); b. alat navigasi
(gps atau sejenisnya); c. alat komunikasi; d. alat tulis; e. alat
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transportasi; f. sarana dan prasarana pemadaman; g. Informasi Titik
Panas; dan h. form pengecekan Informasi Titik Panas.
Pasal 19 PermenLHK No.8 Tahun 2018, menyatakan bahwa
pelaporan hasil pengecekan lapangan informasi titik panas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g terdiri atas: a. laporan
sementara; b. laporan resmi; dan c. laporan bulanan. Sementara itu pada
Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa Laporan sementara dan laporan
resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disampaikan
oleh pelaksana kepada pemberi tugas.
(2) Laporan bulanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan oleh Kepala UPT
secara berjenjang kepada Direktur Jenderal dan Direktur paling lama
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. Pasal 24 ayat (1),
menyatakan bahwa Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, yang dilakukan oleh pemegang izin, disampaikan secara
berjenjang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur dan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai PPIKHL. (2) laporan bulanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal
10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Gambar 62. Contoh hasil pantauan satelit terjadinya kebakaran di Bengkalis, Riau, 2019

140 - Modul

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi

C.4. Pencegahan Melalui Pendidikan
C.4.1.Program Desa Peduli Gambut (DPG) 2

Dari waktu ke waktu, ekosistem gambut di Indonesia terus
terdegradasi. Sebagian besar terjadi akibat pengeringan gambut dan
kebakaran. Pada ekosistem yang berubah dan rentan inilah terdapat
kehidupan sejumlah kelompok masyarakat. Berdasarkan analisis BRG
setidaknya desa di dalam dan sekitar ekosistem gambut pada 7 provinsi
prioritas restorasi gambut diperkirakan mencapai 2.945 desa. Sebagian
besar dari desa-desa itu adalah desa yang rawan kebakaran hutan dan
lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis adanya 731
desa-desa rawan kebakaran tersebut. Sebagian berada di dalam dan
sekitar ekosistem gambut. Sementara itu, di areal kurang lebih 2,49 juta
hektar yang menjadi target restorasi gambut diperkirakan ada 1.205
desa dan kelurahan BRG telah merancang Program Desa Peduli Gambut
sebagai bagian dari fungsi penghimpun dan mengakomodasikan
partisipasi dan dukungan masyarakat dalam restorasi gambut.
Program Desa Peduli Gambut (selanjutnya disingkat DPG) adalah
kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desadesa/kelurahan di dalam dan sekitar KHG, yang menjadi target restorasi
gambut. Desa dan atau wilayah adat itu perlu dirajut ke dalam suatu
kawasan guna mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut yang baik.
Program Desa Peduli Gambut dibangun atas dasar konsep mata
penghidupan masyarakat desa yang berkelanjutan (sustainable rural
livelihood, SRL). Sebagaimana dinyatakan oleh Scoones3, livelihood
merupakan gabungan dari kemampuan, modal alam dan modal sosial
serta kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat desa.
Livelihood akan berkelanjutan jika seluruh elemennya itu mampu

2 Disarikan dari Pedoman Pelaksanaan Program Desa Perduli Gambut, Badan
Restorasi Gambut - 2017

Scoones, Ian. 1998. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis,
IDS Working Paper 72.
3
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bertahan, pulih, terpelihara dan meningkat tanpa mengurangi
kelestarian lingkungan, dalam hal ini adalah ekosistem gambut.
Program Desa Peduli Gambut mendorong adanya mitigasi
bencana asap pada desa/kelurahan di areal gambut rawan kebakaran.
Di samping itu program ini mendorong pemulihan lahan pertanian
terbakar; peningkatan ekonomi dari pengelolaan gambut berbasis
kearifan lokal, revital- isasi kelembagaan sosial, penyelesaian konflik
tenurial dan pengakuan/legalisasi hak dan akses masyarakat melalui
skema perhutanan sosial, hutan adat atau reforma agraria.
Program Desa Peduli Gambut dijalankan melalui sejumlah
kegiatan paling tidak sepuluh kegiatan yang perlu dilakukan untuk
menjalankan Program ini, yaitu (i) penempatan fasilitator desa; (ii)
pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif untuk penentuan wilayah
desa dan wilayah ekosistem gambut yang dilindungi dan dikelola
masyarakat; (iii) pengintegrasian aspek perlindungan dan pengelolaan
gambut ke dalam perencanaan desa; (iv) pembentukan kawasan
perdesaan di dalam lingkup Kesatuan Hidrologis Gambut; (v) penguatan
kelembagaan yang dilakukan melalui pembentukan peraturan di tingkat
desa serta kelompok masyarakat yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan restorasi gambut; (vi) penguatan inovasi terhadap
pengetahuan lokal dan pengembangan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan gambut; (vii) pemberdayaan ekonomi desa dan kelompok
masyarakat; (viii) resolusi konflik intra dan antar desa serta antara desa
dengan pihak lain; (ix) pengakuan hukum negara atau legalisasi
terhadap hak dan atau akses masyarakat pada lahan gambut di dalam
dan di luar kawasan hutan negara; (x) partisipasi dan pemantauan
warga masyarakat terhadap pelaksanaan restorasi gambut.
Pada
kegiatan pemetaan sosial dilakukan pengumpulan
informasi terkait dengan lokasi dimana kejadian kebakaran gambut,
kekeringan, banjir dan sebagainya ditemukan dan potensial menjadi
lokasi kegiatan restorasi gambut.
Hubungan DPG dengan pengendalian kebakaran lahan

Sebagai penggerak ditingkat desa maka setiap DPG dibentuk
Kelompok Masyarakat Perduli Gambut, kelompok ini diharapkan
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menjalankan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan upaya pemulihan
gambut seperti restorasi hidrologi, revegetasi atau revitalisasi ekonomi,
termasuk perduli kebakaran lahan dan hutan.
Kebakaran tidak hanya bersumber dari dalam konsesi dan bisa
juga bersumber di sekitar konsesi. Hal ini bisa disebabkan antara lain
seperti tradisi masyarakat setempat dalam mengelola lahan pertanian
atau penyebab lainnya. Begitu juga sebaliknya, kebakaran dari dalam
konsesi berpotensi merambat keluar konsesi yang menjadi wilayah
penghidupan masyarakat. Salah satu yang disasar dalam program DPG
adalah bagaimana potensi-potensi terjadi kebakaran lahan dan hutan
terutama di sekitar konsesi bisa dikurangi serta membangun kerja sama
dalam pengendalian kebakaran.
Penguatan inovasi terhadap
pengetahuan lokal dan pengembangan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan gambut bisa menjadi upaya pemberdayaan masyarakat
sekitar konsesi.
DPG bisa diadopsi sebagai sebuah konsep dengan penamaan
yang tidak harus sama dengan yang dikembangkan oleh BRG.
Perusahaan bisa membuat penamaan dan mengembangkan program
sesuai dengan keinginan perusahaan. Namun yang perlu diperhatikan
adalah prinsip-prinsip dasar dalam membangun DPG.

