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Kata Pengantar Tim Penulis
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga
Modul Pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Sumur Bor Berbasis
Masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik oleh tim penulis.
Penyusunan modul pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan dan membangun pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja dasar bagi peserta pelatihan di dalam membangun sumur bor
sederhana sebagai salah satu teknik untuk kegiatan pembasahan gambut (peat rewetting).
Untuk mencapai tujuan tersebut maka modul pelatihan ini mencakup mata ajar pelatihan
tentang regulasi dan kebijakan restorasi gambut di Indonesia, teknik-teknik pembasahan
gambut, teknik pembasahan gambut dengan sumur bor, tahapan pembuatan sumur bor
(prakonstruksi, tahap konstruksi dan pasca-konstruksi). Modul pelatihan diberikan dalam
bentuk teori dan praktik dilaksanakan di dalam ruangan (in class session) maupun diluar
ruangan (out class).
Tim penulis menyadari bahwa modul pelatihan ini masih jauh dari kesempurnaan baik
isi maupun penyajiannya, oleh sebab itu kritik konstruktif dari berbagai pihak menjadi
harapan penulis untuk penyempurnaan modul pelatihan ini di masa yang akan datang.
Keberhasilan tim penulis menyusun dan menyelesaikan penulisan modul pelatihan
ini tidak terlepas dari kontribusi dan peran berbagai pihak terutama Deputi Bidang
Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan beserta jajaran di Badan Restorasi Gambut (BRG)
Republik Indonesia, para nara sumber dan peserta lokakarya penyusunan kurikulum
Modul Pelatihan Pembuatan Sumur Bor yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang
Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG RI di Jakarta tangal 12-13 April 2017, dan
berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh tim penulis. Tim Penulis
mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungan pemikiran,
tenaga dan moril tersebut diatas.
Akhirnya, besar harapan semoga Modul Pelatihan dapat bermanfaat dalam penyiapan dan
peningkatan kapasitas masyarakat membangun sumur bor sederhana sebagai bagian dari
instrumen pembasahan gambut guna mendukung pencapaian tujuan dan target restorasi
gambut yang dimandatkan oleh Pemerintah Indonesia melalui BRG RI.
Jakarta,

Agustus 2018

Tim Penulis
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Kata Pengantar Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan
Pemeliharaan, Badan Restorasi Gambut
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan berkatNya sehingga Tim
Penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Modul Pelatihan Pembangunan
Infrastruktur Pembasahan Gambut Sumur Bor Berbasis Masyarakat ini.
Penyusunan modul pelatihan ini merupakan salah satu keluaran dari program penyiapan
dan pengembangan kapasitas para pihak di dalam pembangunan infrastruktur pembasahan
gambut (peat rewetting) di Kedeputian Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan,
Badan Restorasi Gambut RI. Untuk diketahui, Badan Restorasi Gambut RI saat ini
menggunakan beberapa teknik untuk kegiatan pembasahan gambut antara lain dengan
sekat kanal (canal blocking), penimbunan kanal (canal backfilling), dan sumur bor
sederhana (deep wells).
Penyiapan kapasitas bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung
di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut menjadi penting dan
strategis agar implementasi kegiatan di lapangan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien
serta sesuai dengan persyaratan teknis dan memberikan hasil yang optimal. Untuk tujuan
tersebut maka penyusunan modul pembangunan sumur bor disusun sebagai materi dasar
untuk peningkatan kapasitas masyarakat di dalam membangun sumur bor di lapangan.
Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada berbagai lembaga maupun individu
atas kontribusinya sehingga Modul Pelatihan ini dapat berhasil diselesaikan dengan baik,
khususnya kepada:
1. Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia;
2. Kepala Bagian Program dan Umum, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya
Manusia, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
4. Kepala Pusat P2KLH LPPM Universitas Palangka Raya (UPR), Kalimantan Tengah;
5. Koordinator Pusat Studi Kebencanaan, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan
Selatan;
6. Kepala UPT CIMTROP Universtitas Palangka Raya (UPR);
7. Koordinator Relawan Jumpum Pambelum, Kalimantan Tengah;
8. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura;
9. Ketua MPA Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau;
10. Norhadie Kaben, Perwakilan Masyarakat Desa Mantangai, Kecamatan Mantangai,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Hutan Kita Institute (HAKI), Sumatera Selatan;
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12. Seluruh tim Penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian modul
pelatihan ini.
Akhir semoga modul pelatihan ini dapat bermanfaat dan berkontribusi nyata di dalam
penyiapan dan pengembangan kapasitas pembangunan infrastruktur pembasahan gambut
guna terwujud dan tercapainya target restorasi gambut pemerintah seluas 2 (dua) juta
hektar di 7 (tujuh) provinsi di tahun 2020.
Salam Restorasi Gambut
Jakarta,

Agustus 2018

Deputi,

Dr. Alue Dohong
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Daftar Istilah dan Singkatan
BRG

: Badan Restorasi Gambut

BAPPENAS

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambut

: Material organik yang terbentuk secara alami dari sisasisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna
dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih
dan terakumulasi pada rawa.

CIFOR

: Center for International Forestry Research

Ekosistem Gambut

: Tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan
utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan
produktivitasnya.

Fungsi Lindung Ekosistem
Gambut

: Tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik
tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam
perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan
cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman
hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem
Gambut.

Fungsi Budidaya Ekosistem : adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik
tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang
Gambut
produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan
budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat
melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
Kesatuan Hidrologis Gambut : Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua)
(KHG)
sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
Kubah Gambut

: adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang
mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah
sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai
kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak,
serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.

Pembasahan Kembali
Gambut (Peat Rewetting)

: Tindakan dan/atau upaya untuk meningkatkan
kebasahan dan kelembaban lahan gambut kering
akibat peristiwa iklim (kemarau) maupun aktivitas
manusia (antropogenik) yang menyebabkan turunnya
muka air tanah gambut dengan cara meningkatkan
kandungan dan tinggi muka air tanah gambut melalui
pembangunan infrastruktur pembasahan gambut seperti
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sekat kanal, penimbunan kanal, sumur bor, embung, dan
teknik-teknik lain sesuai perkembangan teknologi dan
pengetahuan/kearifan lokal.
PADIATAPA

: Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan. Prinsip yang
menegaskan bahwa masyarakat di dalam dan di
sekitar lokasi restorasi gambut mempunyai hak untuk
mendapatkan informasi dan secara bebas menyetujui
kegiatan restorasi gambut yang akan berlangsung
di dalam wilayah atau di atas tanah-tanah mereka.
Persetujuan

Modul Pelatihan

: Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut dengan
sumur bor sederhana berbasis masyarakat diberikan
berdasarkan pengetahuan dan informasi lengkap sejak
dini tentang proyek, menyangkut tujuan, tahapan,
dampak negatif potensial, manfaat, pemilik, pendanaan,
dan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat.

Penimbunan kanal
(canal backfilling)

: Kegiatan untuk mengisi kembali kanal buatan di lahan
gambut dengan bahan organic yang tersedia setempat
(tanah gambut di tanggul kanal, batang, dahan, ranting
kayu yang sudah melapuk dan bahan organik lainnya)
untuk meningkatkan sedemintasi dan pendangkalan
bana kanal dengan tujuan agar daya kuras airnya
dapat dikurangi dan muka air di badan kanal dapat
dipertahankan.

PERMEN LHK No
P.16//2017

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan
Fungsi Ekosistem Gambut, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 338, tanggal 27 Februari
2017

PERPRES No.1/2017

: Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Badan Restorasi Gambut, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, tanggal 6 Januari 2016.

PIPG

: Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

PLTB

: Pengolahan Lahan Tanpa Bakar

TRGD

: Tim Restorasi Gambut Daerah

Restorasi atau Pemulihan

: Aktivitas yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem
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Fungsi Ekosistem Gambut

: Gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur
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.

Restorasi Hidrologis Gambut : adalah upaya pemulihan tata air di lahan gambut untuk
menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya
menjadi basah dan berfungsi kembali sebagaimana
semula atau mendekati karakteristik hidrologis sebelum
adanya gangguan.
Revegetasi

: 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.

Sekat kanal (canal blocking) : Bentuk bangunan air berupa sekat atau tabat yang
dibangun di badan kanal buatan yang terdapat di lahan
Gambut dengan tujuan untuk menaikan daya simpan
(retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan
mengurangi mencegah penurunan permukaan air di
lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya
tetap basah dan sulit terbakar.
Sumur Bor Sederhana
(simple deep well)

: Sarana dan alat berupa pipa atau sabungan serial pipa
PVC atau sejenis yang dipasang/dimasukkan secara
vertikal kedalam lapisan tanah hingga lapisan dimana
air akuifer berada (kedalaman 10-40 meter) guna
mengalirkan dan mengeluarkan sumber air bawah tanah
gambut yang ada di lapisan akuifer.

Alat Pembuat Sumur Bor

: Seperangkat peralatan dan perlengkapan yang
digunakan untuk membangun/memasang sebuah sumur
bor sederhana di lapangan.

Alat dan Bahan Sumur Bor
(APSB)

: Keseluruhan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk
membangun 1 unit sumur bor.

