BIJAK MENGELOLA

LAHAN GAMBUT
Gotong Royong Jaga Gambut

APA ITU
LAHAN GAMBUT?

Gambut adalah hamparan yang terbentuk dari
timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa
pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan.
Semua itu menumpuk selama ribuan tahun, hingga
membentuk endapan yang tebal.
Gambut umumnya berada di area genangan air,
seperti rawa, cekungan antara sungai, maupun
daerah pesisir. Gambut yang terbentuk di atas tanah
liat atau lempung relatif lebih kaya mineral dibanding
gambut di atas pasir.
Ketebalan gambut penting dipertimbangkan dalam
bercocok tanam. Semakin tebal gambut, semakin
jauh jarak akar untuk mencapai tanah di bawah
gambut. Di gambut dangkal, dengan ketebalan
antara 0,5 hingga 1 meter, tanaman bisa
mengandalkan pertumbuhannya pada tanah dan air
hujan untuk mineral dan zat-zat lain. Namun, di
gambut yang tebalnya lebih dari tiga meter, tanaman
hanya bisa bergantung pada air hujan.

APA ITU
LAHAN
GAMBUT?

Sekitar 83 persen
dari 27 juta hektar
lahan gambut
di Asia Tenggara
berada di Indonesia.
Area ini tersebar
di Pulau Sumatera,
Papua, dan
Kalimantan

MANFAAT
MANFAAT
LAHAN
LAHAN
GAMBUT?
GAMBUT?
Gambut juga rumah bagi
Gambutjenis
jugaflora
rumah
berbagai
danbagi
fauna.
Diberbagai
Sumatera,
lebih
daridan
300fauna.
jenis
flora
jenis
tumbuhan lebih
dijumpai
Di Sumatera,
daridi300
hutan
gambut.
Dalam di
jenis rawa
tumbuhan
dijumpai
kawasan
Taman
Nasional
hutan rawa
gambut.
Dalam
Berbak
di Jambi,
kawasan
Tamantercatat
Nasional
lebih
dari
160
jenis
tumbuhan.
Berbak di Jambi, tercatat
Tercatat
35 160
spesies
lebih dari
jenismamalia,
tumbuhan.
150 spesies burung, dan 34
Tercatat 35 spesies mamalia,
spesies ikan ditemukan di
150 spesies burung, dan 34
lahan gambut. Beberapa
spesies
ditemukan
fauna
kini ikan
termasuk
dalam di
lahan gambut.
Beberapa
spesies
yang dilindungi,
fauna orangutan,
kini termasuk
dalam
seperti
harimau
spesies yang
dilindungi,
Sumatera,
dan beruang
seperti orangutan, harimau
madu.

Sumatera, dan beruang
madu.

Lahan
gambut
menjaga
kestabilan
iklim iklim
Lahan
gambut
menjaga
kestabilan
dunia,
khususnya
guna
mencegah
dunia, khususnya guna mencegah
pemanasan global. Setiap lapisan
pemanasan global. Setiap lapisan
gambut, dari permukaan terluar hingga
gambut, dari permukaan terluar hingga
terdalam, dapat menyerap gas karbon.

terdalam, dapat menyerap gas karbon.

Meski hanya mengisi 3 persen dari luas
Meskidihanya
3 persen
dari luas
daratan
muka mengisi
bumi, lahan
gambut
daratan
di
muka
bumi,
lahan
gambut
dapat menyimpan 550 gigaton karbon.
dapatinimenyimpan
550 75
gigaton
karbon.
Jumlah
setara dengan
persen
Jumlah
dengan
karbon
yang ini
adasetara
di atmosfer,
atau75duapersen
ada yang
di atmosfer,
atau dua
kali karbon
jumlah yang
karbon
dikandung
seluruh
non-gambut.
kali hutan
jumlah
karbon yang dikandung

seluruh hutan non-gambut.

Dalam skala lokal, lahan gambut
berfungsi
air alami.
Dalamsebagai
skala pintu
lokal,
lahanPadat
gambut
akan
serat, lahan
gambut
bisaair
menyerap
berfungsi
sebagai
pintu
alami. Padat
air sebanyak
lima
sampai
lima bisa
belasmenyerap
kali
akan serat,
lahan
gambut
bobot
keringnya.
Pada
musim
hujan,
air sebanyak lima sampai lima belas kali
ekosistem gambut menghalau aliran air,
bobot keringnya. Pada musim hujan,
sehingga tidak membanjiri daerah
ekosistem gambut menghalau aliran air,
sekitarnya. Pada musim kemarau,
sehingga
tidak
membanjiri
gambut
berfungsi
sebagai
cadangan airdaerah
sekitarnya.
Pada
musim
kemarau,
bagi lahan dan warga sekitarnya.

gambut berfungsi sebagai cadangan air
bagi lahan dan warga sekitarnya.
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Gambut Sebagai
Anugerah Allah
Gambut merupakan salah satu tanda
kebesaran Allah yang bersifat
kauniyyah (unsur fisik di alam raya) di
samping tanda kebesaran-Nya yang
tertuang di kitab suci. Eksistensi
gambut berikut manfaat dan cara
pengolahannya yang bersifat khusus itu
patut menjadi perhatian segenap umat
Islam.
Allah berfirman:

ِ َﺳﻨُ ِﺮﻳ ِﻬﻢ آﺎﻳﺗِﻨَﺎ ِﰲ ْاﻵﻓ
ﺎق َوِﰲ أَﻧـُْﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ
َ ْ َ
اﳊَ ﱡﻖ
ْ ُﲔ َﳍُْﻢ أَﻧﱠﻪ
َ َﺣ ﱠ ٰﱴ ﻳـَﺘـَﺒـَﱠ

“Kami akan memperlihatkan kepada
mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami
di segala wilayah bumi dan pada diri
mereka sendiri, hingga jelas bagi
mereka bahwa Al Quran itu adalah
benar.” (QS Fussilat: 53)
Gambut merupakan anugerah Allah
SWT. Umat manusia wajib mensyukuri
nikmat anugerah-Nya berupa lahan
gambut dengan cara yang tepat dalam
pengolahannya mengingat kebesaran
manfaat lahan gambut bagi makhluk
hidup.
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Islam
mengaitkan
kepedulian
seseorang
terhadap
lingkungan
hidup dan keimanan terhadap Allah.
Rais 'Aam PBNU 1991-1992 KH. Ali
Yafie dalam buku Merintis Fiqh
Lingkungan Hidup mengatakan,
"Kualitas iman seseorang bisa diukur
salah satunya dari sejauh mana
sensitivitas dan kepedulian orang
tersebut terhadap kelangsungan
lingkungan hidup."

Islam mengaitkan kepedulian seseorang terhadap
lingkungan hidup dan keimanan terhadap Allah. Rais
'Aam PBNU 1991-1992 KH Ali Yafie dalam buku
Merintis Fiqh Lingkungan Hidup mengatakan,
"Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya
dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang
tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup."

Sebaliknya, Allah akan menurunkan azab atas
tindakan kufur nikmat, misalnya dengan pengolahan
lahan gambut secara keliru atau eksploitasi
berlebihan. Tindakan kufur nikmat ini akan
melahirkan bahaya besar yang mengancam semua
makhluk hidup.

NU melalui Muktamarnya pada 1994 telah
mengeluarkan putusan haram atas tindakan
pencemaran lingkungan baik di udara, air,
maupun tanah. Dalam forum ini, NU memutuskan bahwa pencemaran dan perusakan
lingkungan yang menimbulkan mudharat
diharamkan dan termasuk tindakan kriminal/jinayat.