C.4.2. Masyarakat Peduli Api (MPA)/Kelompok Tani Peduli Api

Pasal 22 PermenLHK No.32 Tahun 2016 ayat (1), bahwa setiap: a.
pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung dan hutan
produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi
dan HTR; b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan
non pertambangan; c. Pengelola Hutan Kemasyarakatan; d. Pengelola
Hutan Desa; e. Penanggung jawab Hutan Adat; f. Pemilik Hutan Hak; g.
Pemegang KHDTK; dan h. Kelompok tani sekitar hutan atau desa
konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem
hutan; wajib memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok Masyarakat
Peduli Api (MPA).
(2) Setiap organisasi dalam satu kelompok
Masyarakat Peduli Api (MPA) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)
regu, masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota
masyarakat setempat dalam satu desa.
(3) Pembentukan dan
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pembinaan kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama dengan
kesatuan pengelolaan hutan dan/atau Manggala Agni terdekat.
Pasal 13 Permentan 5/2018 ayat (1), Pekebun wajib membentuk
KTPA sebagai bagian dari sistem, sarana, prasarana pengendalian
kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
(2) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setiap kelompok atau gabungan kelompok membentuk KTPA yang
anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian
kebakaran Lahan Perkebunan. (3) Pengetahuan dan keahlian dalam
pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
Pasal 23 PermenLHK No.32 Tahun 2016 ayat (1), bahwa setiap
organisasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), sekurang-kurangnya
mempunyai perangkat organisasi dan tugas, meliputi: a. Ketua
Masyarakat Peduli Api (MPA); melaksanakan tugas perencanaan,
pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap
usaha Dalkarhutla di desanya; b. Sekretaris merangkap Bendahara;
melaksanakan tugas untuk mengelola administrasi keuangan dan
tugas-tugas kesekretariatan; c. Kepala Regu; melaksanakan tugas
operasional dalkarhutla. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.

Gambar 63. Contoh MPA bentukan masyarakat di Siak (Photo: BHS, 2018)
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Pasal 24 PermenLHK No.32 Tahun 2016, bahwa setiap pemegang
izin usaha non kehutanan di luar kawasan hutan antara lain,
perkebunan, pertambangan, wajib membentuk organisasi pengendalian
kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 25 PermenLHK No.32 Tahun 2016, bahwa Setiap
perorangan dan atau kelompok pencinta alam, kader konservasi,
kelompok jasa pemanduan wisata di Taman Nasional, pemerhati
lingkungan, duta lingkungan, dan pekerja atau profesi lainnya dapat
membangun kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sesuai dengan
kebutuhannya.

C.4.3. Sekolah Lapang Petani Gambut (SLPG)

BRG mengembangkan sekolah lapang petani gambut, sekolah ini
juga berupaya meningkatkan kapasitas petani di lahan gambut dalam
pengolahan
lahan
gambut
dan
menemukenali
sekaligus
menyebarluaskan kearifan lokal petani gambut dalam pengolahan lahan
gambut. Sekolah Lapang berperan sebagai sarana saling tukar
pengetahuan dan praktik baik dalam pengolahan lahan gambut dan
menjadi sarana pengorganisasian petani lahan gambut. Sekolah Lapang
Petani Gambut menerapkan metode tatap muka, praktik lapangan,
diskusi dan simulasi, kunjungan lapangan dan magang. Bahan-bahan
yang disediakan berupa modul dan bahan pendukung belajar berupa
buku saku, buku dengan tema tertentu, video dan bahan ajar lainnya
termasuk alat-alat pertanian. Setelah selesai mengikuti Sekolah
Lapang, petani gambut diberikan tugas tertentu di demplotnya masingmasing. Masa ini dinamakan sebagai masa pendampingan. Dalam masa
pendampingan ini pihak yang dilibatkan adalah fasilitator dan petani.
Petani mencatat dan mendokumentasikan kegiatan selama masa
pendampingan ini. Fasilitator akan melakukan evaluasi berkala.
Salah satu materi sekolah lapang adalah merubah cara pikir dan
bertindak bagi petani dalam mengelola lahan yang diawali dengan cara
membakar. Tidak bisa dipungkiri, membuka lahan dengan cara
membakar sudah dilakukan telah lama dan turun menurun. Kondisi
gambut telah berubah, serta jumlah pemanfaatan gambut juga lebih
banyak. Akibatnya pola ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan
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hidup dan sosial akibat dari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Selain dari membakar lahan selain murah, manfaat yang didapat dalam
waktu singkat adalah bisa menaikkan ph. Namun dalam jangka panjang
bisa menimbulkan kerusakan gambut. Untuk mengubah pola lama ini
perlu dicari solusi bagi petani. Sekolah lapang menekankan pemikiran
bahwa pertanian tanpa membakar itu sangat memungkinkan.
Beberapa materi sekolah lapang yang sudah dikembangkan BRG
antara lain (1) mengenal sifat lahan gambut yang mempelajari antara
lain tentang ekosistem gambut, karakteristik dan tipologi ekosistem
gambut, mengidentifikasi gambut yang dapat dikelola untuk budidaya,
konsep 3 R mata pencaharian (2) kelembagaan Pemasaran yang
membahas mengenai masalah dan solusi pemasaran komoditas desa
gambut, tata produksi, tata konsumsi dan tata distribusi komoditas,
potensi lembaga formal dan non formal, peningkatan nilai tambah
komoditas, kewirausahaan sosial, pengenalan prinsip usaha bersama
dan lainnya (3) pertanian terpadu di lahan gambut yang membahas
antara lain pertanian terpadu berbasis wanatani, pengolahan limbah
pertanian dan gulma lahan gambut menjadi pelet pakan ternak dan ikan,
dan materi lainnya (4) teknologi panen dan pasca panen komoditi lahan
gambut; (5) penyiapan lahan tanpa bakar; (6) pemetaan sumber daya
lokal dengan materi pembelajaran antara lain teknik pemetaan sosial,
teknik membaca data/peta sosial dan mengenal potensi modal sosial di
desa ; (7) pembuatan pupuk organik untuk lahan gambut