Slang Pelemtar (SPL)
(ABSB)

: Slang yang dipakai untuk mengalirkan/mengeluarkan
dan/atau melempar air dari mesin pompa ke ujung slang
(hoze).
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Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kanal drainase secara masif pada ekosistem lahan gambut dapat berdampak
pada pengeringan lahan gambut secara berlebihan (overdrainage), disebabkan oleh
peningkatan laju aliran air keluar (surface run off) dan penurunan daya simpan air (water
retention) pada kawasan ekosistem gambut. Akibatnya terjadi penurunan muka air gambut
(water table) yang dapat berdampak pada peningkatan oksidasi, pengamblesan dan
kerentanan bahaya kebakaran.
Pemulihan gambut terdegradasi dan terdrainase dapat dilakukan dengan membangun
infrastruktur pembasahan kembali gambut seperti sekat kanal (canal blocking),
penimbunan kanal (canal backfilling), sumur bor (deep well) dan lain-lain dengan tujuan
untuk mengurangi laju aliran keluar dan menaikkan kapasitas simpanan air di badan kanal
dan sekitarnya. Disamping upaya mempertahan dan menaikkan kapasitas simpanan air
gambut, gambut yang kering pada musim kemarau perlu dilakukan upaya pembasahan
agar tetap lembab dan basah sehingga ganguan fisik-morpologis gambjut dan peluang
bahaya kebakaran bisa dikurangi.
Sumur bor merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan dilapangan guna membasahi
kembali gambut yang sudah kering dengan cara memompa cadangan air tanah yang ada
di lapisan akuifer dan disiramkan pada daerah-daerah gambut yang tingkat kebasahan
dan kelembabannya kurang pada musim kemarau dan sekaligus dapat digunakan sebagai
sumber air untuk pemadaman kebakaran apabila terjadi peristiwa kebakaran hutan dan
lahan gambut setempat.
Pembangunan sumur bor sederhana dapat dikerjakan secara langsung oleh masyarakat
karena desain dan cara pengerjaannya sangat sederhana dan mudah. Kendatipun desain dan
proses pengerjaan sumur bor sederhana relatif mudah dan praktis, namun demikian agar
konstruksinya tepat, efektif dan efisien maka diperlukan penyiapan kapasitas masyarakat
melalui kegiatan pelatihan teknis.
Modul pelatihan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut dengan sumur bor
sederhana berbasis masyarakat ini menyajikan materi pokok pelatihan yang meliputi
kebijakan restorasi gambut, teknik-teknik pembasahan gambut, teknik pembasahan
gambut dengan sumur bor, dan tahapan konstruksi sumur bor (pra-konstruksi, konstruksi
dan pasca-konstruksi) yang menjadi materi utama peningkatan kapasitas pembangunan
sumur bor di tingkat masyarakat.

1.2 Deskripsi Singkat Modul
Pelatihan teknis pembasahan gambut dengan sumur bor sederhana ini dimaksudkan untuk
memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja bagi masyarakat mengenai prosedur
dan teknis pembuatan sumur bor sebagai salah satu cara merestorasi hidrologi gambut
melalui pembasahan kembali gambut.
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1.3 Tujuan Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja di dalam melaksanakan pembangunan sumur bor sederhana untuk kegiatan
restorasi gambut.

1.4 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:
1. Mengetahui regulasi dan kebijakan restorasi gambut di Indonesia;
2. Mengetahui teknik-teknik pembasahan kembali gambut;
3. Mengetahui teknik pembasahan kembali gambut dengan teknik sumur bor sederhana;
4. Menyebutkan dan menjelaskan kegiatan-kegiatan pada tahapan pra-konstruksi
pembangunan sumur bor sederhana;
5. Mengetahui dan menerapkan pembangunan (konstruksi) sumur bor sederhana; dan
6. Mengetahui kegiatan pada pasca-konstruksi sumur bor sederhana.

1.5 Pengajar
Persyaratan pengajar : 1) Menguasai materi yang diajarkan;
		 2) Mampu mengajar dengan metode partisipatif; dan
		 3) Mampu mengevaluasi hasil pembelajaran.
Asal Pengajar

: Instruktur dari Kedeputian Badan Restorasi Gambut dan/
atau instruktur dari Instansi/lembaga yang sudah mengikuti
Training of Trainers (ToT)/Training of Facilitators (TOF) dan/
atau memiliki pengalaman empiris dan praktis tentang Teknik
Pembasahan Gambut dengan sumur bor; Instansi/Lembaga/
unsur masyarakat lainnya yang terkait.

Persyaratan peserta
:
		
		
		

Mampu membaca dan menulis;
Berumur diatas 17 tahun;
Sehat jasmani dan rohani;
Memiliki motivasi dan semangat untuk terlibat dalam
kegiatan pembangunan sumur bor sederhana;
		 5) Terbuka untuk pria maupun wanita (tidak bias gender);
Asal Peserta
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1)
2)
3)
4)

: Warga desa atau kelurahan yang dapat berasal dari anggota
LMD, anggota kelompok GAPOKTAN, lembaga swadaya
tingkat desa/kelurahan dan lain-lain sepanjang memenuhi
persyaratan seperti diuraikan diatas.
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1.6 Tempat
Tempat pelaksanaan pelatihan:
a) Badan Restorasi Gambut;
b) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan/Balai Pendidikan dan Latihan Kemeterian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
c) Aula kantor Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
dan
d) tempat lain yang representatif.

1.7 Waktu
Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan sebanyak 26 (dua puluh enam)
Jam Pelajaran (JP) dengan durasi 45 (empat puluh lima) menit/Jam Pelajaran, terdiri dari
18 (delapan belas) Jam Pelajaran (JP) untuk teori dan 8 (delapan) Jam Pelajaran (JP)
praktek.

1.8 Peralatan dan bahan
Untuk Kebutuhan Peserta : Buku dan ATK, Modul/Bahan Ajar
Untuk di Ruang Kelas

: 1) Papan tulis (white dan/atau black board), spidol,
penghapus, kapur tulis, penghapus
		 2) Flip chart, kertas plano dan spidol besar
		 3) Komputer, laptop dan LCD proyektor dan layar;
		 4) Peralatan penunjang lainnya.
Untuk Praktek Lapangan : Alat kebutuhan praktek lapangan (peralatan untuk membuat
sumur) dan penyemprotan
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1.9 Daftar Mata Ajar Pelatihan
No.

Mata Diklat (Modul)

1.
2.
3.
4.

Kebijakan Restorasi Gambut
Karakteristik Lahan Gambut
Teknik-Teknik Pembasahan Gambut
Teknik Pembasahan Gambut dengan Sumur Bor
Sederhana
Kegiatan pada fase Pra-konstruksi
Kegiatan fase Konstruksi
Kegiatan fase Pasca-Konstruksi

5.
6.
7.

Jumlah

4

Jam Pelajaran (JP)
Teori Praktek Jumlah
2
2
2
2

-

2
2
2
2

4
4
2

8
-

4
12
2

18

8

26
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1.10 Silabus Pelatihan
Tabel 1 Silabus Pelatihan

No

Mata Diklat

Jam Pelajaran Indikator Hasil
belajar
T P Jlh

Materi Pokok Metode dan Alat
Bahasan/
Bantu
Ketrampilan
Pembejalaran

1 Kebijakan
Restorasi
Gambut

2 -

2 Setelah
1. Dasar hukum 1. Ceramah,
mengikuti mata
dan kebijakan
tanya jawab,
diklat ini peserta
restorasi
curah
mengetahui
gambut di
pendapat dan
regulasi dan
Indonesia;
diskusi;
kebijakan
2. Tata hubungan 2. Papan tulis
restorasi
kelembagaan
(hitam putih),
gambut di
implementasi
spidol, LCD
Indonesia
restorasi
monitor,
gambut di
Komputer,
Indonesia;
laptop,
3. Proses dan
flipchart, alat
tahapan
peraga
restorasi
gambut;
4. Strategi dan
pendekatan
restorasi
gambut
5. Pendanaan

2 Karakteristik
lahan gambut

2

2

Setelah
1. Pengertian
a. Ceramah,
mengikuti mata
dan
tanya jawab,
diklat ini,
karakteristik
curah
peserta
lahan gambut
pendapat,
mengetahui
diskusi dan
2. Vegetasi dan
pengertian
evaluasi
hidrologi
dan
(pretest &
lahan gambut
karakteristik,
post test).
3. Kebakaran di
vegetasi,
lahan gambut b. Papan tulis
hidrologi, dan
(hitam/
kebakaran
putih), spidol,
lahan gambut
LCD, laptop,
flipchart, alat
peraga.
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No

Mata Diklat

Jam Pelajaran Indikator Hasil
belajar
T P Jlh

Materi Pokok Metode dan Alat
Bahasan/
Bantu
Ketrampilan
Pembejalaran

3 Teknik-teknik
pembasahan
kembali
gambut (peat
rewetting)

2

-

2 Setelah
1. Pengertian
1. Ceramah,
mengikuti mata
dan tujuan
tanya jawab,
diklat ini,
pembasahan
curah
peserta
kembali
pendapat dan
mengetahui
gambut;
diskusi;
teknik-teknik
2. Teknik-teknik 2. Papan tulis
pembasahan
pembasahan
(hitam/putih),
kembali
kembali
spidol, LCD
gambut
gambut;
monitor,
Komputer,
3. Pendekatan
laptop,
dan penentuan
flipchart, alat
intervensi
peraga
pembasahan
kembali
gambut