5

SIKAP NU
ATAS PERSOALAN
LINGKUNGAN
NU memiliki komitmen kuat terhadap
keberlangsungan lingkungan hidup,
termasuk gambut. Pada Muktamar
NU 1994 di Cipasung, Jawa Barat, NU
memasukkan persoalan lingkungan
hidup
ke
dalam
dua
komisi
pembahasan keagamaan. Forum
tersebut mengangkat kedudukan
hukum
Islam
terkait
tindakan
pencemaran lingkungan, siapa yang
bertanggung jawab atas tindakan
tersebut, dan jenis sanksi yang mesti
dikenakan kepada pelakunya.

Muktamar 2015
Komitmen NU terhadap persoalan
lingkungan hidup kembali ditunjukkan
dalam Muktamar NU 2015 di
Jombang,
Jawa
Timur.
Pada
kesempatan ini, NU membahas
eksploitasi secara berlebihan kekayaan
alam
Indonesia
yang
merusak
lingkungan, perizinan eksploitasi lahan
oleh
pemerintah,
dan
sikap
masyarakat
atas
perusakan
lingkungan dari sudut pandang hukum
Islam.

Muktamar 1994
NU pada forum Muktamar 1994 ini
juga membuat rumusan panjang
terkait pandangan dan tanggung
jawab NU terhadap lingkungan hidup.
Dalam rumusan ini, NU membahas
hubungan manusia dan lingkungan
hidup, dan upaya-upaya yang harus
ditempuh
dalam
rangka
menganggulangi
kompleksitas
persoalan lingkungan hidup.
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Kepedulian Lingkungan
NU memiliki kepedulian luar biasa
terhadap persoalan lingkungan hidup.
Oleh karenanya, selain masalah
eksploitasi alam yang berlebihan,
forum Muktamar NU 2015 juga
mengangkat masalah alih fungsi lahan
di Indonesia yang kian marak dari
tahun ke tahun.

Munas Alim Ulama 2019

Sampai forum terkini, yaitu Munas NU 2019 di Banjar, Jawa
Barat, NU tetap memiliki perhatian terhadap persoalan
lingkungan hidup. Pada bulan Februari 2019, forum Munas NU
mengulas pandangan Islam perihal penanggulangan sampah
plastik dan tata kelola perusahaan air minum dalam kemasan
(AMDK) yang erat kaitannya dengan gambut.

Warga NU dan
seluruh elemen
masyarakat wajib
memperjuangkan
pelestarian
lingkungan hidup
(jihad bi’iyah).

Pro. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum PBNU
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PENGEJAWANTAHAN
PRINSIP RAHMATAN LIL ‘ÂLAMÎN
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi entitas pokok mulai dari agama, akal, harta
kepemilikan, kehormatan manusia, dan jiwa manusia itu sendiri. Dalam kaitannya
dengan lingkungan hidup, syariat Islam diturunkan untuk mengatur tata kelola lingkungan agar pada gilirannya tidak membahayakan jiwa manusia.
Syariat Islam tidak melarang manusia untuk mengolah alam semesta yang demikian
luasnya. Tetapi syariat Islam memberikan batasan terkait tata kelola pengolahan
lingkungan hidup dengan ukuran yang tidak membawa mafsadat bagi makhluk hidup
pada umumnya.
Rais 'Aam PBNU 1991-1992 KH Ali Yafie dalam buku Merintis Fiqh Lingkungan Hidup
mengatakan, “Kita tidak patut mengacak-acak tata ruang bumi (ekosistem) yang sudah
diatur sedemikian rapi dan seimbang oleh Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan
Penyayang Allah SWT.”
Pandangan ini sejalan dengan amanat Al-Quran bahwa misi kenabian tidak lain adalah
membawa rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin), bukan hanya bagi manusia
(rahmatan lin nas). Menurut Kiai Ali Yafie, tindakan dan aksi pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (hifdhul bî'ah) masuk dalam kategori komponen utama (primer)
dalam kehidupan manusia (al-dlarûriyyât, al-kulliyât).
Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Hikmah fî Makhlûqâtillâhi ‘Azza wa Jalla mengatakan
bahwa bumi diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang. Variasi karakter permukaannya memungkinkan keragaman hayati tumbuh dan menjadi sumber kehidupan
manusia.
Bumi dengan segenap kekayaannya adalah nikmat Allah untuk manusia sebagai
khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan dan mengelola alam ini. Dengan
tanggung jawab itu, manusia mengemban amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar manusia, hewan, tumbuhan dan kehidupan lainnya tinggal dengan
tenang dan tercukupi kebutuhan pokoknya.
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PEDULI
LINGKUNGAN,
CERMIN
KEIMANAN

Gambut dan lingkungan hidup lainnya
merupakan anugerah Allah yang patut
disyukuri. Oleh karena itu, tindakan-tindakan perusakan terhadapnya merupakan bentuk kekufuran atas nikmat yang
menunjukkan rendahnya kadar keimanan seorang Muslim.

Mereka pada deklarasi ini menyebutkan
dampak perusakan lingkungan, yaitu
perubahan iklim; pencemaran laut dan
sistem air, daratan, dan atmosfer; erosi
tanah dan penggersangan; penghancuran keragaman hayati; perusakan
hutan; dan perusakan terumbu karang.

Rasulullah SAW bersabda:

Padahal bumi diciptakan bukan hanya
untuk manusia, tetapi untuk kepentingan semua makhluk Allah SWT
sebagaimana tersebut dalam Surat
Ar-Rahman ayat 10:

ِ َﺳﻨُ ِﺮﻳ ِﻬﻢ آﺎﻳﺗِﻨَﺎ ِﰲ ْاﻵﻓ
ﺎق َوِﰲ أَﻧـُْﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َﺣ ﱠ ٰﱴ
َ ْ َ
اﳊَ ﱡﻖ
ْ ُﲔ َﳍُْﻢ أَﻧﱠﻪ
َ ﻳـَﺘـَﺒـَﱠ
"Dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah
di atasnya, dan Dia melihat bagaimana
kalian menunaikan kewajiban kalian…"
(HR Muslim dari Abu Sa‘id Al-Khudri).
Forum umat Islam pada 2015 di Turki
yang dihadiri oleh delegasi 20 negara di
berbagai belahan dunia mengeluarkan
delarasi terkait perubahan iklim dunia.
Forum
ini
menyatakan,
“Kami
menyadari bahwa kita telah berbuat
kerusakan (fasad) di bumi yang dilarang
oleh Islam.”