C.4.4. Pencegahan Melalui Perkembangan Teknologi

Pasal 1 PermenLH No.10 tahun 2010, angka 7 menyatakan bahwa
pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan
dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
Pasal 1 PermenLH No.10 tahun 2010 angka 8 menyatakan bahwa
Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah
suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
Pasal 3 PermenLH No.10 tahun 2010 ayat (1), penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib
melakukan PLTB. (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a dilaksanakan dengan cara: a. manual; b. mekanik; dan/atau c. kimiawi.
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Gambar 64.Contoh demplot PLTB di Poktan Sumber Rezeki, Palangkaraya, Kalteng (Photo:
BRG,2018)

Pasal 4 Permentan 5/2018 ayat (1), perusahaan perkebunan
harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan
pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan.
Pasal 52 ayat (3) PermenLHK No.32/2016, menyatakan bahwa
sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas sekat bakar buatan, jalur hijau/green belt dan
embung/water point atau kantong air, sementara pada ayat (4)
disebutkan bahwa sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas peralatan hidrologi
sederhana, sekat kanal dan pintu air.
Pasal 8 Permentan 5/2018 (1), menyatakan bahwa pelaku usaha
perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan
Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar. (2) Pembukaan
dan/atau pengolahan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara: a. manual, dengan menggunakan
tenaga manusia; atau b. mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin.
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Gambar 65. Contoh PLTB dengan tanaman Nanas sebagai tanaman pokoknya di Siak
(Photo: BHS, 2018)

Pasal 30 Permentan 5/2018 ayat (1), menyatakan bahwa
perusahaan perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian
kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
berupa embung atau tempat penampungan air. (2) embung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun 1 (satu) unit setiap
luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20
x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter)
Pasal 52 P32/2016 ayat (3), sarana keteknikan pencegahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas sekat bakar
buatan, jalur hijau/green belt dan embung/water point atau kantong air,
(4) Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri atas peralatan hidrologi sederhana, sekat
kanal dan pintu air.

148 - Modul

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi

Gambar 66. Contoh sekat kanal dan kondisi kanal

Pasal 5 PermenLH No.10 tahun 2010 ayat (1), penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan gambut wajib: a.
menerapkan standar teknik pengelolaan air; dan b. memiliki rencana
kerja tahunan. (2) standar teknik pengelolaan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.
(3) rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
memuat: a. peta lokasi dan peta kerja; b. peta kerja yang menunjukkan
lahan yang akan dibuka; c. rencana pembangunan dan/atau
pemeliharaan sistem kanal tertutup dengan pintu air untuk menjaga
tinggi muka air; dan d. rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan
sumur bor dan tandon air.

Gambar 67. Contoh hasil monitoring Ground water level menggunakan Sesame/Sipalaga

Modul Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi -

149

C.5.Pemantauan dan Pelaporan Kegiatan Pencegahan

Pasal 15 PP No.4 Tahun 2001, penanggung jawab usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemantauan
untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi
usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya
6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data pengindraan jauh
dari satelit kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan
kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab.
Pasal 10 PermenLH No.10 tahun 2010 ayat (1), setiap
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan
dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada
bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (2) laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh menteri, gubernur, dan
bupati/walikota untuk bahan: a. pemantauan; dan b. penyusunan
kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Gambar 68. Contoh alat pemantau tinggi muka air gambut
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D.

PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

D.1. Kegiatan Pemadaman
D.1.1.Di Dalam Kawasan Hutan

Pemadaman kebakaran hutan (Kepmenhut No. 21 Tahun 2002)
adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mematikan api yang
membakar
hutan.
Kegiatannya
mencakup
pra-pemadaman,
pemadaman/penyerangan dan mop-up (patroli dan pemadaman sisasisa). Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan
yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang
membakar hutan dan/atau lahan (Permenlhk No. 32 Tahun 2016).
Kegiatan pra-pemadaman (Kepmenhut No. 21 Tahun 2002) dilakukan
dalam rangka mempersiapkan sumber daya pemadaman baik personel,
peralatan maupun dana. Kegiatan ini dilakukan terutama pada periode
sebelum musim kebakaran dan dalam tahap kesiagaan yang
dikategorikan dalam SIAGA II. Kegiatan pra-pemadaman mencakup
antara lain deteksi dini, gelar regu, dan peralatan melalui penugasan
anggota brigade, geladi/simulasi, patroli, dan penjagaan.
Kegiatan pemadaman dilakukan ketika kebakaran sudah mulai
masuk ke dalam lahan yang diusahakan, sebagai akibat dari upaya
pencegahan termasuk pemadaman dini gagal dilakukan (Saharjo, 2016).
Kegiatan pemadaman juga harus mempertimbangkan kondisi vegetasi,
ekosistem dan dampak terhadap lingkungan sebagai akibat dari
penggunaan berbagai macam media yang diharapkan mampu menekan
laju api. Pada wilayah yang sulit dijangkau oleh alat berat melalui darat
maka penggunaan helikopter disarankan selama visibilitasnya
memungkinkan untuk melakukan kegiatan pemadaman, karena pada
berbagai kondisi yang tidak diharapkan akibat terjadinya kabut asap
yang mengurangi visibilitas maka penggunaan pesawat pembom air
jarang dapat digunakan terkecuali bila mampu dengan visibilitas rendah
(Saharjo, 2016).
Kegiatan pemadaman kebakaran sejatinya merupakan ujung
tombak dalam pengendalian kebakaran bila tindakan pencegahan gagal
mencegah terjadinya kebakaran (Saharjo, 2016). Hanya saja fakta
lapangan memastikan bahwa akibat minimnya sarana dan prasarana
pengendalian kebakaran membuat upaya pemadaman menjadi sia-sia
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sehingga tidak sedikit yang membiarkannya sehingga luas areal yang
terbakar meluas dari hari ke hari dan untuk menutupi perbuatannya
maka masyarakatlah yang disalahkan (Saharjo, 2016).
D.1.2. Di Dalam Areal Perkebunan