4 Teknik
pembasahan
kembali
gambut
dengan sumur
bor sederhana
(deep well)

2

-

2

6

Setelah
1. Tipe dan
1. Ceramah,
mengikuti diklat
jenis-jenis
tanya jawab,
ini, peserta
desain sumur
curah
mengetahui
bor sederhana
pendapat dan
jenis design,
(deep well)
diskusi;
teknik
2. Teknis
2. Papan tulis
pemilihan, dan
pemilihan
(hitam/putih),
tahapan
tipe dan
spidol, LCD
pembuatan
desain sumur
monitor,
sumur bor
bor sederhana
Komputer,
sederhana (deep
(deep well);
laptop,
well)
dan
flipchart, alat
3. Tahapan
peraga
pembuatan
sumur bor
sederhana
(deep well).
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No

Mata Diklat

Jam Pelajaran Indikator Hasil
belajar
T P Jlh

Materi Pokok Metode dan Alat
Bahasan/
Bantu
Ketrampilan
Pembejalaran

5 Kegiatan PraKonstruksi
(Persiapan)

4

-

4

1. Jenis-jenis
Setelah
kegiatan
mengikuti mata
pada
diklat ini,
tahapan prapeserta
konstruksi
mengetahui
(Persiapan).
jenis-jenis
kegiatan pada
fase PraKonstruksi
(Persiapan)
pembangunan
sumur bor
sederhana (deep
well)

6 Kegiatan
Konstruksi
sumur bor
sederhana
(deep well)

4

10

4

1. Setelah
mengikuti
mata diklat
ini, peserta
memahami
kegiatankegiatan
dan tahapan
pada fase
Konstruksi
sumur bor
sederhana
(deep well);
2. Setelah
mengikuti
mata diklat
ini, peserta
mampu
membuat
konstruksi
sumur bor
sederhana
(deep well).

1. Ceramah,
tanya jawab,
curah
pendapat dan
diskusi;
2. Papan tulis
(hitam/putih),
spidol, LCD
monitor,
Komputer,
laptop,
flipchart, alat
peraga.

1. Jenis-jenis
1. Ceramah dan
dan tipe
praktek, tanya
desain
jawab, curah
konstruksi
pendapat dan
sumur bor
diskusi;
sederhana
2. Papan tulis
(deep well);
(hitam/putih),
spidol, LCD
2. Tahapan
monitor,
pembangunan
Komputer,
sumur bor
laptop,
sederhana
flipchart, alat
(deep well)
peraga;
berdasarkan
jenis dan tipe 3. Alat
desain;
kebutuhan
praktik (alat
3. Praktik
pembuat
pembuatan
sumur bor
sumur bor
sederhana)
sederhana
(deep well)

Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat

7

No

Mata Diklat

7 Kegiatan
PascaKonstruksi

8

Jam Pelajaran Indikator Hasil
belajar
T P Jlh
2

-

Materi Pokok Metode dan Alat
Bahasan/
Bantu
Ketrampilan
Pembejalaran

2 Setelah
1. Jenis dan
mengikuti mata
tahapan
diklat ini,
kegiatan
peserta
pascamengetahui
konstruksi
kegiatan–
sumur bor
kegiatan yang
sederhana
dilakukan
(deep well)
pada tahapan
Pasca
Konstruksi

1. Ceramah, tanya
jawab, curah
pendapat dan
diskusi;
2. Papan tulis
(hitam/putih),
spidol, LCD
monitor,
Komputer,
laptop,
flipchart, alat
peraga, mesin
pompa air dan
kelengkapannya.
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Bab 2 Kebijakan Restorasi Gambut
2.1 Pengantar
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk merestorasi kawasan ekosistem gambut
yang terdegradasi dan area bekas terbakar melalui penerbitan berbagai regulasi dan
kebijakan yang mengatur tentang restorasi gambut. Secara khusus Presiden Republik
Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai badan non-struktural yang memiliki tugas pokok
mengkoordinasi dan memfasilitasi implementasi restorasi gambut di 7 (tujuh) provinsi
yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, dan Papua dengan target restorasi seluas 2 (dua) juta hektar dalam kurun waktu
2016-2020.
Mata ajar pelatihan ini menyajikan dan mendeskripsikan dasar hukum dan kebijakan
restorasi gambut di Indonesia, tata hubungan kelembagaan, proses dan tahapan restorasi
gambut, strategi dan tahapan restorasi gambut, dan pendanaan restorasi gambut di
Indonesia.

2.2 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mengetahui landasan regulasi dan kebijakan
tentang restorasi gambut di Indonesia.

2.3 Pokok Bahasan
1.
2.
3.
4.
5.

Dasar hukum dan kebijakan restorasi gambut di Indonesia;
Tata hubungan kelembagaan implementasi restorasi gambut di Indonesia;
Proses dan tahapan restorasi gambut;
Strategi dan pendekatan restorasi gambut; dan
Pendanaan restorasi gambut.

2.4 Metode
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi.

2.5 Alat Bantu Pembelajaran
Papan tulis (hitam/putih), spidol, LCD monitor, Komputer, laptop, flipchart, dan alat
peraga.
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2.6 Uraian Materi
2.6.1

Dasar Hukum dan Kebijakan Restorasi Gambut di Indonesia

Gambar 1 Ilustrasi Informasi tentang Kebijakan Restorasi Ekosistem Gambut

Dasar pelaksanaan kegiatan restorasi atau pemulihan ekosistem gambut di Indonesia diatur
melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP
No. 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Tindakan
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mencakup perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, dengan tujuan untuk
pelestarian dan mencegah kerusakan fungsi ekosistem gambut.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, fungsi ekosistem gambut terbagi menjadi
fungsi lindung dan fungsi budidaya. Diamanatkan bahwa dalam satu luasan Kesatuan
Hidrologis Gambut (KHG) wajib ditetapkan paling sedikit 30% sebagai fungsi lindung,
yang meliputi area di kubah gambut dan sekitarnya. Kawasan fungsi lindung gambut juga
mencakup area gambut dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter, gambut yang menjadi
habitat untuk spesies endemik atau dilindungi, dan gambut yang berada di kawasan lindung.
Dinyatakan bahwa salah satu cara penanggulangan kerusakan ekosistem gambut adalah
melalui pembangunan sekat kanal (canal blocking) atau konstruksi yang mengatur air di
lahan gambut serta menjaga muka air tanah berada lebih/sekurang-kurangnya 0,4 meter di
bawah permukaan gambut untuk di fungsi budidaya.
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Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai badan khusus yang diberikan tugas pokok untuk
mengkoordinasi dan memfasilitasi pemulihan hidrologis dan kerusakan gambut akibat
terbakar tahun 2015 di 7 (tujuh) provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua secara terarah, terpadu dan
menyeluruh. BRG diberikan mandat untuk merestorasi minimal 2 juta hektar gambut
bekas terbakar dan terdegradasi selama periode 2016-2020 (Gambar 2).
Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia
telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi
Ekosistem Gambut yang mengatur tentang pembagian kewenangan, pelaksana, tahapan,
penilaian dan pembiayaan pemulihan ekosistem gambut.

Gambar 2 Peta Wilayah Prioritas Restorasi Gambut di 7 (tujuh) Provinsi

2.6.2

Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tata Hubungan Dengan Kelembagaan
Lain Dalam Implementasi Restorasi Gambut di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi
Gambut (BRG), dinyatakan bahwa BRG merupakan lembaga pemerintah non-struktural
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BRG secara struktural
dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh oleh Sekretaris Badan dan 4 (empat) deputi
yaitu Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama; Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan
Pemeliharaan; Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan; dan Deputi
Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat
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Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) BRG secara rinci diatur di Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2016 khususnya di pasal 2 dan pasal 3 (Kotak 1).
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BRG berkoordinasi dengan Kementerian/
Lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang, dan BAPPENAS. Kerja BRG juga didukung oleh Tim Pengarah Teknis
dan Kelompok Ahli. Tim pengarah teknis terdiri atas Gubernur Provinsi prioritas restorasi
dan Pejabat Eselon I yang berasal dari Kementerian dan Lembaga yang terkait. Sedangkan,
Kelompok Ahli ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan dengan keanggotaan berasal dari
perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional, dan unsur masyarakat lainnya.
Kotak 1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Restorasi Gambut (BRG)
Tugas dan Fungsi Pokok Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia
(Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016.
Tugas Pokok BRG:
Mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di provinsi Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan
Papua
Fungsi BRG:
1. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi
gambut;
2. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;
3. pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
4. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
5. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan
segala kelengkapannya;
6. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
7. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
8. Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur
di lahan konsesi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pelaksanaan TUPOKSI BRG di daerah prioritas didukung oleh Tim Restorasi Gambut
Daerah (TRGD), yang ditetapkan dan pejabatnya ditunjuk oleh Gubernur. TRGD
merupakan perpanjangan tangan BRG dengan tugas pokok mengkoordinasi perencanaan
program dan pengawasan restorasi gambut di daerah, termasuk mengidentifikasi aktor/
pelaksana restorasi gambut di daerah, baik dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD),
Lembaga Non-Pemerintah, dan kelompok masyarakat.
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2.6.3

Proses dan Tahapan Restorasi Gambut

Kegiatan restorasi atau pemulihan eksositem gambut merupakan suatu proses dan
dilaksanakan paling tidak melalui 4 (empat) tahapan pokok, yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, dan evaluasi (Gambar 3).