ﺿ َﻌ َﻬﺎ ﻟِ ْﻸ ََﺎﻧِم
َ ض َو
َ َو ْاﻷ َْر

“Dan bumi telah dibentangkan-Nya
untuk makhluk(-Nya).”
Forum umat Islam pada 2015 ini
menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan
besar,
lembaga-lembaga
keuangan, dan dunia usaha harus
menaruh perhatian lebih kepada
tanggung jawab sosial dan ekologis,
khususnya ketika memanfaatkan dan
mengeksploitasi sumber daya yang
langka.
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FORUM
FORUM
UMAT
UMAT
ISLAM
ISLAM
2015
2015

Forumumat
umatIslam
Islam pada
pada 2015
2015 ini
ini
Forum
menyatakan
bahwaperusahaan-peruperusahaan-perumenyatakan
bahwa
sahaan
besar,
lembaga-lembaga
sahaan
besar,
lembaga-lembaga
keuangan, dan dunia usaha harus
keuangan, dan dunia usaha harus
menaruh perhatian lebih kepada
menaruh
lebih
kepada
tanggungperhatian
jawab sosial
dan ekologis,
tanggung
jawab
sosial
dan ekologis,
khususnya
ketika
memanfaatkan
dan
khususnya
ketika memanfaatkan
dan
mengeksploitasi
sumber daya yang
mengeksploitasi
sumber daya yang
langka.
langka.
Pernyataan sikap di forum umat Islam

Pernyataan
sikapsejalan
di forum
umatpandanIslam
ini sebenarnya
dengan
gan KH Ali Yafie
sebagai
perintis
Fiqih
ini sebenarnya
sejalan
dengan
pandanAli Fiqih
Yafie,
ganLingkungan.
KH Ali YafieMenurut
sebagai Kiai
perintis
pelestarian Menurut
dan pengamanan
Lingkungan.
Kiai Ali lingkunYafie,
gan hidup
kerusakannyalingkunadalah
pelestarian
dandaripengamanan
iman.
ganbagian
hidupdari
dari
kerusakannya adalah
bagian dari iman.

Ia menambahkan, "Melestarikan dan
melindungi lingkungan hidup adalah
Ia menambahkan, "Melestarikan dan
kewajiban setiap orang yang berakal
melindungi
lingkungan
adalah
dan baligh
(dewasa). hidup
Melakukannya
kewajiban
setiap
orang
yang
berakal
adalah ibadah, terhitung sebagai
dankebaktian
baligh manusia
(dewasa).
Melakukannya
kepada
Tuhan."

adalah ibadah, terhitung sebagai
kebaktian manusia kepada Tuhan."
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Ia menyoroti
menyoroti pemerintah
Ia
pemerintah (ulil
(ulil amri)
amri)
sebagai penanggung
sebagai
penanggung jawab
jawab utama
utama
dalam menjalankan kewajiban pemelidalam menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan dari kerusakan
haraan dan pencegahan dari kerusakan
lingkungan hidup ini. "Pemerintah telah
lingkungan
hidup ini. kekuasaan
"Pemerintah
telah
diamanati memegang
untuk
diamanati
kekuasaan
untuk
memeliharamemegang
dan melindungi
lingkungan
memelihara
melindungi
lingkungan
hidup, bukandan
sebaliknya
mengeksploihidup,
sebaliknya mengeksploitasi danbukan
merusaknya."
tasi dan merusaknya."
“Semua pihak, terutama pemerintah,

“Semua
pihak,
terutama
pemerintah,
pebisnis dan
masyarakat
harus
mengubah kerangka
pandang
pebisnis
dan masyarakat
harusmereka
menguterhadap
lingkunganpandang
hidup. Bahwa
bah
kerangka
mereka
lingkungan lingkungan
hidup bukan hidup.
warisan Bahwa
dan
terhadap
barang dagangan
haruswarisan
dieksploilingkungan
hidupyang
bukan
dan
tasi sampai
habisyang
demiharus
keuntungan
barang
dagangan
dieksploimateriil,”
kata habis
KH Ali demi
Yafie, Rais
'Aam
tasi
sampai
keuntungan
PBNU tahun 1991-1992, dalam buku
materiil,” kata KH Ali Yafie, Rais 'Aam
Merintis Fiqh Lingkungan Hidup.
PBNU tahun 1991-1992, dalam buku
Merintis Fiqh Lingkungan Hidup.

MENGELOLA LAHAN GAMBUT
MENGELOLA LAHAN GAMBUT

Selama ini gambut lebih sering
dianggap
tidak
Selama ini sebagai
gambut tanah
lebih sering
dianggapyang
sebagai
tanah
tidak
produktif
tergenang
air. Banyak
produktif
yang tergenang
air. Banyak
pihak
menginginkan
lahan
gambut
pihak menginginkan
gambut
dikeringkan
untuk lahankemudian
dikeringkan Hal
untuk
kemudian
dieksploitasi.
itu tentu
saja
dieksploitasi. Hal
itu tentu
saja
bertentangan
dengan
sifat lahan
bertentangan
sifat lahan
gambut
sebagaidengan
lahan basah.
gambut sebagai lahan basah.

Akibat pandangan seperti itu, banyak
Akibat pandangan seperti itu, banyak
pemanfaatan lahan gambut yang
pemanfaatan lahan gambut yang
diawali dengan pembangunan kanal
diawali dengan pembangunan kanal
atau
parit. Di daratan biasa, kanal
atau parit. Di daratan biasa, kanal
atau
membasahi
atauparit
paritberguna
berguna untuk
untuk membasahi
tanah.
Di
gambut,
sebaliknya.
Jutaan
tanah. Di gambut, sebaliknya. Jutaan
kubik
dalam
kubik air
air yang
yang tersimpan
tersimpan dalam
gambut
keluar, dan
dan
gambut akan
akan mengalir
mengalir keluar,
gambut
gambutakan
akan mengering.
mengering.

Kita tidak boleh mengingkari pentingnya
keberadaan
air mengingkari
bagi ekosistem
gambut.
Kita
tidak boleh
pentingnya
keberadaan
air kering,
bagi ekosistem
gambut.
Kalau sudah
permukaan
gambut
Kalau
kering,
permukaan
gambut
akan sudah
menurun.
Pohon
dan tanaman
tidak
akan
menurun.
dan karena
tanaman tidak
dapat
berdiriPohon
tegak
akarnya
dapat
berdirikeluar
tegak
karena akarnya
menyembul
dari permukaan
gambut.
menyembul
permukaan
Berbagai keluar
fauna dari
juga
akan gambut.
kehilangan
Berbagai
fauna
juga berada
akan di
kehilangan
habitatnya,
baik yang
permukaan
habitatnya,
baik yangmaupun
berada diyang
permukaan
seperti orangutan,
berada di
seperti
yang berada
di
dalamorangutan,
air seperti maupun
ikan. Gambut
yang kering
dalam air seperti ikan. Gambut yang kering
juga memantik berbagai bencana.
juga memantik berbagai bencana.
Ia rentan terbakar, karena gambut terdiri dari

Ia rentan terbakar, karena gambut terdiri dari
kayu,ranting,
ranting,rumput,
rumput,
serta
sisa-sisa
pohon
kayu,
serta
sisa-sisa
pohon
yangmudah
mudahtersulut
tersulutapi.api.Gambut
Gambut
kering
yang
kering
jugakehilangan
kehilangankemampuannya
kemampuannya
mengatur
juga
mengatur
kelebihan airair pada
padamusim
musimhujan
hujandandan
kelebihan
kekuranganairair
pada
musim
kemarau.
kekurangan
pada
musim
kemarau.
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Kebakaran di lahan gambut perlu
penanganan
Berbeda
dengan
di
Kebakarankhusus.
di lahan
gambut
perlu
lahan
mineral,khusus.
kebakaran
lahandi
penanganan
Berbedadidengan
gambut
terbatas
di permukaan
lahan tidak
mineral,
kebakaran
di lahan
tanah
saja. tidak
Api bisa
menjalar
hingga
gambut
terbatas
di permukaan
bermeter-meter
ke bisa
dalam
tanah.hingga
Ini
tanah saja. Api
menjalar
disebabkan
lahan gambut
berisiIni
bermeter-meter
ke dalamtidak
tanah.
disebabkan
lahan gambut
berisi
tanah
padat, melainkan
ranting,tidak
rumput,
padat, melainkan
dantanah
sisa-sisa
pohon. ranting,
Karenarumput,
itu,
dan sisa-sisa
pohon. Karena
itu,
kebakaran
bisa berlangsung
selama
kebakaran bisa berlangsung
selama
berminggu-minggu,
bahkan berbuberminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Menjaga ekosistem gambut jelas menjadiMenjaga
prioritas.
Lahan gambut
yangmenjabasah
ekosistem
gambut jelas
adalah
lahan
gambut
bebas
di prioritas.
Lahan
gambut yang
yang basah
kebakaran.
menjadiyangtantangan
adalah lahanIni gambut
bebas
tersendiri.
saja karena
praktik
kebakaran.Bukan
Ini menjadi
tantangan
kanalisasi
masih
tersendiri. yang
Bukan
sajamarak,
karenamelainkan
praktik
juga
karena
naiknya
akibat
kanalisasi
yang
masih suhu
marak,dunia
melainkan
juga karena global
naiknyaturut
suhumengeringkan
dunia akibat
pemanasan
pemanasan gambut.
global turut mengeringkan
lahan-lahan
lahan-lahan gambut.

lan-bulan.