Pasal 23 Permentan 5/2018 ayat (1), dalam hal terjadi kebakaran
di areal IUP-B, IUP-P atau IUP, perusahaan perkebunan wajib melakukan
pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
(2) pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh regu pemadam kebakaran. (3) dalam hal kebakaran lahan
perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipadamkan, satuan tugas (satgas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 berkoordinasi dengan Brigade dan/atau satuan pemadam kebakaran
seperti KTPA, Manggala Agni, dinas pemadam kebakaran setempat atau
satuan tugas (satgas) pada perusahaan perkebunan lainnya. (4) regu
pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
membuat laporan kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dengan Format5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
D.2. Sumber Daya Manusia Pemadaman
D.2.1. Di Dalam Kawasan Hutan

Pasal 26 P32/2016, dalam upaya meningkatkan kualitas
pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, perlu didukung oleh sumber daya Dalkarhutla, meliputi:
a. pemenuhan sumber daya manusia Dalkarhutla; dan b. peningkatan
kapasitas sumber daya manusia Dalkarhutla.
Pasal 34 P32/2016 ayat(1) Setiap: a. pemegang IUPHHK atau
IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada
hutan produksi; b. pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau
HTHR; c. pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan
Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; wajib
menyiapkan Sumber daya Manusia pengendalian kebakaran hutan
dalam Brigdalkarhutla. (2) sumber daya manusia Dalkarhutla
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan untuk mengisi: a.
Organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; b.
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Regu Dalkarhutla, (3) Regu Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan; b.
Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan ;dan c. Regu Perbantuan
Pengendali Kebakaran Hutan.
Pasal 35 P32/2016 ayat (1) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, sekurangkurangnya terdiri dari 1 (satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas)
orang anggota regu. (2) Kepala regu inti dan anggota regu inti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkrut secara khusus dari unsur
masyarakat yang selanjutnya menjadi karyawan dan atau langsung dari
karyawan pemegang izin, (3) Kepala regu dan anggota regu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempunyai kompetensi di
bidang pengendalian kebakaran hutan, yang ditunjukkan dengan buktibukti yang sah.
Pasal 36 P32/2016, Setiap unit manajemen atau distrik atau
sektor di dalam: a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi
ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi; b. Pemegang Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi
untuk Kegiatan Pertambangan; c. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau
HTHR; wajib ditempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Regu Inti
Pengendali Kebakaran Hutan.
Pasal 37 P32/2016 ayat (1), Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK
restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan
Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan
Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan yang mempunyai luasan
tidak lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar. (2) Dalam hal luasan
setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 50.000 (lima
puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 100.000
(seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan
sekurang-kurangnya 2 (dua) regu. (3) Dalam hal luasan setiap unit
manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu)
hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurangkurangnya 3 (tiga) regu.
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Pasal 38 P32/2016 ayat (1), Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau
HTHR yang mempunyai luasan tidak lebih dari 20.000 (dua puluh ribu)
hektar. (2) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau
sektor lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) hektar sampai dengan kurang
atau sama dengan 40.000 (empat puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti
Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) regu. (3)
Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih
dari 40.000 (empat puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama
dengan 60.000 (enam puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali
Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) regu. (4) Dalam hal
luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 60.000
(lima puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan
80.000 (delapan puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali
Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 4 (empat) regu. (5) Dalam hal
luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 80.000
(delapan puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan
100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran
Hutan sekurang-kurangnya 5 (lima) regu. (6) Dalam hal luasan setiap
unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu)
hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurangkurangnya 6 (enam) regu.
Regu Pemadam Kebakaran biasanya di bagi ke dalam dua (2)
kelompok yaitu (Saharjo, 2016) :
1. Regu Inti
Regu inti pemadam kebakaran merupakan karyawan perusahaan
sendiri dengan tugas khusus melakukan pengendalian kebakaran
hutan di areal kerjanya. Merekalah yang paling dulu merespons
terjadinya kebakaran di wilayah usahanya.
2. Regu Pendukung
Regu pendukung pemadam kebakaran dalam wilayah usaha berasal
dari karyawan perusahaan sendiri dan pekerja kontraktor. Regu
pendukung membantu kegiatan pengendalian kebakaran tanpa
terkecuali dan ketika kebakaran terjadi maka regu pendukung juga

154 - Modul

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi

merupakan tenaga pemadam kebakaran yang selalu siap setiap saat
ketika dibutuhkan. Personel tenaga pemadam juga harus memiliki
pendidikan dan terlatih dalam teknik dan strategi pengendalian
kebakaran.
D.2.2. Di Dalam Areal Perkebunan

Pasal 43 P32/2016, menyatakan bahwa pelaku usaha
perkebunan atau kelompok unit desa wajib menyiapkan sumber daya
manusia pengendalian kebakaran lahan yang handal dalam organisasi
yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 16 Permentan 5/2018 ayat (2), Regu pemadam kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, paling sedikit
terdiri atas regu: a. inti; b. pendukung; dan c. perbantuan. (3) Regu inti
dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf
b berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan
dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. (4) Regu
perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari
Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan
Perkebunan.
Pasal 17 Permentan 5/2018 ayat (1), Jumlah regu inti
sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan
mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP. (2) Jumlah regu inti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) regu,
berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000
(seribu) hektare; b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk
luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu)
hektare; c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk
luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh
ribu) hektare; atau d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang
untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan
20.000 (dua puluh ribu) hektare.
Pasal 18 Permentan 5/2018, Sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berasal dari karyawan Perusahaan
Perkebunan, Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan
Perusahaan Perkebunan.
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D.3. Peningkatan Kapasitas