Gambar 3 Tahapan Restorasi Ekosistem Gambut

Tahap Perencanaan. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan dan
informasi yang diperlukan dalam rangka penetapan peta prioritas lokasi dan penyusunan rencana
tindak restorasi ekosistem gambut. Rencana tindak restorasi gambut mencakup rencana lokasi
dan luasan, jenis intervensi restorasi, waktu, biaya dan pelaksana kegiatan restorasi gambut.
Tahap Pelaksanaan. Dilaksanakan intervensi restorasi gambut di lapangan sesuai dengan yang
sudah ditetapkan di dalam dokumen rencana tindakan restorasi. Saat ini BRG menggunakan
3 (tiga) pendekatan pokok intervensi restorasi gambut yang disebut dengan 3P atau 3R yaitu
Pembasahan kembali gambut (Rewetting), Penanaman (Revegetation) dan Peningkatan Sumber
Mata Pencaharian Masyarakat (Revitalization of local livelihoods). Pembasahan gambut
dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (PIPG) seperti
sekat/tabat kanal (canal blocking), penimbunan kanal (canal backfilling), dan sumur bor (deepwell). Sementara kegiatan revegetasi gambut diimplementasikan secara aktif dalam bentuk
pembuatan persemaian, pembibitan dan penanaman, dan secara tidak aktif melalui kegiatan
regenerasi alami. Sedangkan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat
meliputi pengembangan kegiatan sumber mata pencaharian berkelanjutan dan ramah gambut
baik yang berbasis air (water-based livelihoods), berbasis lahan (land-based livelihoods),
dan berbasis jasa lingkungan (environmental services-based livelihoods). Contoh jenis mata
pencaharian berbasis air adalah perikanan, silvofishery (budidaya perikanan di kawasan hutan),
berbasis lahan seperti pertanian lahan tanpa bakar (PLTB), hortikultura, paludikultur, dan yang
berbasis jasa lingkungan seperti ekowisata dan perlindungan karbon.
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Tahap Pemantauan dan pelaporan. Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan terhadap
tindakan restorasi seperti infrastruktur pembasahan gambut (sekat kanal, penimbunan kanal,
sumur bor) dan revegetasi (persemaian, pembibitan, penanaman, regenerasi alami) yang telah
terbangun/terlaksana di lapangan guna mengetahui efektivitas dan perkembangan kondisi
fisiknya. Selanjutnya, dilakukan tindakan perbaikan, penyempurnaan, dan pemeliharaan apabila
diperlukan. Aspek yang dipantau meliputi kondisi bangunan fisik dan fungsi dari infrastruktur
pembasahan gambut dan persemaian. Selain itu, aspek lain yang dipantau yaitu pertumbuhan
dan daya tahan hidup vegetasi dan bibit; aspek lingkungan meliputi gambut, hidrologi, satwa,
dan lain-lain; dan aspek sosial-ekonomi meliputi perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat,
organisasi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan lain-lain, serta aspekaspek lain yang
bersesuaian. Kegiatan pemantauan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan aspek
yang dipantau dan keseluruhan hasil pemantauan harus dituangkan di dalam laporan hasil
pemantauan.
Tahap Evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat apakah intervensi restorasi gambut
yang dibangun berhasil atau tidak mencapai tujuan dan manfaat sebagaimana ditetapkan
sebelumnya. Evaluasi menggunakan kriteria dan indikator yang mencakup aspek bio-fisik
gambut, biodiversitas, hidrologi dan sosial-ekonomi guna mengukur tingkat keberhasilan
tindakan restorasi di lapangan.

2.6.4

Strategi dan Pendekatan Restorasi Gambut

Strategi dan pendekatan restorasi ekosistem gambut di Indonesia dilaksanakan melalui 6 (enam)
tahapan pokok yaitu pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG); Rezonasi dan Penetapan
Zona; Penetapan Prioritas Restorasi; Penyusunan Rencana Restorasi: Implementasi Tindakan
Restorasi; dan Pemantauan dan Evaluasi (Gambar 4).

Gambar 4 Strategi dan Pendekatan Restorasi Gambut
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Pemetaan KHG adalah langkah pertama untuk mengetahui jumlah luasan kesatuan
hidrologis gambut yang termasuk kawasan bergambut dan non-gambut. Pemetaan KHG
diperlukan agar bisa dilakukan rezonasi dan arah pemanfaatan dan peruntukan berdasarkan
fungsi ekosistem gambut yaitu konservasi/lindung dan fungsi budidaya.
Rezonasi dan Penetapan Fungsi merupakan langkah berikutnya untuk penetapan areal
KHG yang masuk ke dalam fungsi konservasi/lindung dan fungsi budidaya. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, minimal 30% KHG wajib dikonservasi,
termasuk juga areal gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan yang sudah
ditetapkan sebagai kawasan lindung sebelumnya.
Pemetaan Prioritas Restorasi dilaksanakan agar diketahui lokasi dan luasan kawasan
KHG yang mengalami degradasi akibat deforestasi, pembangunan drainase, dan bekas
kebakaran hutan yang akan dijadikan prioritas restorasi. Pemetaan prioritas restorasi
mencakup wilayah dengan fungsi konservasi/lindung maupun fungsi budidaya.
Penyusunan Rencana Restorasi merupakan penyusunan rencana tindak restorasi yang
meliputi penetapan jenis dan luasan intervensi, lokasi, waktu, dan pelaksana kegiatan
restorasi.
Implementasi Tindakan Restorasi berpedoman pada dokumen rencana tindak yang telah
ditetapkan. Saat ini Badan Restorasi Gambut (BRG) menerapkan pendekatan 3P atau 3R
(Pembasahan, Penanaman dan Peningkatan Kesejahteraan) dalam melaksanakan kegiatan
restorasi gambut.
Pemantauan dan Evaluasi. Kegiatan pemantauan diperlukan untuk memastikan intervensi
dan infrastruktur restorasi yang sudah terbangun berjalan sesuai dengan perencanaannya,
sedangkan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah intervensi dan infrastruktur
restorasi berjalan efektif dan optimal untuk mencapai tujuan pemulihan ekosistem gambut.

2.6.5		

Pendanaan

Sumber pendanaan untuk implementasi kegiatan restorasi gambut di Indonesia dapat
bersumber dari dana Pemerintah (APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota), dana swasta,
swadaya masyarakat dan dana hibah dari lembaga donor multilateral, bilateral dan
lembaga-lembaga nirlaba internasional lainnya.
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2.6.6

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 (Gambar 5).

Gambar 5 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 management)
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 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 agar menghidari terjadinya gerusan kesamping

16

Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat

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 sejenis yang
tidak dapat menyatu dengan gambut di masa yang akan datang.
Pembangunan sumur bor sederhana dapat dilakukan pada kawasan gambut dengan fungsi
budidaya maupun fungsi konservasi/lindung dengan ketentuan lokasi yang akan dibangun
sumur bor pernah terbakar tahun 2015 atau berpotensi tinggi untuk terjadi kebakaran
secara berulang.

2.7 Soal Test Formatif
Petunjuk pengerjaan: Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pilihan jawaban ganda
berikut ini.
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2014
juncto Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2016, fungsi ekosistem gambut di bagi
menjadi:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
2. Badan Restorasi Gambut (BRG) berdasarkan PERPRES No.1 Tahun 2016 merupakan
lembaga pemerintah non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada presiden yang dipimpin oleh:
a. Kepala Badan
b. Sekretaris Badan
c. 4 (empat) deputi
d. Jawaban a, b, c benar
3. Kegiatan restorasi ekosistem gambut meruapakan suatu proses dan dilaksanakan
paling tidak melalui 4 (empat) tahapan pokok, yaitu:
a. Perencanaan; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi
b. Perencanaan; pelaksanaan; pelaporan; dan evaluasi
c. Perencanaan; pelaksanaan; pemantauan dan pelaporan; evaluasi
d. Perencanaan; pelaksanaan; penilaian; dan evaluasi
4. Pembasahan gambut dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur
pembasahan gambut, seperti:
a. Sekat/tabat kanal
b. Penimbunan kanal
c. Sumur bor
d. Jawaban a, b, c benar
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5. Strategi dan pendekatan restorasi ekosistem gambut di Indonesia dilakukan melalui
beberapa tahapan pokok, yaitu:
a. 2 tahap
b. 4 tahap
c. 6 tahap
d. 8 tahap
Petunjuk pengerjaan: Tentukanlah benar atau salah terhadap pernyataan berikut ini.
1. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2014 yang
disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2017 merupakan dasar hukum yang mengatur
pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem gambut di Indonesia. (B/S)
2. Kawasan fungsi lindung gambut juga mencakup area gambut dengan kedalaman kurang
dari 3 (tiga) meter, gambut yang menjadi habitat spesies endemik atau dilindungi, dan
gambut yang berada di kawasan lindung. (B/S)
3. Kementrian Kehutanan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri
Nomer P.15/MENLH/SETJEN/KUM.I/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan
Fungsi Ekosistem Gambut yang mengatur tentang pembagian kewenangan, pelaksana,
tahapan, penilaian dan pembiayaan pemulihan ekosistem gambut. (B/S)
4. Tugas Bokok BRG adalah mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di
Provinsi Riau, Jambi. Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan dan Papua. (B/S)
5. BRG menggunakan 3 (tiga) pendekatan pokok intervensi restorasi gambut yang disebut
dengan 3R yaitu Rewetting (pembasahan kembali gambut), Revegetation (Revegetasi)
dan Revitalization of Local Livelihoods (revitalisasi sumber mata pencaharian
masyarakat). (B/S)
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Bab 3 Karakteristik Lahan Gambut
3.1 Pengantar
Modul ini menjelaskan secara singkat tentang pengertian lahan gambut, karakteristik lahan
gambut, vegetasi, dan hidrologi di lahan gambut.