Kebakaran gambut melepaskan karbon
Kebakaran gambut melepaskan karbon
yang
tersimpan di lahan gambut. Lahan
yang tersimpan di lahan gambut. Lahan
gambut di Indonesia menyimpan setidagambut di Indonesia menyimpan setidaknya 57-60 miliar metrik ton karbon,
knya 57-60 miliar metrik ton karbon,
setara
setaradengan
dengansepertiga
sepertiga cadangan
cadangan
karbon
yang
ada
karbon yang adadi diseluruh
seluruh dunia.
dunia.
Hilangnya
setengah
Hilangnya
setengahlahan
lahangambut
gambut didi
Indonesia
akan
melepaskan
Indonesia
akan
melepaskansekitar
sekitar100
100
gigaton
karbon
gigaton
karbonkekeatmosfer.
atmosfer.IniIniakan
akan
mempercepat
pemanasan
global.
mempercepat
pemanasan
global.
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GAMBUT
GAMBUT
DAN API
API

JANGAN ASAL BAKAR!
Membakar gambut
gambut merupakan
merupakan praktik
Membakar
praktik
yang
biasa
dilakukan
masyarakat untuk
yang biasa dilakukan masyarakat
untuk
bercocoktanam. Abu
Abu hasil
hasil pembakaran
bercocoktanam.
pembakaran
disebar ke petak yang akan ditanami,
disebar
ke petak yang akan ditanami,
untuk menetralisir tingkat keasaman
untuk menetralisir tingkat keasaman
gambut.
gambut.
Namun, dengan kondisi ekosistem

Namun,
dengan
kondisi
gambut yang
semakin
rusakekosistem
saat ini,
gambut
yang gambut
semakindapat
rusakmempersaat ini,
pembakaran
pembakaran
gambut Semakin
dapat memperparah kerusakan.
sering
parah
Semakin
dibakar,kerusakan.
permukaan lahan
gambutsering
akan
dibakar,
permukaan
gambut akan
menurun,
bahkan lahan
bisa menyusut
ke
menurun,
bahkan air.
bisa
menyusut
ke
bawah permukaan
Timbunan
materi
organik
yang menunjang
ekosistem
bawah
permukaan
air. Timbunan
materi
gambut yang
habis menunjang
terbakar menjadi
abu.
organik
ekosistem
Selain itu,
tidak
atau lalai
gambut
habisapabila
terbakar
menjadi
abu.
diamankan,
kebakarantidak
bisa meluas
ke
Selain
itu, apabila
atau lalai
seluruh lahan
gambut. bisa meluas ke
diamankan,
kebakaran
seluruh lahan gambut.

Salah
Salah satu
satu alternatif
alternatifadalah
adalah
melakukan
pembakaran
melakukan
pembakaran di di
tempat
tempat lain.
lain. Semak
Semakbelukar
belukar
dikumpulkan
dikumpulkan dalam
dalam sebuah
sebuah
drum tertutup lalu dibakar. Di
drum tertutup lalu dibakar. Di
bagian atas drum, terdapat
bagian atas drum, terdapat
selang yang terhubung ke dasar
selang
yang
terhubungkembake dasar
drum,
untuk
mengalirkan
drum,
untuk
mengalirkan
li asap hasil pembakarankembake
li asap
hasilSetelah
pembakaran
dalam
drum.
dua-tiga ke
dalam
Setelah
jam,
akandrum.
terbentuk
arang dua-tiga
yang
jam,disebar
akan terbentuk
arang
yang
bisa
ke lahan yang
akan
bisa
disebar
ke
lahan
yang
akan
ditanami.

ditanami.

Dengan metode ini, keutuhan
ekosistem
Dengan gambut
metodetetap
ini, terjaga.
keutuhan
Api
juga dijauhkan
dari lahan
ekosistem
gambut tetap
terjaga.
gambut.
Api juga dijauhkan dari lahan

gambut.
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Untuk menanam padi,
petani-petani di Kalimantan biasa
menyiapkan lahan mereka dengan
tajak, sejenis parang panjang untuk
menebas gulma dan membalik
tanah. Gulma-gulma yang ditebas
kemudian dikumpulkan, dibentuk
seperti bola, lalu dibiarkan
terendam. Setelah beberapa lama,
bola-bola gulma ini dicacah
kemudian disebar ke permukaan
ladang yang akan ditanami. Proses
ini dapat menurunkan keasaman
tanah, juga mencegah terbentuknya asam.

Bercocok tanam di lahan gambut
butuh kecermatan tersendiri.
Lahan gambut punya kadar
asam yang tinggi, yang sejatinya
kurang ideal bagi pertumbuhan
tanaman.

Untuk tananam selain padi, petani
biasanya membuat tukungan atau
tongkongan, alias timbunan tanah
berbentuk persegi panjang setinggi
5-10 cm dari permukaan air. Bibit
ditanam di atas tukungan supaya
tidak terendam atau kelebihan air.
Teknik ini biasa dipakai untuk
budidaya kelapa, karet, jeruk,
nanas, dan tanaman tahunan
lainnya.

BERCOCOK TANAM
14

Memanfaatkan dan
menata lahan sesuai
dengan tipologinya
dengan tidak mengubah
lingkungan secara drastis;

Menerapkan sistem tata air yang
dapat menjamin kelembaban
tanah/menghindari kekeringan
di musim kemarau dan
mencegah banjir
di musim hujan;

Tidak melakukan
pembukaan lahan
dengan cara bakar;

Mengenali dan
memahami tipe
dan perilaku
lahan;

PENYIAPAN LAHAN TANPA BAKAR

TIPS SUKSES BERTANI
DI LAHAN GAMBUT

10 langkah bijak
agar sukses
bertani di
lahan gambut

Bertani secara
terpadu dengan
mengkombinasikan
tanaman semusim
dan tanaman tahunan,
ternak, dan ikan;

Melakukan penanaman
tanaman tahunan di lahan
gambut tebal didahului
dengan pemadatan dan
penanaman tanaman
semusim untuk
meningkatkan daya
dukung tanah.

Memilih jenis dan varietas
tanaman yang sesuai dengan
kondisi lahan, memiliki nilai
ekologi-sosial dan ekologi
secara berkelanjutan;

Menggunakan bahan
amelioran seperti kompos
dan pupuk kandang untuk
memperbaiki kualitas lahan;

Mengolah tanah
secara minimum
(minimum tillage)
dalam kondisi tanah
atau berbasis
tataguna lahan

Menggunakan pupuk
mikro bagi budidaya
tanaman semusim;
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BAGAIMANA
MEMPERLAKUKAN
LAHAN GAMBUT?