Pasal 44 PermenLHK No.32 Tahun 2016 ayat (1), bahwa
Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, ditujukan untuk setiap pelaksana
teknis Dalkarhutla, terutama anggota Brigdalkarhutla Manggala Agni,
Satuan Kerja Dalkarhutla Provinsi/Kabupaten/Kota, Brigdalkar Unit
Pengelolaan, dan Masyarakat. (2) Peningkatan Kapasitas sumberdaya
manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. pembekalan (in-house training
dan on-the job training); c. bimbingan teknis; d. pembinaan lainnya.
Pasal 45 PermenLHK No.32 Tahun 2016 ayat (1), bahwa Pendikan
dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a,
meliputi bidang: a. pemberdayaan masyarakat; b. penyadartahuan atau
kampanye pencegahan; c. teknis pencegahan karhutla; d. teknis
pemadaman karhutla; e. penanganan pasca kebakaran; f. dukungan
evakuasi dan penyelamatan; g. dukungan manajemen; dan h.
manajemen dalkarhutla. (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagai dimaksud
pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Pembekalan (in-house training dan on-the job
training)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, berupa
pelatihan singkat keterampilan di bidang Dalkarhutla. (4) Bimbingan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, berupa
peningkatan keterampilan melalui bimbingan/pendampingan.
(5)
Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf d, berupa penyampaian materi khusus, antara lain norma, standar,
prosedur dan kriteria (NSPK), protap, etos kerja, jiwa korsa, teknik-teknik
Dalkarhutla lainnya (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan,
bimbingan teknis, dan pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.
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Gambar 69. Pendidikan dan Pelatihan bagai pemadam kebakaran (Photo: BHS, 2018)

D.4. Organisasi Pemadaman

Pasal 5 P32/2016 ayat (1), menyatakan bahwa organisasi
Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, ayat (2)
Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
berdasarkan: a. Tingkat Pemerintahan; b. Tingkat Pengelolaan.
Pasal 18 P32/2016 ayat (1), menyatakan bahwa Setiap Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan
Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum
Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib
membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.
Pasal 20 PermenLHK No.32 Tahun 2016, bahwa Setiap organisasi
Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sekurangkurangnya mempunyai perangkat organisasi dan tugas pokok meliputi:
a. Kepala Brigade; yang dalam pelaksanaannya dapat dirangkap oleh
Kepala Unit Pengelolaan pada tingkat lapangan atau pejabat yang
ditunjuk, bertanggung jawab kepada Kepala di tingkat pengelolaan,
melaksanakan tugas di bidang perencanaan, pengorganisasian,
operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla
di wilayah kerjanya; b. Sekretaris Brigade; bertanggung jawab kepada
Kepala Brigade, melaksanakan tugas di bidang dukungan manajemen; c.
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Koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; bertanggung
jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan,
pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang
pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan risiko,
peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli, dan
peringatan dini; d. Koordinator Pemadaman dan Penanganan Pasca
Kebakaran; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan
tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan
evaluasi di bidang deteksi dini, groundcek, pemadaman awal dan
lanjutan, inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran, koordinasi
penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan;
dan e. Kepala Regu; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade,
melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla di lapangan.
Pasal 21 P32/2016, Setiap Brigdalkarhutla dapat diberi identitas
organisasi dalam bentuk antara lain nama, bendera, pataka, atau
maskot, yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola. Pasal 24
P32/2016, menyatakan bahwa Setiap pemegang izin usaha non
kehutanan di luar kawasan hutan antara lain, perkebunan,
pertambangan, wajib membentuk organisasi pengendalian kebakaran
lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.5. Sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan
D.5.1. Di Dalam Kawasan Hutan

Pasal 53 P32/2016, menyatakan bahwa sarpras pemadaman
kebakaran hutan pada unit pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51ayat (2) huruf b, meliputi: a. perlengkapan pribadi; b.
perlengkapan regu; c. peralatan regu;
d. kendaraan khusus
pengendalian kebakaran hutan roda 4 (empat); e. sarana pengolahan
data dan komunikasi; dan f. sarana transportasi.
Pasal 54 P32/2016, Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas: topi
pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, masker dan penutup
leher, sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel, sepatu pemadam,
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baju pemadam, kaos, kantong tidur, dan ransel standar, yang masingmasing perlengkapan sejumlah 15 (lima belas) set.
Pasal 55 P32/2016 ayat (1), Perlengkapan regu, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas 2 (dua) unit tenda, 1 (satu)
set peralatan standar perbengkelan, 2 (dua) unit peralatan standar P3K,
dan 1 (satu) unit peralatan penerangan, 1 (satu) unit peralatan masak,
dan 1 (satu) unit perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan
sederhana.
Pasal 56 P32/2016 ayat (1), Peralatan regu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas: a. peralatan tangan; dan
b. peralatan mekanis. (2) Peralatan tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, paling sedikit mempunyai fungsi: a. memotong antara
lain kapak satu mata, kapak dua mata, kapak dua fungsi, parang, pulaski;
b. menggali antara lain pacul, sekop, garu pacul; c. menggaru antara lain
garu biasa, garu tajam, garu pacul; d. memukul antara lain gepyok,
flapper karet; e. menyemprot antara lain pompa punggung, pacitan; f.
membakar antara lain obor tetes, fusee. (3) Jenis dan jumlah peralatan
tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari: a. kapak
dua fungsi sejumlah 4 (empat) unit; b. gepyok sejumlah 8 (delapan) unit;
c. garu tajam sejumlah 6 (enam) unit; d. garu pacul sejumlah 3 (tiga) unit;
e. sekop sejumlah 6 (enam) unit; f. pompa punggung sejumlah 10
(sepuluh) unit; g. obor sulut tetes sejumlah 1 (satu) unit; h. kikir sejumlah
2 (dua) unit; i. golok/parang sejumlah 10 (sepuluh) unit. (4) Standarisasi
untuk masing-masing jenis peralatan tangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 57 P32/2016 ayat (1), Peralatan mekanis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, dalam 1 (satu) regu sekurangkurangnya terdiri atas: a. pompa bertekanan tinggi dan kelengkapannya
meliputi selang, nozzle, nozzle gambut, tangki air lipat, dan b. chain saw
. (2) Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi, dalam 1 (satu) regu
sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Pompa induk berjumlah 1 (satu) unit;
b. Pompa jinjing berjumlah 3 (tiga) unit; c. Pompa apung berjumlah 2
(dua) unit. (3) Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas dan
berjumlah: a. Nozzle 5 (lima) buah b. Suntikan gambut 5 (lima) buah, c.
Tanki air lipat berjumlah 5 (lima) unit, d. Selang berjumlah 50 buah, e.