3.2 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta mengetahui tentang pengertian lahan gambut,
karakteristik, vegetasi, dan hidrologi di lahan gambut.

3.3 Pokok Bahasan
1. Pengertian dan karakteristik lahan gambut;
2. Hidrologi dan vegetasi lahan gambut; dan
3. Kebakaran di lahan gambut.

3.4 Metode
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi, dan evaluasi (pre-test & post-test).

3.5 Alat Bantu Pembelajaran
Papan tulis (hitam/putih), spidol, layar LCD, Komputer, laptop, flipchart, dan alat peraga.

3.6 Uraian Materi
3.6.1

Pengertian dan Karakteristik Lahan Gambut

Gambut didefinisikan sebagai material atau bahan organik (umumnya tumbuhan) yang
tertimbun (terakumulasi) secara alami dalam keadaan basah berlebihan (tergenang),
bersifat tidak mampat dan mengalami pelambatan pelapukan (Noor, 2001).
Gambut sering dikelompokkan sebagai tanah organik, namun tidak berarti semua tanah
organik adalah tanah gambut (Noor, 2001). Beberapa daerah di Indonesia memberikan
penamaan khas untuk tanah gambut, misalnya tanah hitam (Jawa), sepuk (Kalimantan
Barat), tanah rawang atau tanah payo (Riau dan Jambi) (Noor, 2001; CIFOR, 2017) dan
rawa goyang di Papua (komunikasi pribadi).
Berdasarkan definisi legal di Indonesia, gambut diartikan sebagai material organik yang
terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna
dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa
(PP 57/2017; Permenhut No. 16/2017).
Pembentukan lapisan gambut biasanya terjadi karena laju pelapukan (dekomposisi) nya
lebih lambat dibandingkan dengan penimbunannya. Proses pelambatan pelapukan ini
Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat
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disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan fisik dan biologi seperti jenuh air, miskin unsur
hara, kekurangan oksigen (anerobik), dan keasaman tinggi (pH rendah). Pembentukan
gambut di Indonesia diperkirakan terjadi sejak masa Holosin (sekitar 5.000-10.000 tahun
yang lalu) (Noor, 2001; Fahmuddin, A dan Subiksa, 2008).

Gambar 6 Proses pembentukan gambut di daerah cekungan lahan basah: a. Pengisian danau
dangkal oleh vegetasi lahan basah, b. Pembentukan gambut topogen, dan c. Pembentukan gambut
ombrogen di atas gambut topogen (diadopsi dari; Fahmuddin, A & Subiksa, 2008)

Ekosistem gambut umumnya terbentuk dan terletak diantara diantara 2 (dua) sungai dan/
atau di antara sungai dan laut dan/atau rawa. Dalam jangka panjang proses penumpukan
lapisan-lapisan gambut akan memenuhi daerah rawa atau danau, yang kemudian akan
membentuk kubah-kubah gambut (peat dome). Ekosistem gambut sejatinya merupakan
proses interaksi dan relasi utuh dan saling berkaitan antara tiga unsur pembentuk pokok
yaitu tanah gambut, tumbuhan (vegetasi), dan air (hidrologi) yang terwujud dalam
Kesatuan Hidrologis Gambut.
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Gambut terdiri dari berbagai macam jenis jika dilihat dari berbagai sudut pandang
diantaranya: tingkat kematangan, kedalaman, kesuburan dan posisi terbentuknya.
Menurut tingkat kematangannya, gambut dibagi menjadi:
a. Gambut saprik (matang), yaitu gambut yang sudah melapuk dan bahan asalnya sudah
tidak bisa dikenali. Berwarna cokelat tua hingga hitam dan bila diremas oleh tangan
kandungan seratnya < 15%.
b. Gambut hemik (setengah matang), yaitu gambut setengah lapuk dan sebagian bahan
induknya masih bisa dikenali. Berwarna cokelat dan bila diremas bahan seratnya di
kisaran 15-75%.
c. Gambut fibrik (mentah), yaitu gambut yang belum melapuk dan bahan induknya bisa
dikenali dengan mudah. Berwarna cokelat dan bila diremas bahan seratnya > 75%.
Menurut tingkat kesuburannya, gambut dikelompokkan menjadi:
a. Gambut eutrofik, yaitu gambut yang subur dan kaya akan bahan mineral, basa dan unsur
hara lainnya. Gambut tipe ini biasanya memiliki lapisan yang tipis dan dipengaruhi
oleh sedimen sungai atau laut.
b. Gambut mesotrofik, yaitu gambut agak subur dan dicirikan dengan kandungan mineral
basa yang sedang.
c. Gambut oligotrofik, yaitu gambut yang tidak subur karena miskin mineral dan hara.
Gambut jenis ini biasanya jauh dari pengaruh lumpur sungai dan laut.
Menurut lingkungan pembentukannya, gambut dibagi menjadi:
a. Gambut ombrogen, yaitu gambut yang terbentuk pada lingkungan yang hanya
dipengaruhi/bersumber dari air hujan.
b. Gambut topogen, yaitu gambut yang terbentuk di lingkungan air pasang sungai/laut.
Dengan demikian gambut topogen lebih subur dibandingkan gambut ombrogen.
Menurut lokasinya, gambut dibagi menjadi:
a. Gambut pedalaman, yaitu gambut yang hanya dipengaruhi oleh air hujan karena jauh
dari laut.
b. Gambut transisi, yaitu gambut yang terbentuk di antara kedua wilayah tersebut.
c. Gambut pantai, yaitu gambut yang terbentuk dekat pantai dan dipengaruhi pasang
surut.
Menurut kedalamannya, gambut dibagi menjadi:
a. Tanah bergambut (< 50 cm)
b. Gambut dangkal (50 -100 cm)
c. Gambut sedang (100 - 200 cm)
d. Gambut dalam (200 - 300 cm)
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3.6.2

Vegetasi Lahan Gambut

Jenis pohon yang tumbuh di hutan rawa gambut, umumnya adalah ramin (Gonyslylus
bancanus), Jelutung (Dyera lowii), Terentang (Campnosperm macrophylla), Medang (Litsea
sp), Meranti (Shorea sp), Geronggang (Cratoxylon arborescens), Punak (Tetramerista
glabra), Pulai (Aistonia sp), Bintangur (Calophyllum sp), Tumih (Combretocarpus
rotundatus), Rengas Manuk (Melanorrhoea wallichii), Perupuk (Cococeras lorneense),
dan lain-lain. Sedangkan vegetasi untuk tumbuhan bawah umumnya didominasi oleh Pakis
Udang (Stenochlaena palutris), Rumput Teki (Cyperus rotundus), Seduduk (Melastoma
malabathricum), dan lain-lain.
Berdasarkan klasifikasi dan stratifikasi dari Susan Page (1999), terdapat 7 (tujuh) struktur
hutan rawa gambut, yaitu:
1. Hutan Riparian (Riverine Forest) yang dicirikan dengan kedalaman gambut maksimal
1,5 meter dan jenis vegetasi dominan adalah Shorea balangeran.
2. Hutan Transisi (Riparian-Hutan Rawa Campuran/ Riverine-Mixed Swamp Forest)
yang dicirikan dengan kedalaman gambut maksimal 2 meter, jarak dari pinggir sungai
1-1,5 km.
3. Hutan Rawa Campuran (Mixed Swamp Forest) yang dicirikan dengan jarak 4 km dari
pinggir sungai. Dengan rata-rata tinggi kanopi pohon sebesar 35 meter.
4. Hutan Transisi (Rawa Campuran – hutan tegakan rendah/Mixed Swamp Forest-Low
Pole Forest) yang dicirikan dengan jarak dari pinggir sungai 4-6 km. Dengan rata-rata
tinggi kanopi pohon sebesar 25-30 meter. Jenis pohon dominan adalah Bintangur dan
tanaman bawahnya adalah Pandan.
5. Hutan Tegakan Rendah (Low Pole Forest) yang dicirikan dengan jarak dari pinggir
sungai 6-11 km, dengan kedalaman gambut 7-10 meter. Ada dua lapisan kanopi, yaitu
12-15 meter dan 20 meter. Jenis vegetasi dominan adalah Tumih dan Bintangur.
6. Hutan Tegakan Tinggi (Tall Interior Forest) yang dicirikan dengan jarak dari pinggir
sungai antara 12-24,5 km. Ada tiga lapisan kanopi, yaitu tertinggi (45 meter), bawah
(15-25 meter) dan 8-15 meter. Jenis vegetasi dominan adalah Agatis, Bintangur.
7. Hutan Kanopi Sangat Rendah (Very Low Canopy Forest), ditandai dengan lokasi yang
terbuka dan kondisi kanopi rendah.