03

04

08
05

02
01
Melakukan
budidaya
tanaman hanya
di lahan gambut
dalam (lebih dari
3 meter).
Semakin tipis
gambutnya,
semakin layak
untuk pertanian;
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Tidak membuka
kanal baru, karena
dapat
Tidak
mempercepat
menggunakan
pengeringan lahan
lahan gambut yang gambut, jika harus
membentang di
melakukan
atas lapisan pasir pembuatan parit
dan tidak
tidak lebih dari 0,5
menggunakan
m dengan ke
lahan yang letak
dalaman maksimal
lapisan piritnya
40 cm.
dangkal kecuali
ada jaminan irigasi
sepanjang tahun;

Tidak melakukan
penyiapan lahan
dengan cara
bakar, serta tidak
membakar
serasah dan
membuang bara
seperti puntung
rokok secara
sembarangan di
lahan gambut;

Melakukan
penataan lahan
dan memilih
jenis dan
varietas
tanaman yang
sesuai dengan
ketebalan
gambut, kondisi
air, dan
kesuburan
tanah;

06

Mengolah tanah
dengan minimum
tillage (olah tanah
minimum). Sebelum
dimanfaatkan
terutama untuk
tanaman tahunan,
gambut perlu
dipadatkan terlebih
dahulu atau ditanami
tanaman semusim;

07
Tanah gambut yang
masih sulit ditanami
karena belum
matang, dapat
ditanami ubikayu
untuk mempercepat
kematangan
gambut. Tanaman
ubikayu bisa
beradaptasi dengan
baik pada pH rendah
dan mikroorganisme
yang terdapat pada
perakarannya
mampu
mempercepat
peruraian gambut;

Untuk menambah
pengetahuan
peserta tentang
teknis penyiapan
lahan tanpa
bakar, putarkan
“film PLTB”.

Untuk membuka lahan tanpa bakar pada areal
Untuk membuka lahan tanpa bakar pada areal
semak belukar, perlakuannya hampir sama dengan
semak belukar, perlakuannya hampir sama dengan
cara pembukaan lahan tanpa bakar pada areal
cara pembukaan lahan tanpa bakar pada areal
hutan. Pekerjaan dan alat yang dipergunakan serta
hutan. Pekerjaan dan alat yang dipergunakan serta
teknis pelaksanaan
pelaksanaandalam
dalampembukaan
pembukaanlahan
lahan
tanpa
teknis
tanpa
bakar pada
pada areal
arealsemak
semakbelukar
belukartergantung
tergantungpada
pada
bakar
kerapatanvegetasi
vegetasidan
dancara
carayang
yangdigunakan.
digunakan.
Ada
kerapatan
Ada
tigacara
caramembuka
membukalahan
lahanpada
padaareal
arealsemak
semak
belukar
tiga
belukar
yaitu cara
cara manual,
manual,mekanis
mekanisdan
dankombinasi
kombinasiantara
antara
yaitu
manual-mekanis-khemis.
manual-mekanis-khemis.

TEKNIS
TEKNIS
MEMBUKA
MEMBUKA
LAHAN
TANPA
LAHAN
TANPA
BAKAR
BAKAR

Caramanual
manual
Cara
Yaitu
Yaitu kegiatan
kegiatanpembukaan
pembukaanlahan
lahandengan
dengantahapan:
tahapan:
membabat
membabat
membabatrintisan
rintisanyaitu
yaitumemotong
memotongdan
dan
membabat
vegetasi
vegetasi dengan
dengan mengguna-kan
mengguna-kan parang;
parang;
menebang
menebang dan
dan merencek
merencek (mencincang)
(mencincang)batang
batang
kayu
kayu yang
yang besar
besar dengan
denganmenggunakan
menggunakanparang,
parang,
kapak
kapak atau
atau gergaji;
gergaji;membuat
membuatpancang
pancangjalur,
jalur,yaitu
yaitu
jalur
antar
barisan
jalurtanam
tanamyang
yangdibuat
dibuatmenurut
menurutjarak
jarak
antar
barisan
tanaman,
tanaman, yang
yangdimaksudkan
dimaksudkanuntuk
untukmemudahkan
memudahkan
pembersihan
pembersihan jalur
jalur tanam;
tanam; membersihkan
membersihkanJalur
Jalur
Tanam,
Tanam, yaitu
yaitu membersihkan
membersihkanhasil
hasilrencekan
rencekanyang
yang
ditempatkan dintara jalur tanaman dengan jarak 1
ditempatkan dintara jalur tanaman dengan jarak 1
meter di kiri-kanan pancang, sehingga didapatkan
meter di kiri-kanan pancang, sehingga didapatkan
jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan.
jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan.

IberIber
Jamal
(71)(71)
adalah
Jamal
adalah
aktivis
petani
yang
jugajuga
aktivis
petani
yang
Mantir
Adat
Desa
Pilang,
Mantir
Adat
Desa
Pilang,
Kabupaten
Pulang
Pisau,
Kabupaten
Pulang
Pisau,
Kalimantan
Tengah.
Dia Dia
Kalimantan
Tengah.
tengah
menunjukkan
sisasisa
tengah
menunjukkan
kebakaran
di area
bekas
kebakaran
di area
bekas
ladang
para
petani
di di
ladang
para
petani
desanya.
Setelah
desanya. Setelah
mengalami
kebakaran
mengalami
kebakaran
pada
2015
lalu,
banyak
pada 2015 lalu,
banyak
ladang yang ditinggalkan
ladang yang ditinggalkan
petani.
petani.
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Cara
mekanis
Cara
mekanis
Yang
dilakukanuntuk
untukareal
areal yang
yang memiliki
memiliki topografi
topografi datar
Yang
dilakukan
datar dan
dan berombak.
berombak.Cara
Cara
penebangan
umumnyadilakukan
dilakukandengan
dengan traktor
traktor dengan
penebangan
umumnya
dengan tahapannya:
tahapannya: membabat
membabat
rintisan, yaitu membabat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40cm;
rintisan, yaitu membabat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40cm;
menebang, yaitu menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan
menebang, yaitu menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan
menggunakan traktor. Penebangan sebaiknya dengan diikuti penumbangan pohon
menggunakan
traktor.
Penebangan
sebaiknya
dengan
diikuti penumbangan
pohon
berikut akarnya.
Pohon
ditebang kearah
luar agar
tidak menghalangi
jalannya traktor;
berikut
akarnya.
Pohon dengan
ditebangmemotong
kearah luar
agar
tidak menghalangi
jalannya
merencek,
dilakukan
dan
mencincang
(merencek)
cabangtraktor;
dan
merencek,
dilakukan
dengan
memotong
danpancang
mencincang
(merencek)
cabang
dan
ranting pohon
yang telah
ditebang;
membuat
jalur yang
dibuat menurut
arah
ranting
yang
telah ditebang;
membuat untuk
pancang
jalur yang dibuat
menurut
arah
antarpohon
barisan
tanaman
yang dimaksudkan
memudahkan
pembersihan
jalur
antar
barisan
tanaman yang
dimaksudkan
untuk memudahkan
pembersihan
jalur
tanam;
membersihkan
jalur tanam,
dengan membuang
hasil rencekan
batang/pohon
tanam;
jalurlahan
tanam,diantara
denganjalur
membuang
rencekan
dan membersihkan
ditempatkan pada
tanamanhasil
dengan
jarak batang/pohon
1 meter di
pancang.
dankiri-kanan
ditempatkan
pada lahan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 meter di
kiri-kanan pancang.