Modul Bimbingan Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut di Lahan Konsesi -

159

Perlengkapan lainnya menyesuaikan.(4) Chain-saw dalam 1 (satu) regu
sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) unit.
Pasal 58 P32/2016 ayat (1), Kendaraan khusus pemadam
kebakaran hutan dan lahan roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf d, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas mobil
pemadam dan mobil tangki masing-masing berjumlah 1 (satu) unit
dalam 1 (satu) regu. (2) Standardisasi jenis mobil pemadam kebakaran
hutan dan lahan dan mobil tangki air sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 59 P32/2016, Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan
komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1
(satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. GPS 1 unit; b. radio
genggam 4 buah; c. radio mobil 1 unit; d. megaphone 1 buah; dan e.
peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan
dengan jumlah mengikuti kebutuhan.
Pasal 60 P32/2016, Jenis dan jumlah sarana transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu
sekurang-kurangnya terdiri atas: a. kendaraan roda dua jenis lapangan,
sejumlah 2 buah; b. kendaraan roda empat 2 unit jenis lapangan meliputi
dua fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan; dan atau 1 unit
speed; boat atau klotok atau jenis lainnya; dan c. jenis sarana
transportasi lain yang menyesuaikan wilayah kerja.
Pasal 47 P32/2016, Pemenuhan sarpras Dalkarhutla,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, ditujukan untuk: a.
meningkatkan daya jangkau Dalkarhutla sampai pada tingkat lapangan;
b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.
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Gambar 70. Contoh kebakaran di ex-HPH, Pelalawan, Riau (Photo: BHS, 2015)

D.5.2. Di Dalam Areal Perkebunan

Pasal 26 Permentan 5/2018 ayat (1), Peralatan pemadaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi perlengkapan
pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta
kelengkapannya. (2) Peralatan pemadaman untuk satu regu inti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 27 Permentan 5/2018 ayat (1), Pengolahan data dan
komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi
komputer, jaringan internet, GPS (Global Position System), Radio
Genggam atau HT (Handy Talky), dan megaphone. (2) Pengolahan data
dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 28 Permentan 5/2018 ayat (1), Sarana transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi pengangkut
personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (2) Sarana
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kondisi lokasi setempat. (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 29 Permentan 5/2018 ayat (1), Alat pendukung lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat dimiliki secara
sendiri atau bersama. (2) Alat pendukung lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau
helikopter.

Gambar 71. Contoh kebun sawit yang terbakar akibat tidak didukung oleh sarpras yang
memadai (Photo: BHS, 2017)

D.6. Teknik Pemadaman

Kegiatan pemadaman dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung. Pemadaman secara langsung dilakukan dengan melakukan
pendinginan bahan bakar yang sedang terbakar dibantu peralatan
pemadam yang didukung dengan tersedianya air yang cukup, bahan
kimia, jeli, foam (busa), dan lain sebagainya. Untuk itu maka peralatan
yang digunakan beragam mulai dari yang ringan hingga menggunakan
alat berat yang dilakukan di darat maupun dari udara (Saharjo, 2016).
Pemadaman secara tidak langsung dengan metoda ”backfiring”
(bakar balik) tentu saja memerlukan kecermatan disamping data dan
fakta yang akurat tentang kondisi dimana kebakaran berlangsung
(Saharjo, 2016). Kombinasi sekat bakar buatan dan pembakaran mungkin
dianggap sebagai salah satu taktik jitu selama hal tersebut
memungkinkan untuk dilakukan. Untuk itulah maka dalam setiap regu
pemadam harus ada yang mengetahui kondisi lapangan yang sedang
terbakar serta peta bahan bakarnya.
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D.7. Sistem Penyelamatan Darurat/Resque dan Kesehatan

Menurut PermenLHK No.32/2016, menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan dukungan Evakuasi dan Penyelamatan adalah
dukungan upaya membawa dan menyelamatkan korban manusia,
tumbuhan, satwa dan aset publik sebelum atau pada saat terjadi
kebakaran hutan dan/atau lahan.

E. PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Sumber daya alam dan lingkungan dalam beberapa hal
merupakan barang publik (public good) dimana status kepemilikannya
tidak jelas. Pencemaran dan atau perusakan lingkungan merupakan
akibat dari ketidakjelasan status kepemilikan tersebut yang pada
akhirnya menimbulkan eksternalitas (spillover effect) dimana tindakan
satu pihak yang merugikan pihak lain tidak terkoreksi oleh mekanisme
pasar. Kondisi ini menyebabkan kesulitan untuk memulihkan lingkungan
yang tercemar atau rusak. Hal yang bisa dilakukan dalam kebijakan
pengendalian pencemaran dan atau perusakan sumber daya alam dan
lingkungan adalah mencegah dan memperbaiki melalui instrumen
ekonomi dan institusi (Saharjo dan Wasis 2006).
Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau
kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan koordinasi dalam
rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar (Permenlhk
No. 32 Tahun 2016). Sementara itu menurut Pasal 1 angka 16 Permentan
5/2018 bahwa yang dimaksud dengan penanganan Pasca Kebakaran
Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang
meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam
rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
Pasal 73 P32/2016 (1), Penyelenggaraan penanganan pasca
karhutla, meliputi: a. pengawasan areal bekas terbakar; b. inventarisasi
luas karhutla; c. penaksiran kerugian; dan d. koordinasi penanganan
pasca karhutla. (2) Kegiatan penanganan pasca karhutla, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penaksiran luas; b. analisa vegetasi
bekas terbakar; c. penaksiran kerugian; d. rekomendasi pelaksanaan
rehabilitasi areal bekas terbakar e. investigasi sebab-sebab kebakaran;
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f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; g. detasering terhadap areal pasca
karhutla;
h. melakukan penyidikan; dan i. monitoring dan
menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses
penegakan hukum bidang karhutla.
Pasal 74 P32/2016, Penyelenggaraan penanganan pasca
karhutla, ditujukan untuk: a. mendapatkan data dan informasi luas
terbakar, vegetasi terbakar, penyebab kebakaran hutan, fungsi hutan
dan atau lahan yang terbakar, dan jenis data dan informasi lain yang
terkait; b. pengawasan areal bekas terbakar; c. mendapatkan efek jera
bagi setiap orang dan atau kelompok korporasi yang dengan sengaja
atau lalai dalam setiap kejadian karhutla.
Pasal 24 Permentan 5/2018 ayat (1), Penanganan pasca
kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa
kegiatan rehabilitasi Lahan Perkebunan. (2) Kegiatan rehabilitasi Lahan
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas olah
Tanah, pengaturan drainase, perbaikan unsur hara, penyisipan tanaman,
peremajaan, atau penanaman baru.
Pasal 22A PP 57 Tahun 2016 ayat (l) Pencegahan kerusakan
Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2)
huruf a dilakukan dengan cara: a. penyiapan regulasi teknis; b.
pengembangan sistem deteksi dini; c. penguatan kelembagaan
pemerintah dan ketahanan masyarakat; d. peningkatan kesadaran
hukum masyarakat; dan/atau e. pengamanan areal rawan kebakaran
dan bekas kebakaran (2) penyiapan regulasi teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan peta Kesatuan
Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; b. penetapan
fungsi lindung dan fungsi budidaya khususnya pada kawasan Kesatuan
Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai
dengan Pasal 12; dan c. pelaksanaan evaluasi dan audit perizinan
pemanfaatan lahan Gambut. (3) Pengembangan sistem deteksi dini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemasangan
alat pemantau kualitas udara sesaat dan kontinyu dan pemanfaatan
berbagai teknologi pendeteksi dini; b. pengolahan informasi dari
berbagai sumber termasuk laporan masyarakat; dan c. pemberitahuan
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kepada masyarakat tentang potensi terjadinya kebakaran lahan dan
hutan.
E.1. Identifikasi Dan Evaluasi

Pasal 27 PP 45 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka
penanganan pasca kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal
20 ayat (1) huruf c, dilakukan upaya kegiatan yang meliputi: a. identifikasi
dan evaluasi; b. rehabilitasi; c. penegakan hukum. Pasal 28 ayat (2)
menyatakan bahwa kegiatan identifikasi dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa: a. pengumpulan data dan informasi
terjadinya kebakaran; b. pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran; c.
analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

E.2. Pemulihan
E.2.1. Kewajiban Pemulihan

Menurut pasal 1 angka 7 PermenLHK No.16 tahun 2017, bahwa
yang dimaksud dengan pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah
aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi
Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula
melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi,
dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Pasal 3 PermenLHK No.16 tahun 2017 ayat (1), bahwa Pemulihan
fungsi Ekosistem Gambut dilakukan untuk Ekosistem Gambut yang
mengalami kerusakan pada: a. Ekosistem Gambut dengan fungsi
lindung; atau b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. (2)
Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung mengalami kerusakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melampaui kriteria
baku kerusakan sebagai berikut: a. terdapat drainase buatan; b.
tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan
Gambut; dan/atau c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan
lahan.
Pasal 8 PermenLHK No.16 tahun 2017 ayat (1), bahwa Pemulihan
Ekosistem Gambut oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
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Tanaman, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem, dilakukan atas dasar perubahan tata ruang dan perubahan
Rencana Kerja Usaha (RKU). (2) Perintah pelaksanaan pemulihan
Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan hari mulai terjadinya
kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Pasal 11 PermenLHK No.16 tahun 2017, bahwa Pemulihan fungsi
Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b.
pelaksanaan; dan c. penilaian. Pasal 12 PermenLHK No.16 tahun 2017 ayat
(1), bahwa Perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada hasil
survei lapangan atau hasil analisis dari data spasial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dan berdasarkan perubahan tata ruang serta
perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 PermenLHK No.16 tahun 2017 ayat (2), bahwa dalam hal
diperlukan untuk perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut
dapat digunakan informasi selain informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai informasi penunjang. (3) Rencana pemulihan
fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) memuat: a. lokasi pemulihan; b. luas lahan pemulihan; c. cara
pemulihan; d. komponen dan jadwal kegiatan; e. rencana biaya; f.
manajemen pelaksanaan; g. target capaian per 6 (enam) bulan;
dan/atau h. teknik dan jadwal pemantauan. (4) Rencana pemulihan
disusun paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat
penentuan hari mulai terjadinya kerusakan dari Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (5) Dokumen Rencana
Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Direktur Jenderal.
Pasal 18 PP No.4 Tahun 2001 ayat (1), setiap penanggung jawab
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas
terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib
segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di
lokasi usahanya. Pasal 20 PP No.4 Tahun 2001, Setiap orang yang
mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib
melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup. Pasal 21 PP No.4 Tahun
2001 ayat (1), Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 13 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi
usahanya.
Pasal 30 PP 71/2014 ayat (1), Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang
menyebabkan kerusakan kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai
kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan. (2) Pemulihan di
dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2). (3) Pemulihan dilakukan dengan cara: a. rehabilitasi; b.
restorasi; dan/atau c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
pulih fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 30 PP 57/2016 ayat (l) Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang
menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal
usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban
yang tercantum dalam izin lingkungan. (2) Pemulihan di dalam dan di
luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), .
(3) Pemulihan dilakukan dengan cara: a. suksesi alami; b. rehabilitasi; c.
restorasi; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pasal 30A ayat (1), restorasi sebagaimana
dimaksud pada pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan dengan: a. penerapan
teknik-teknik restorasi: mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak;
b. pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi
penataan infrastruktur pembasahan (rewetting) Gambut; dan/atau c.
penerapan budidaya menurut kearifan lokal.
Pasal 31 PP 71/2014, Dalam hal penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi Ekosistem
Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kerusakan,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem
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Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 31A PP 57 Tahun 2016 , Dalam hal pemulihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 merupakan akibat kebakaran dan penanggung
jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi
Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya
kebakaran, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi dalam
pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung
jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk pelaksanaan lapangan.
Pasal 31B PP 57 Tahun 2016 ayat 1, Terhadap areal perizinan
usaha dan/atau kegiatan terdapat Gambut yang terbakar, pemerintah
mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara
areal bekas kebakaran, (2) Pengambilalihan sementara areal bekas
kebakaran dilakukan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri, (3). Hasil
verifikasi dapat berupa: a. pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung
jawab usaha dan/ atau kegiatan; dan b. pengurangan areal perizinan
usaha dan/ atau kegiatannya. (4) Ketentuan mengenai tata cara
pengambilalihan areal bekas kebakaran oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengar peraturan Menteri.