3.6.3

Hidrologi di Lahan Gambut

Gambut yang masih alami terdiri dari hampir 90% air dan 10% sisanya merupakan sisa
bahan tanaman yang membusuk (Jaenicke dan lain-lain, 2011), oleh karenanya gambut
dalam kondisi alami (belum terganggu) akan selalu dalam kondisi basah dan lembab.
Pada musim kemarau tanah gambut berfungsi sebagai lapisan penahan air dan melepaskan
air secara perlahan. Air gambut tampak berwarna hitam kecoklatan, karena akibat
terendamnya bermacam–macam bahan organik yang cukup lama pada lahan gambut.
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Lahan gambut mempunyai sistem hidrologi yang cukup unik, karena ada beberapa sungai
pada lahan gambut yang justru berhulu pada lahan gambut itu sendiri, contohnya Sungai
Sebangau di Kalimantan Tengah. Sumber air pada sungai Sebangau tidak berasal dari hulu
sungainya, melainkan dari lapisan tanah gambut di sepanjang sungai tersebut, karena itu
berbeda dengan sifat sungai pada lahan non-gambut.
Gambut yang masih alami terdiri dari hampir 90% air dan 10% sisanya merupakan sisa
bahan tanaman yang membusuk (Jaenicke dan lain-lain, 2011), oleh karenanya gambut
dalam kondisi alami (belum terganggu) akan selalu dalam kondisi basah dan lembab.
Pada musim kemarau tanah gambut berfungsi sebagai lapisan penahan air dan melepaskan
air secara perlahan. Air gambut tampak berwarna hitam kecoklatan, karena akibat
terendamnya bermacam–macam bahan organik yang cukup lama pada lahan gambut.
Lahan gambut mempunyai sistem hidrologi yang cukup unik, karena ada beberapa sungai
pada lahan gambut yang justru berhulu pada lahan gambut itu sendiri, contohnya Sungai
Sebangau di Kalimantan Tengah. Sumber air pada sungai Sebangau tidak berasal dari hulu
sungainya, melainkan dari lapisan tanah gambut di sepanjang sungai tersebut, karena itu
berbeda dengan sifat sungai pada lahan non-gambut.
Gangguan ekosistem gambut
umumnya dipicu oleh kegiatan
penebangan
kayu
(logging),
alih guna lahan (konversi) ke
peruntukan
lain
(pertanian,
perkebunan dan transmigrasi) yang
disertai dengan pembangunan
jaringan kanal drainase secara
berlebihan
(Dohong,
2016).
Akibatnya gambut mengalami
kekeringan dan rentan terbakar.
Penebangan hutan rawa gambut
dan pembangunan drainase buatan
(kanal, parit) di lahan gambut
menyebabkan air di lahan gambut
terkuras secara berlebihan sehingga menyebabkan gambut sulit untuk dibudidayakan dan
kering serta mudah terbakar.
Secara spefisik, pembangunan jaringan kanal drainase di ekosistem gambut akan
meningkatkan laju aliran air keluar (run off) dan menurunkan daya simpan (retensi) air
pada ekosistem gambut. Kondisi ini akan menyebabkan muka air gambut turun drastis dan
gambut akan mengalami kekeringan dan rentan terbakar yang berpotensi menimbulkan
bencana kabut asap dan peningkatan pelepasan gas karbon dioksida (CO2) ke udara.
Kondisi ini dapat memicu peningkatan emisi gas rumah kaca (greenhouse gases) yang
berdampak pada perubahan iklim global. Dampak lain dari penurunan muka air gambut
adalah meningkatnya laju pengamblesan (subsiden) akibat adanya oksidasi, konsolidasi dan
Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat
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pemadatan (kompaksi) gambut (Hooijer dkk, 2012; Rydin & Jeglum, 2013). Peningkatan
laju amblesan gambut akan berpotensi meningkatkan bahaya banjir dalam jangka panjang
dan menyebabkan lahan gambut tidak produktif.
Konversi, pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut secara ekstensif dan intensif di
Indonesia pada beberapa dekade terakhir disebabkan oleh:
1. Peningkatan permintaan kebutuhan lahan untuk pengembangan industri perkebunan
dan kehutanan;
2. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat;
3. Perluasan pemukiman melalui program transmigrasi dan lain-lain;
4. Persepsi sebagian orang bahwa lahan gambut itu berpotensi untuk dijadikan lahan
pertanian dan perkebunan kendatipun produktivitas lahannya rendah; dan
5. Pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan aksesibilitas di kawasankawasan gambut.

3.6.4
3.6.4.1

Kebakaran di Lahan Gambut
Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut

Di Indonesia bahwa sumber api umumnya berasal dari kegiatan manusia, yang dengan
sengaja melakukan pembakaran, kemudian menyebar tanpa kendali dan menimbulkan
bencana asap. Sumber api dimaksud berawal dari kegiatan-kegiatan berikut:

3.6.4.2 Pembersihan lahan untuk pertanian dan perkebunan
Pembersihan lahan untuk pertanian dan perkebunan dengan cara membakar umumnya
masih banyak dipraktekkan di Indonesia. Pembakaran dilakukan dengan maksud agar
lahan menjadi bersih dan bisa ditanami. Menurut petani bahwa membakar lahan gambut
untuk pertanian atau perkebunan dalam skala kecil menpunyai keuntungan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lahan lebih cepat bersih;
Abu hasil bakaran dapat menyuburkan tanah;
Menghambat perkembangan rumput pengangu atau rumput liar (gulma);
Menghambat perkembangan hama dan penyakit;
Mudah dan murah untuk dilakukan; dan
Selain itu, belum ada cara pembukaan lahan yang dapat dilakukan selain mengunakan
api, untuk metode “tebas-tebang-bakar” atau “slash and burn”.

3.6.4.3 Penggunaan api untuk kepentingan lainnya
Ada beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan api untuk pengambilan
hasil-hasil di dalam hutan seperti pengambilan madu hutan, proses memasak getah
jelutung, pembakaran bantaran sungai untuk memancing, pembakaran padang ilalang
untuk persiapan berburu, atau pembuatan perapian saat beristirahat di hutan atau lahan,
merupakan salah satu penyebab yang bisa menimbulkan kebakaran.
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3.6.4.4 Penguasaan lahan dan bukti kepemilikan
Pada daerah tertentu api untuk pembakaran masih digunakan oleh masyarakat untuk
mengklaim hak-hak mereka atas lahan yang tidak bertuan. Pembakaran dilakukan sebagai
tanda bahwa ada pemiliknya. Setelah lahan terbakar dilakukan penanaman pohon karet
atau kelapa sawit walaupun hanya beberapa batang, hal ini hanya untuk memperkuat bukti
atas klaim tanah yang tidak bertuan. Di lain pihak, ada banyak lahan yang ditebas, ditebang
dan di bakar (tidak untuk ditanami) tetapi hanya dibersihkan untuk membuktikan bahwa
lahan tersebut ada pemiliknya, seperti banyak kasus di Kota Palangka Raya.

3.6.4.5 Pembakaran disengaja
Praktek pembakaran lahan gambut akibat kecemburuan sosial, rasa amarah, dan iri hati
masih sering di praktekkan dengan membakar lahan-lahan yang dimiliki oleh tetangga,
atau pembakaran sekedar iseng.

3.6.5

Faktor-faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran gambut pada umumnya dimulai dari kebakaran pada permukaan lahan gambut.
Kebakaran permukaan adalah sebagai akibat kegiatan ditebas dan ditebang, dan apabila
sudah kering sangat mudah terbakar. Tingkat kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan
lahan gambut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi iklim, kondisi fisik
serta kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

3.6.5.1 Faktor Iklim
Faktor iklim yang sangat berpengaruh dan pemicu kebakaran adalah curah hujan dan suhu
udara. Curah hujan yang rendah (<100 mm/bulan) merupakan kategori bulan kering, dan
biasanya dibarengi dengan teriknya matahari. Kondisi curah hujan yang rendah inilah yang
disebut “masa kritis” pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga November disetiap
tahun. Namun, ada tahun-tahun tertentu kekeringan panjang terjadi sebagai akibat gejala
El Niño. El Niño adalah fenomena panjangnya musim kemarau 6-7 bulan sebagai akibat
meningkatnya suhu permukaan laut sehingga menimbulkan kekeringan.
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3.6.5.2 Faktor fisik
Kondisi fisik lahan dan hutan yang telah
terdegradasi merupakan salah satu faktor
pendukung terjadinya kebakaran. Hal ini
disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan,
konversi lahan dan hutan gambut untuk
pemukiman, perkebunan dan lain-lain.
Selain itu, lahan gambut yang mengalami
degradasi, umumnya ditumbuhi semak
belukar, yang rentan terbakar. Kebakaran
terkadang hanya mematikan tanaman dan
tidak membakar pepohonan secara sempurna.
Pepohonan yang mati tersebut akan menjadi kering dan menjadi bahan bakar pada
musim kemarau berikutnya. Untuk itu perlu diwaspadai dan sedapat mungkin dilakukan
rehabilitasi pada lahan-lahan bekas kebakaran tersebut.