Cara kombinasi
manual-mekanis-khemis
Cara
kombinasi

manual-mekanis-khemis

Cara ini dilakukan melalui pemanfaatan herbisida pada saat pembukaan lahan
perkebunan maupun saat penanaman melalui penyemprotan semak belukar dengan
Cara
ini dilakukan melalui pemanfaatan herbisida pada saat pembukaan lahan
menggunakan paraquat, triasukfuron, gilifosfat maupun jenis bahan kimia lainnya.
perkebunan
saat penanaman
melalui penyemprotan
semak belukar
dengan
Dengan maupun
memperhatikan
aspek kesehatan
serta lingkungan,
dan dalam
menggunakan
paraquat,
triasukfuron,
maupun
bahan
kimia lainnya.
penggunaannya
dilaksanakan
dengangilifosfat
bijaksana
sesuaijenis
dengan
petunjuk
yang
Dengan
memperhatikan aspek kesehatan serta lingkungan, dan dalam
diberikan.

penggunaannya dilaksanakan dengan bijaksana sesuai dengan petunjuk yang
diberikan.
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PEMANFAATAN DAN PENATAAN
LAHAN GAMBUT TANPA BAKAR

PEMANFAATAN DAN PENATAAN
LAHAN GAMBUT TANPA BAKAR

Agar dapat berfungsi secara baik, perlu dimanfaatkan sesuai
fungsinya dengan memperhatikan keseimbangan antara kawasan
budidaya, kawasan nonbudidaya, dan kawasan preservasi/
pengawetan.
Pemerintah
sudah
menetapkan
kawasan-kawasan
Agar dapat
berfungsi
secara
baik,
perlu dimanfaatkan
sesuai
tersebut.
Kita wajib
mentaatinya agar
lahan rawa (termasuk
gambut)
fungsinya
dengan
memperhatikan
keseimbangan
antara
kawasan
tetap lestari dan memberikan manfaat secara berkesinambungan.

budidaya, kawasan nonbudidaya, dan kawasan preservasi/
pengawetan. Pemerintah sudah menetapkan kawasan-kawasan
tersebut. Kita wajib mentaatinya agar lahan rawa (termasuk gambut)
tetap lestari dan memberikan manfaat secara berkesinambungan.

Kawasan non-budidaya merupakan
kawasan
yang
tidak
boleh
digunakan untuk usaha dan harus
dibiarkan sebagaimana adanya.
Kawasan tersebut antara lain
kawasan merupakan
lindung dan
Kawasanmeliputi
non-budidaya
kawasan
pengawetan.
kawasan
yang
tidak Kawasan
boleh
lindung atau suaka alam adalah
digunakan untuk usaha dan harus
kawasan yang memiliki ekosistem
dibiarkan
adanya.
khassebagaimana
atau merupakan habitat
alami
Kawasan
tersebut
antara
lain
bagi flora dan fauna yang dilindungi
keanekaragaman
hayati.
meliputiuntuk
kawasan
lindung
dan

Lahan gambut dalam, karena
kemampuannya untuk menahan air
yang
sangat
besar,
perlu
dipertahankan sebagai kawasan
pengawetan bagi setiap Daerah
Aliran Sungai
terutama
Lahan
gambut(DAS)
dalam,
karena
apabila
di
bagian
hilirnya
terdapat
kemampuannya untuk menahan air
pemukiman/kota atau di sekitarnya
yang
sangat
besar,
perlu
terdapat daerah pertanian (catatan:
dipertahankan
sebagai
kawasan
kemampuan gambut menahan air
pengawetan
setiapbobot
Daerah
berkisar antara bagi
300-800%
keringnya).
Aliran Sungai (DAS) terutama

kawasan pengawetan. Kawasan
lindung atau suaka alam adalah
kawasan yang memiliki ekosistem
khas atau merupakan habitat alami
bagi flora dan fauna yang dilindungi

apabila di bagian hilirnya terdapat
pemukiman/kota atau di sekitarnya
terdapat daerah pertanian (catatan:
kemampuan gambut menahan19air
berkisar antara 300-800% bobot

Kawasan pengawetan
atau
preservasi
adalah
kawasan
yang
Kawasan pengawetan
pengawetan
atau
Kawasan
atau
dengan
pertimbangan
tertentu
preservasiadalah
adalah kawasan
kawasan
yang
preservasi
yang
harus
dibiarkan
sebagaimana
dengan pertimbangan
pertimbangan
tertentu
dengan
tertentu
aslinya
dengan
status
masa
kini
harus
dibiarkan
sebagaimana
harus
dibiarkan
sebagaimana
sebagai
kawasan
non-budidaya.
aslinya dengan status masa kini
aslinya
dengan
status inimasa
kini
Kawasan
semacam
nantinya
sebagai kawasan
non-budidaya.
sebagai
kawasan
non-budidaya.
boleh
saja
dikembangkan
apabila
Kawasan semacam ini nantinya
kemajuan
ilmu
pengetahuan
telah
Kawasan
semacam
ini nantinya
boleh saja
dikembangkan
apabila
mampu
mengatasi
berbagai
boleh
saja dikembangkan
apabila
kemajuan
ilmu
pengetahuan
telah
kendala
dalam
proses budidaya
di
kemajuan
pengetahuan
telah
mampu ilmu
mengatasi
berbagai
lahan
ini
sehingga
pemanfaatannya
mampu
mengatasi
berbagai
kendala dalam
proses budidaya
di
memberikan
nilaipemanfaatannya
tambah
lahan ini
sehingga
kendala
dalam
proses
budidayadan
di
manfaat.
memberikan nilai tambah dan

lahan ini sehingga pemanfaatannya
manfaat.
memberikan
nilai tambah dan
Kawasan pengawetan dalam hal ini
manfaat.
meliputi gambut dalam-sangat
Kawasan pengawetan dalam hal ini
dalam,
sepadan
meliputi sepadan
gambutpantai,
dalam-sangat
Kawasan
pengawetan
dalam hal
ini
sungai,
kawasan
sekitar
danau
dalam, sepadan pantai, sepadan
meliputi
gambut
dalam-sangat
rawa,
dan
kawasan
pantai
berhutan
sungai, kawasan sekitar danau
dalam,
sepadan
pantai,
sepadan
bakau,
lahan
aluvial
bersulfat,
dan
rawa, dan
kawasan
pantai
berhutan
rawa
dengan
tanah
pasir,
kawasan
sungai,
kawasan
sekitar
danau
bakau, lahan aluvial bersulfat, dan
ini
perlu
dilindungi
dari
kerusakan.
rawa,
dan
kawasan
pantai
berhutan
rawa
dengan
tanah
pasir,
kawasan
bakau,
lahan
aluvialdari
bersulfat,
dan
ini perlu
dilindungi
kerusakan.