E.2.2. Indikator Keberhasilan Pemulihan

Pasal 18 PermenLHK No.16 tahun 2017 ayat (1), bahwa Pemulihan
fungsi Ekosistem Gambut dinyatakan berhasil apabila:
a. tidak
tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan
Gambut pada titik penaatan; b. muka air tanah di lahan Gambut kurang
dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik
penaatan; c. lebih baik dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut
yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan; d. lebih baik dari baku kerusakan
hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data
dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
atau hasil pemantauan titik penaatan; dan/atau e. jumlah tanaman yang
tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar pada tahun
ketiga. (2) Sistem pengelolaan air dan bangunan air untuk pemulihan
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ekosistem gambut harus terbangun pada 6 (enam) bulan pertama. (3)
Perbaikan ketinggian muka air tanah untuk mencapai kurang dari 0,4 (nol
koma empat) meter di bawah permukaan gambut harus terlihat
perbaikannya dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibangunnya
bangunan air.
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Gambar 72. Contoh hasil pantauan tinggi muka air pada beberapa areal penggunaan
lahan (Photo: Asmadi, 2017)

E.2.3. Sanksi Tidak Melakukan Pemulihan

Pasal 22 PermenLHK No.16 tahun 2017 ayat (1), bahwa dalam hal
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan
pemulihan fungsi ekosistem gambut, akan dikenakan sanksi paksaan
pemerintah dan sanksi dapat ditingkatkan lebih lanjut berdasarkan
tingkat ketaatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan mengabaikan dan tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan proses pengenaan
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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E.3. Restorasi

Pasal 16 PermenLHK No.16 Tahun 2017, Kegiatan restorasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk
menjadikan ekosistem gambut atau bagian-bagiannya berfungsi
kembali sebagaimana semula, melalui pembangunan infrastruktur
pembasahan kembali Gambut yang meliputi: a. bangunan air; b.
penampungan air; c. penimbunan kanal; dan/atau d. pemompaan air.
E.4. Rehabilitasi

Pasal 29 PP 45 Tahun 2004 ayat (1) menyatakan bahwa
berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat
(2), dilakukan kegiatan rehabilitasi. Pasal 13 Permenlhk No.16/2017 ayat
(1) menyatakan bahwa Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan
dengan cara melaksanakan : a. rehabilitasi; b. suksesi alami; c. restorasi;
dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. (2) Waktu mulai dilaksanakan pemulihan
fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian rencana pemulihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
Pasal 14 PermenLHK No.16 Tahun 2017 ayat (1), bahwa pemulihan
dengan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a, dilakukan dengan revegetasi atau penanaman kembali pada
areal: a. bekas terbakar; b. bekas tebang habis, c. terbuka dengan kondisi
vegetasi jarang; d. bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami
(menurut kebutuhan dan setelah penilaian teknis); dan/atau e. bekas
tebang selektif. (2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan: a. kesesuaian
lahan; b. aspek lingkungan; c. aspek sosial; dan d. aspek ekonomi. (3)
Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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E.5. Revegetasi

Menurut angka 11 PermenLHK No.16 tahun 2017, Revegetasi
adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui
penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis
tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai
ekonomi pada fungsi budidaya. Menurut pasal 9 PermenLHK No.16 tahun
2017, bahwa Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan
meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui penanaman vegetasi
sehingga produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga
Pasal 14 PermenLHK No.16/2017, (1) Pemulihan dengan cara
rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,
dilakukan dengan revegetasi atau penanaman kembali pada areal: a.
bekas terbakar; b. bekas tebang habis, c. terbuka dengan kondisi
vegetasi jarang; d. bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami
(menurut kebutuhan dan setelah penilaian teknis); dan/atau e. bekas
tebang selektif.
(2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan
mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan: a.
kesesuaian lahan; b. aspek lingkungan; c. aspek sosial; dan d. aspek
ekonomi. (3) Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini. Pasal 15, Suksesi alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Ekosistem Gambut berkanal yang
telah disekat dan tidak terdapat gangguan dari aktivitas manusia.
E.6. Infrastruktur

Pasal 27 ayat (1) PP 71/2014, Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang
menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal
usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai
kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan, (3) Penanggulangan
kerusakan ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui: a. pemadaman kebakaran; b. pengisolasian area yang
sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos; c. pembuatan tabat
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atau bangunan pengendali air; dan/atau d. cara lain yang tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.
Pasal 16 PermenLHK No.16/2017, kegiatan restorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk menjadikan Ekosistem
Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula,
melalui pembangunan infrastruktur pembasahan kembali Gambut yang
meliputi: a. bangunan air; b. penampungan air; c. penimbunan kanal;
dan/atau d. pemompaan air. Pasal 17, (1) Bangunan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi: a. sekat kanal; b. embung; dan
c. bangunan air lainnya. (2) Pembangunan sekat kanal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhitungkan: a. tinggi muka
air tanah; b. tinggi puncak sekat kanal dan saluran pembuangan, jika
sekat kanal dilengkapi dengan saluran pembuangan; dan c. perbedaan
tinggi muka air tanah di bagian hulu sekat kanal dengan bagian hilir.
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