3.6.5.3 Faktor sosial, ekonomi dan budaya
Perilaku masyarakat yang melakukan
pembakaran untuk membersihkan
lahan menjadi salah satu faktor
pendukung
munculnya
bahaya
kebakaran. Pembersihan lahan dengan
menggunakan api masih dilakukan oleh
masyarakat lokal sampai sekarang ini,
karena metode pembukaan lahan tanpa
bakar (PLTB) yang efektif, mudah dan
murah belum tersedia.
Keinginan untuk menguasai lahan
yang luas namun tidak dikelola dengan
baik dan kemudian terbengkalai juga
pada akhirnya menjadi faktor pemicu
kebakaran lahan dan hutan.
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3.6.6

Tipe-tipe kebakaran pada lahan gambut
Pada lahan gambut api dapat dibagi
menjadi (1) kebakaran permukaan
(surface fire) yang membakar bahan
bakar diatas permukaan lahan gambut,
(2) kebakaran gambut (peat fire) yang
membakar pada kedalaman 0-20 cm
dibawah permukaan atau lebih dan (3)
Kebakaran tajuk, yang membakar tajuk
tanaman. Kebakaran pada lahan gambut
dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

Kebakaran permukaan dengan intensitas
yang tinggi dan waktu yang cukup lama akan dapat menyulut kebakaran gambut, dan
dapat terus berlanjut membakar gambut pada bagian yang lebih dalam. Kebakaran gambut
merupakan kebakaran tahap kedua setelah kebakaran permukaan.

3.6.7

Upaya Pencegahan kebakaran

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dapat dilakukan melalui pendekatan
sosial, kebijakan dan pendekatan teknis. Pendekatan sosial dapat dilakukan melalui
kegiatan penyadaran berbagai pihak dan kampanye (media elektronik, media cetak,
spanduk dan slogan). Pendekatan kebijakan dapat dilakukan melalui penegakan hukum
dan pengaturan melalui norma-norma hukum formal maupun hukum non-formal (adat).
Sementara pendekatan teknis dapat dilakukan melalui kegiatan pembasahan gambut,
praktek pembukaan lahan tanpa bakar, sekat bakar, dan lain-lain sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.6.8

Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (Zero Burning)

Teknik penyiapan lahan tanpa bakar meliputi kegiatan penebangan/pemotongan, dan
pengumpulan hasil dari tebangan disertai dengan pembersihan lahan. Teknik ini bisa
dikerjakan secara mekanis dan ada pula yang dikerjakan dengan cara kombinasi manual
dan mekanis. Disamping itu pelolaan lahan tanpa bakar juga dapat dilakukan dengan kimia
dengan cairan pengurai/pembusuk (decomposer) yang saat ini sudah ada tersedia di jual di
tempat-tempat tertentu.
Cara mekanis dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti traktor atau bulldozer.
Sedangkan cara manual menggunakan alat manual seperti kapak, parang serta gergaji
(chainsaw). Berikut adalah kegiatan-kegiatan tanpa bakar dalam pengelolaan lahan:
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Kotak 2 Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (Zero Burning) dan Perlindungan dan Perawatan Kebun
Pengelolaan lahan tanpa bakar (Zero Burning)
Berikut adalah tahapan kegiatan pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) di dalam
pengelolaan lahan:
Untuk lahan yang luas, membuka lahan dengan menggunakan
traktor. Sehingga, limbah tebangan yang kecil, pohon kecil
Pembersihan
dan semak belukar dapat didorong untuk pembersihan
lahan tanpa
lahan. Menggunakan alat yang ditarik dengan traktor untuk
bakar
menghancurkan limbah tebangan dan mengubahnya menjadi
mulsa yang dinamakan roller chopper.
Membajak dengan menggunakan alat berupa mesin bajak atau
traktor.
Membajak hanya apabila tanaman memerlukan kondisi tanah
Pembajakan
yang gembur.
Melonggarkan tanah dan membalik sampai kedalaman 30 cm
sambil mengubur sisa-sisa tumbuhan yang telah menjadi mulsa.
Membuat parit dengan luas dan kedalaman yang cukup di
Pembuatan parit
antara petak-petak dengan menggunakan alat yang dinamakan
drainase
excavator.
Pembuatan Prasarana Membuat guludan/bedengan untuk mencegah erosi yang
diperlukan untuk tanah yang memiliki kemiringan
konservasi tanah
Perlindungan dan Perawatan Kebun
Untuk meminimalisir kejadian kebakaran khususnya dikebun masyarakat, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perlindungan dan perawatan kebun:

Perlindungan
dan Perawatan
Kebun
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Merawat tanaman dengan menghilangkan rumput/semak
diantara tanaman inti.
Menanam jenis kacang-kacangan sebagai tanaman
penutup tanah.
Memberi tanaman (pohon) dengan rontokan daun-daun di
sekelilingnya.
Menjaga kebun ketika tingkat bahaya api/kebakaran tinggi
atau pada saat musim kering yang panjang.
Sebaiknya petani memiliki pemukul api, penyemprot dari
bambu yang mudah dibawa.
Jika memungkinkan, sediakan selalu drum berisi air dan
pompa air di sekitar kebun.
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Kotak 3 Pengertian, Pembuatan, Tipe dan Penanaman Jalur Sekat Bakar
Pengertian Sekat Bakar
Berikut adalah tahapan kegiatan pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) di dalam
pengelolaan lahan:
Sekat bakar adalah jalur yang dibersihkan dan bebas rumput-rumputan guna meminimalisir
resiko bahaya kebakaran atau dengan kata lain bahwa sekat bakar adalah salah satu cara untuk
menghambat perambatan penjalaran api pada daerah yang tidak dikehendaki keberadaannya.
Bila api menjalar masuk kebagian tepi daerah sekat bakar maka penjalaran api menjadi lebih
lambat, sehingga bisa memberi kesempatan pada regu MPA dan masyrakat disekitarnya untuk
memadamkan api sebelum menjalar ketempat lainnya. Membuat sekat bakar yang hanya
dengan membuka rintisan dengan lebar 3-5 meter tidak memberikan arti yang banyak, karena
api dengan kecepatan angin diatas 5 meter perdetik, titik api dapat meloncat sejauh 10-20 meter.
Pembuatan sekat bakar minimal ada tiga tujuan, yaitu:
• Mencegah penjalaran api keluar dari daerah pembakaran lahan, maksudnya sebelum
pembakaran lahan dilakukan terlebih dahulu membuat sekat bakar;
• Mencegah penjalaran api masuk ke daerah yang tidak dikehendaki terbakar, atau kawasan
yang dilindungi;
• Memupuk rasa kebersamaan dalam menangulangi becana kebakaran, serta membuat batas
antar lahan sehingga tidak bersengketa.

Prosedur Pembuatan Sekat Bakar

Prosedur Pembuatan Sekat Bakar
Memilih tempat pembuatan sekat bakar pada daerah-daerah yang dilindungi, atau pada
daerah yang beresiko tinggi dan sering terjadi kebakaran, seperti melindungi: daerah
pemukiman penduduk; lahan yang ditanami pohon (pohon yang sudah siap berproduksi);
lahan yang ditanami tanaman pangan; dan padang pengembalaan.
Mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk pembuatan sekat bakar yang
termasuk parang, cangkul, garu tanah, mesin gergaji (chain saw), gergaji tangan, dan
kelengkapan pribadi lainnya.
Membuat sekat bakar dengan lebar 6 meter sampai dengan 30 meter.
Melakukan peliharaan sekat bakar secara teratur dengan membersihkan secara teratur
setiap tahun untuk menghilangkan bahan bakar yang ada pada sekat bakar.
Mempersiapkan sekat bakar sebelum musim kering tiba (sekitar bulan Juni).
Untuk memproteksi suatu wilayah, agar lebih aman, membuat sekat bakar sebaiknya
secara permanen dengan menambahkan penanaman tanaman tahan api yang tersedia
atau mudah didapat seperti shorea balangiran, tumih, galam ataupun kayu putih.
Membuat sekat bakar permanen juga bisa dengan menaman jenis liana yang merambat
dan mengandung air.
Sekat bakar akan berfungsi dengan baik terutama jika loncatan api lemah karena
kecepatan angin yang rendah. Untuk itu, menanam pohon seperti pohon waru atau
Ketapang yang berdaun lebar pada wilayah-wilayah tertentu dapat berfungsi sebagai
penahan angin (wind break) yang akan mengurangi penyebaran api.
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Tipe Sekat Bakar
Ada tiga tipe sekat bakar yang dapat dibuat pada lahan gambut. MPA perlu
memilih salah satu atau kombinasi tipe yang paling tepat untuk tempat
pembuatan sekat bakar.
• Sekat bakar alami: Yang telah ada di alam yang terjadi secara alami,
misalnya parit, sungai, dan tebing berbatu;
• Sekat bakar buatan: Yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu antara
lain adalah rintisan, jalan raya, jalan setapak, kanal dan sawah;
• Sekat bakar hijau: Yang berupa vegetasi hidup, termasuk didalamnya
antara lain hutan, lahan-lahan pertanian dan terutama hutan alam yang masih
tersisa yang selalu lembab.
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Kotak 4 Pengertian, Pembuatan, Tipe dan Penanaman Jalur Sekat Bakar (lanjutan)
Penanaman Jalur Sekat Bakar
Sekat Bakar ‘hidup’ atau ‘hijau’ adalah jalur vegetasi yang cukup lebar dan tidak
mudah terbakar yang sengaja ditanam untuk menggantikan alang-alang atau
semak belukar. Penanaman jalur sekat bakar harus mengunakan jenis tanaman
yang cocok untuk sekat bakar hijau:
1. Mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan intensif
2. Cepat menaungi untuk menekan populasi alang-alang
3. Tahan terhadap kebakaran dan mudah tumbuh kembali setelah terbakar
4. Tidak terlalu banyak menggugurkan daun kering yang mudah terbakar
5. Tumbuhan sukulen berdaun tebal yang selalu hijau sepanjang tahun
Pohon ditanam dengan jarak tanam rapat (misalnya 1 x 1 m) agar cepat diperoleh
kanopi yang rapat sehingga segera menekan pertumbuhan alang-alang atau semak
belukar. Jenis-jenis pohon yang umum dipakai sebagai sekat bakar hujau terutama
pada hutan tanaman industri yaitu: Akasia (Acacia auriculiformis), A. Mangium,
kaliandra (Calliandra calothyrsus), dan yang paling mudah adalah ketapang,
balangiran atau tumih. Sekat bakar juga dapat mengunakan tanaman pisang atau
tanaman lainnya yang bisa menghambat kajunya kebakaran.