rawa dengan tanah pasir, kawasan
ini perlu dilindungi dari kerusakan.
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Kawasan
budidaya
adalah
kawasan
yang
dinilai
layak
untuk
Kawasan
budidaya
adalah
usaha
di
bidang
pertanian
dan
Kawasan
budidaya
adalah
kawasan yang dinilai layak untuk
berada
di
luar
kawasan
kawasan
yang
dinilai
layak
untuk
usaha
di bidang
pertanian
dan
non-budidaya
dan
preservasi.
berada
luar pertanian
kawasandan
usaha di dibidang
Bertani
hanya dan
boleh preservasi.
dilakukan
non-budidaya
berada
di
luar
kawasan
pada
kawasan
budidaya.
Bertani
Bertani
hanya boleh
dilakukan
non-budidaya
dan
preservasi.
pada
kawasanbudidaya.
non-budidaya
pada
kawasan
Bertani
Bertani
hanya boleh
dilakukan
dan
kawasan
preservasi
di
pada
kawasan
non-budidaya
pada kawasan
budidaya.
Bertani
samping
melanggar
aturan,
dan kawasan preservasi di
pada kawasan
karena
merusaknon-budidaya
lingkungan
sampingakanmelanggar
aturan,
dan membutuhkan
kawasan preservasi
juga
biaya
mahal di
karena akan merusak lingkungan
samping
melanggar
aturan,
karena
umumnya
lahan
tidak
juga membutuhkan biaya mahal
subur
bermasalah.
Jikapun
karenadan
akan
merusak
lingkungan
karena
umumnya
lahan
tidak
dipaksakan,
petani akan
merugi.
juga membutuhkan
biaya
mahal
subur
dan bermasalah.
Jikapun

karena umumnya
lahan
tidak
dipaksakan,
petani akan
merugi.
subur dan bermasalah. Jikapun
dipaksakan, petani akan merugi.

PEMBUATAN PUPUK ORGANIK
PADAT UNTUK LAHAN GAMBUT
Manfaat Pupuk Organik Padat
Pupuk organik padat memiliki peran yang sangat bersar dalam mengembalikan kesuburan tanah, terutama berkaitan dengan sifat fisik tanah, sifat kimia
tanah, dan sifat biologi tanah. Aplikasi organik padat akan memberikan
tambahan unsur-unsur kimia dalam tanah baik makro maupun mikro, yang
sangat dibutuhkan tanaman.
Selain itu, daya serap tanaman terhadap unsur hara juga meningkat, karena
pupuk organik mampu menjaga kelembaban tanah, sehingga pelarutan
unsur hara dapat berjalan dengan baik. Pertumbuhan akar juga menjadi
sempurna. Pemberian pupuk organik akan meningkatkan kegemburan
tanah, sehingga perakaran tanaman akan mudah menembus struktur tanah
yang remah.
Dari segi keragaman biologi, pupuk padat juga mampu menyediakan material organik yang sangat dibutuhkan sebagai sumber energi bagi aktvitas
mikroorganisme tanah.
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Apa yang perlu dipersiapkan?

Apa yang perlu dipersiapkan?
Siapkan bahan dan media untuk memulai praktik pembuatan pupuk
organik padat.

Siapkan
bahan dan
media
untukdalam
memulai
praktikpupuk
pembuatan
Bahan-bahan
yang
diperlukan
pembuatan
organik pupuk
organik
padat.
padat adalah bahan-bahan organik baik dari kotoran hewan maupun
sisa-sisa tanaman
yang tidakdalam
terpakaipembuatan
dan berada di
sekitarorganik
kita.
Bahan-bahan
yang diperlukan
pupuk
Beberapa bahan utama yang dibutuhkan adalah kotoran ternak atau
padat adalah bahan-bahan organik baik dari kotoran hewan maupun
kotoran unggas, jerami padi, sekam atau merang, dan dedak.
sisa-sisa tanaman yang tidak terpakai dan berada di sekitar kita.
Untukbahan
mendapatkan
lebih baik,adalah
sekam padi
sebaiknya
Beberapa
utama hasil
yangyang
dibutuhkan
kotoran
ternak atau
dibuat arang sekam terlebih dahulu.
kotoran unggas, jerami padi, sekam atau merang, dan dedak.
Bahan tambahan atau pendukung yang diperlukan adalah bahan

Untukorganik
mendapatkan
hasil yang
lebih
baik,
sekam
padidaun
sebaiknya
yang mengandung
unsur
NPK
tinggi,
misalnya
bambu
dibuatjika
arang
sekam
terlebih
dahulu.
mudah didapat sebagai pendambah unsur phosphor (P), batang
atau pelepah pisang sebagai penambah unsur kalium (K), daun

Bahanpegagan
tambahan
atau pendukung yang diperlukan adalah bahan
sebagai penambah unsur nitrogen (N), tanaman kacangorganik
yang
mengandung
unsur
NPKnitrogen
tinggi,(N),
misalnya
daun
bambu
kacangan sebagai penambah
unsur
azolla atau
paku
air
jika mudah
sebagai
pendambah
unsur penambah
phosphor unsur
(P), batang
ebagai didapat
penambah
unsur NPK,
blotong sebagai
atau pelepah
sebagai
penambah
unsur
kalium
(K), (N)
daun
phosphorpisang
(P), daun
gamal sebagai
penamah
unsur
nitrogen
dan
kalium
(K), daun
lamtoro sebagai
unsurtanaman
nitrogen (N)
dan
pegagan
sebagai
penambah
unsurpenambah
nitrogen (N),
kacangkaliumsebagai
(K), dan bahan
organik
lain, misalnya
rumah
tangga.
kacangan
penambah
unsur
nitrogensisa-sisa
(N), azolla
atau
paku air
ebagai
penambah
unsur
NPK,
blotong
sebagai
penambah
unsur
Bahan-bahan lain untuk mempercepat proses pengomposan adalah
mikroba
yang
banyakpenamah
tersedia diunsur
pasaran,
misalnya
phosphor
(P),dekomposer
daun gamal
sebagai
nitrogen
(N) dan
dengan
merk
dagang
EM4
atau
harmoni
BS.
Sebagai
penambah
kalium (K), daun lamtoro sebagai penambah unsur nitrogen (N) dan
mikroba
tersebut
sediakan
molase atau
tetes tebu
atau bisa
kaliumenergi
(K), dan
bahan
organik
lain, misalnya
sisa-sisa
rumah
tangga.
juga menggunakan gula pasir.
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Bahan-bahan lain untuk mempercepat proses pengomposan adalah
mikroba dekomposer yang banyak tersedia di pasaran, misalnya

Komposisi
Untuk membuat 1 ton pupuk organik padat, maka dibutuhkan campuran berupa
kotoran ternak atau unggas 400 kg, jerami padi 300 kg, bahan organik lain 100 kg,
sekam bakar 100 kg, dan dedak 100 kg. Sehingga jumlah keseluruhan bahan
1.000 kg.
Untuk mempercepat proses pembusukan bahan, diperlukan mikroba atau bakteri
dekomposer atau EM4 atau harmoni BS sekitar 1 liter dan tetes tebu atau molase
1 liter. Jika molase susah didapat, bisa digantikan menggunakan gula pasir sebesar
250 g. Kemudian tambahkan air 50-100 liter agar tercapai kadar air 30-40%.

Langkah-langkah
Alat yang dibutuhkan: cangkul, sekop, 2 buah ember, gembor, terpal plastik ukuran
6 x 2 meter, dan air.
Campurkan kotoran sapi dengan dedaunan kering serta sekam dan grajen sampai
kondisinya pera. Semua bahan dicampur didalam tempat yang disediakan dengan
ukuran tempat 1 x 1 m2 bahan yang dicampurkan pencampuran EM4 dan tetes
tebu ditaruh ditempat pupuk dengan tinggi 20 cm.
Sediakan 2 ember masing masing ember memiliki kapasitas 5-10 liter. Ember pertama
diisi dengan campuran bakteri EM 4 dengan tetes tebu. Komposisi campurannya
adalah EM 4 sebanyak 2 tutup botol dan tetes tebu sebanyak tutup botol, kemudian
campuran tersebut didiamkan selama 2-5 menit. Ember kedua diisi air.
Kemudian ember yang diisi air dicampurkan dengan ember yang berisi campuran
bakteri EM 4 dengan tetes tebu.
Campuran tersebut kemudian dimasukan ke dalam gembor (tempat untuk menyiram
tanaman), kemudian disiramkan ke campuran kotoran sapi yang telah diaduk dengan
sekam.
Setelah disiram di atas kotoran sapi yang telah tercampur. Kemudian buat lagi 7-8
lapisan kotoran sapi yang diselingi dengan disiram campuran larutan yang dibuat
tadi. Masing-masing lapisan tingginya adalah 20 cm.
Kemudian ditutup dengan plastikdan didiamkan selama 1 bulan.
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PEMBUATAN PUPUK ORGANIK
CAIR UNTUK LAHAN
GAMBUT
PEMBUATAN
PUPUK
ORGANIK

CAIR UNTUK LAHAN GAMBUT
Manfaat Pupuk Organik Cair

Manfaat Pupuk Organik Cair

Pupuk organik cair terbuat dari bahan organik yang difermentasi dengan cara anaerob.
Setiap pupuk cair mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan kegunaannya.
Pupuk organik cair bisa berfungsi sebagai perangsang tumbuh ketika tanaman malai
Pupuk
organik
dari bahanbuah
organik
difermentasi
dengan
caradianaerob.
bertunas
atau cair
saatterbuat
mulai pertumbuhan
dan yang
biji melalui
pori-pori atau
stomata
permukaan.
organik cair inisifat
bisa dan
di aplikasikan
pada sesuai
daun,batang
dan kegunaannya.
bunga
Setiap
pupukPupuk
cair mempunyai
karakteristik
dengan
dengan
kepekaan
sekitar 2%.sebagai perangsang tumbuh ketika tanaman malai
Pupuk
organik
cairpupuk
bisa berfungsi

bertunas atau saat mulai pertumbuhan buah dan biji melalui pori-pori atau stomata di
permukaan. Pupuk organik cair ini bisa di aplikasikan pada daun,batang dan bunga
dengan kepekaan pupuk sekitar 2%.

Bahan yang Harus Dipersiapkan

Setengah karung dedak,
1 karung kotoran ayam,
100 gram gula merah,
30 kg hijauan (batang
pohon pisang, jerami,
Setengah
karung dedak,
daun leguminosa),
50 ml
bioaktvator
EM4)ayam,
dan air
1 karung
kotoran
secukupnya.
100
gram gula merah,

tong
Satu meter selang
Bahan yangSiapkan:
Harus
Dipersiapkan
plastik
kedap udara
aerotor transparan

30 kg hijauan (batang
pohon pisang, jerami,
daun leguminosa), 50 ml
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bioaktvator EM4) dan air
secukupnya.

berukuran 100 liter
dan lubangi tutup
tong seukuran
Siapkan:
tong
selang
aerator.

plastik kedap udara
berukuran 100 liter
dan lubangi tutup
tong seukuran
selang aerator.

dengan diameter
sekitar 0,5 cm dan
botol plastik
Satu1 meter
berukuran
liter. selang

aerotor transparan
dengan diameter
sekitar 0,5 cm dan
botol plastik
berukuran 1 liter.

Proses
Pembuatan
Proses
Pembuatan
Potong-potong atau rajang bahan organik bagai bahan baku kemudian

Potong-potong
bahan
organik air
bagai
bahan
baku kemudian
masukkan ke atau
dalamrajang
tong dan
tambahkan
dengan
perbandingan
masukkan
kehingga
dalamrata.
tong dan tambahkan air dengan perbandingan
2:1, aduk
2:1, aduk hingga rata.
Campurkan bioaktVator (EM4) dan gula merah serta 5 liter air hingga rata,
lalu masukkan
ke dalam
tong.dan gula merah serta 5 liter air hingga rata,
Campurkan
bioaktVator
(EM4)
lalu masukkan ke dalam tong.

Tutup tong hingga rapat dan masukkan selang pada tutup yang berlubang,
rekatkan
tempat rapat
selangdan
masuk
sehinggaselang
tidak ada
celah
untuk
udara
Tutup
tong hingga
masukkan
pada
tutup
yang
berlubang,
sedangkan ujung selang satunya masukkan pada botol yang tela berisi air.

rekatkan tempat selang masuk sehingga tidak ada celah untuk udara
sedangkan ujung selang satunya masukkan pada botol yang tela berisi air.
Pastikan sekali bahwa tutup sudah benar-benar rapat, dalam proses
secara anaerob yaitu menstabilkan gas yang ada di dalam Ing
Pastikan
sekali bahwa
benar-benar
menggunakan
selangtutup
yang sudah
dipasang
pada tutup rapat,
tong. dalam proses

secara anaerob yaitu menstabilkan gas yang ada di dalam Ing
menggunakan
selang yang dipasang
pada
tong. menciumnya, jika
Cek tingkat kematangannya
pada usia
7-10tutup
hari dengan
berbau seperti wangi tape, maka sudah matang.

Cek tingkat kematangannya pada usia 7-10 hari dengan menciumnya, jika
berbau
seperti
wangiuntuk
tape,memisahkan
maka sudahantara
matang.
Gunakan
saringan
cairan dan ampas yang mana,
ampas tersebut bisa digunakan sebagai pupuk organik padat.

Gunakan saringan untuk memisahkan antara cairan dan ampas yang mana,
Masukkan
pupuk
cair ke
dalam botol
plastik
ataupadat.
kaca dan tutup
ampas
tersebut
bisaorganik
digunakan
sebagai
pupuk
organik
secara rapat serta kemas secara baik-baik agar pupuk bisa digunakan
sampai 6 bulan.

Masukkan pupuk organik cair ke dalam botol plastik atau kaca dan tutup
secara rapat serta kemas secara baik-baik agar pupuk bisa digunakan
sampai 6 bulan.
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Penggunaan
Pupuk Organik Cair
Ketika melakukan bercocok tanam, sebaiknya pupuk organik cair ini jangan dijadikan
pupuk dasar atau utama, karena nutrisi yang terdapat dalam pupuk lebih rentan hilang
terbawa erosi.
Meskipun sangat baik untuk merangsang pertumbuhan,tapi ketika pemberian
overdosis dapat menyebabkan tanaman mati bahkan bisa mengundang hama dan
penyakit. Jadi sangat perlu diperhatikan ketika anda sedang melakukan penyemprotan.
Biasanya daun hanya membutuhkan 2% unsur hara mikro.

Pemakaian pupuk organik cair, sebaiknya dilakukan pengenceran dahulu menggunakan
air dengan perbandingan 1 liter bahan pupuk cair dan 100 liter air bersih.
Untuk merangsang pertumbuhan daun, pupuk
dapat disemprotkan pada tunas yang baru tumbuh,
bisa juga disemprotkan pada bunga, batang atau
daun secara langsung ketika sedang terjadi fase
perubahan dari vegetatif ke generatif demi menghasilkan buah, biji serta umbi.
Sebaiknya pupuk disemprotkan pada masa
1 minggu sekali atau 3 hari sekali ketika musim
hujan. Tetapi sesuaikan lagi dengan tumbuhan
apa yang akan di semprot.
Gunakan pupuk yang banyak
mengandung nitrogen pada
pemupukan daun biasanya
terdapat pada kotoran ayam,
jerami dan hijauan.
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