Gambar 11 Gambar ilustratif model sekat bakar
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3.7 Soal Test Formatif
Untuk soal nomor 1-5, lingkarilah Benar (B) atau Salah (S) dari pernyataan berikut:
1. Gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa
tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh)
centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. (B / S)
2. Lahan gambut akan selalu dalam kondisi basah dan lembab walaupun sudah mengalami
gangguan (terdegradasi). (B / S)
3. Penebangan kayu (logging) dan pembangunan jaringan kanal drainase yang berlebihan
tidak akan mengganggu kondisi ekosistem gambut. (B / S)
4. Lahan gambut yang belum terganggu, pada musim kemarau berfungsi sebagai lapisan
penahan dan penyimpan air dan akan melepaskan air secara perlahan. (B / S)
5. Tipe kebakaran gambut tediri dari kebakaran permukaan dan kebakaran tajuk. (B/S)
Untuk soal nomor 6-10, lingkarilah pada jawaban yang paling benar:
6. Lahan gambut yang masih alami sebagian besar terdiri atas:
a. Air
b. Bahan tanaman yang membusuk
c. Tanah
d. Pasir
7. Menurut tingkat kematangannya, gambut dibagi menjadi:
a. Gambut saprik (matang)
b. Gambut hemik (setengah matang)
c. Gambut fibrik (mentah)
d. Jawaban a, b, c benar.
8. Jenis gambut yang memiliki tingkat kesuburan paling tinggi dan kaya akan bahan
mineral, basa dan unsur hara lainnya, adalah:
a. Gambut eutrofik
b. Gambut mesotrofik
c. Gambut oligotrofik
d. Jawaban a, b, c salah
9. Jenis pohon yang biasa tumbuh di hutan rawa gambut adalah:
a. Jelutung (Dyera lowii)
b. Geronggang (Cratoxylon arborescens)
c. Punak (Tetramerista glabra)
d. Jawaban a, b, c benar
10. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia:
a. Iklim
b. Fisik
c. Sosial, Ekonomi dan Budaya
d. Jawaban a, b, c benar
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Bab 4 Teknik-teknik Pembasahan Gambut
4.1 Pengantar
Modul ini menjelaskan secara singkat tentang beberapa teknik pembasahan kembali gambut
sebagai salah satu teknik restorasi hidrologi gambut. Beberapa teknik pembasahan kembali
gambut yang diuraikan disini meliputi sekat kanal, penimbunan kanal dan sumur bor.

4.2 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta mengetahui teknik-teknik pembasahan
gambut.

4.3 Pokok Bahasan
1. Pengertian dan tujuan pembasahan kembali gambut; dan
2. Beberapa teknik pembasahan kembali gambut.

4.4 Metode
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi.

4.5 Alat Bantu Pembelajaran
Papan tulis (hitam/putih), spidol, LCD monitor, Komputer, laptop, flipchart, dan alat
peraga

4.6 Uraian Materi
4.6.1

Pengertian Pembasahan Kembali Gambut (Peat Rewetting)

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa lahan gambut harus senantiasa
dijaga dalam kondisi basah. Gambut terdegradasi akibat pengatusan1 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 didefinsikan 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.
1Pengatusan adalah proses berkurangnya kandungan air dari lahan gambut
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4.6.2

Tujuan Pembasahan Gambut

Secara umum tujuan pembasahan kembali gambut yang mengalami degradasi dan
kekeringan berlebihan akibat pembangunan jaringan kanal drainase adalah memulihkan
fungsi hidrologi gambut 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:
1.
2.
3.
4.
5.

Berkurangnya risiko kebakaran lahan dan hutan gambut;
Berkurangnya laju penurunan/pengamblesan tanah gambut (land subsidence),
Berkurangnya laju emisi gas rumah kaca (greenhouse gases emissions),
Terpulihnya fungsi hidrologis lahan gambut, dan
Percepatan proses restorasi gambut.

4.6.3

Teknik-teknik Pembasahan Gambut

Ada 3 (tiga) teknik pembasahan gambut yang sedang diterapkan oleh Badan Restorasi
Gambut (BRG) saat ini yaitu sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor.

4.6.3.1 Sekat Kanal (Canal Blocking)

Gambar 12 Gambar Ilustrasi sekat kanal (canal blocking)
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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 adalahmenahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan
Hidrologi Gambut (KHG).

Gambar 13 Gambar salah satu sekat kanal (canal blocking) di lapangan

Tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur konstruksi (umur teknis),
berdasarkan lokasi atau fungsi kawasan, berdasarkan jenis material dan struktur
utama sekat. Berdasarkan umur konstruksi sekat kanal terdiri: jangka pendek (sementara),
jangka menengah (semi-permanen), dan jangka panjang (permanen). Berdasarkan jenis
bahan konstruksi, sekat kanal terbagai atas sekat kayu, sekat sak tanah (soil bags), sekat
batu, sekat gambut yang dipadatkan, sekat beton, sekat bronjong, sekat beton pra-cetak
(pre-cast), dan sekat pintu air.
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).
Kriteria lokasi dan jenis kanal drainase yang perlu dilakukan pembuatan sekat kanal antara
lain sebagai berikut:
1. Kanal yang disekat merupakan kanal drainase buatan (bukan sungai atau anak sungai
alami) yang berlokasi di wilayah prioritas restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG)
baik pada kawasan dengan fungsi budidaya maupun fungsi konservasi lindung;
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2. Outlet dari jejaring kanal drainase buatan tersebut terhubung/terkoneksi langsung
dengan drainase alami, seperti sungai, anak sungai dan danau;
3. Untuk kanal-kanal drainase yang berlokasi pada kawasan dengan fungsi budidaya maka
sekat kanal yang dibangun perlu dilengkapi dengan alat pengatur muka air berupa peluap
atau pelimpah air karena tujuan pembangunan sekat kanal pada kawasan budidaya
adalah untuk pengelolaan muka air (water management). Catatan: bahwa elevasi dasar
peluap (spillway) tidak boleh lebih dari 40 cm dibawah permukaan gambut
4. Sedangkan untuk kanal-kanal drainase buatan yang berlokasi di kawasan konservasi/
lindung maka sekat kanal yang dibangun tidak diperlukan alat pengatur muka air
seperti peluap karena tujuan pembangunan sekat kanal adalah untuk konservasi air
(water conservation) sehingga muka air dipertahankan setinggi mungkin mendekati
muka tanah gambut. Catatan: disarankan agar elevasi puncak sekat kanal tidak lebih
tinggi dari permukaan tanah gambut guna menghindari gerusan yang bisa menyebabkan
kebocoran pada kiri-kanan sekat;
5. Prioritas kanal yang disekat adalah daerah-daerah yang rentan mengalami kekeringan
(akibat adanya kanal) dan rentan terbakar; dan
6. Kanal yang disekat tidak mengganggu jalur transportasi masyarakat (apabila kanal
tersebut juga merupakan jalur navigasi masyarakat). Catatan: sekat kanal dapat
dimodifikasi dengan spillway yang bisa digunakan untuk jalur transportasi seperti
perahu, tual sagu, dan lain-lain.

4.6.3.2 Penimbunan Kanal (Canal Backfilling)

Gambar 14 Gambar ilustrasi kegiatan penimbunan kanal (canal backfilling)
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Penimbunan kanal merupakan salah satu teknik pembasahan gambut dimana kanal-kanal
drainase terbuka di ekosistem gambut ditimbun atau diisi kembali dengan tanah (gambut)
dan/atau bahan organik setempat (lapukan batang, dahan dan seresah kayu dan lain-lain)
sehingga kanal mengalami pendangkalan dan sedimentasi dengan demikian daya kuras
(drainability) air yang keluar melalui badan kanal dapat dikurangi dan simpanan air
(retensi) air dapat dipertahankan di lahan gambut (Houterman & Ritzema, 2009; Applegate
dkk, 2012; Dohong, A., 2016).
Tujuan umum dari kegiatan penimbunan kanal adalah konservasi air melalui proses
peningkatan sedimentasi kanal drainase buatan dan pengurangan limpasan aliran air keluar
(run off) dari kawasan kubah gambut dan/atau kawasan konservasi/lindung sehingga
muka air dan daya simpan air pada kawasan tersebut tetap tinggi khususnya pada musim
kemarau.
Kegiatan penimbunan kanal tidak dilakukan di sepanjang kanal terbuka yang ada,
melainkan hanya dilakukan di beberapa bagian/segmen kanal dengan jarak interval
tertentu. Misalnya kanal terbuka ditimbun dengan panjang 100 meter, 200 meter atau 300
meter dengan interval jarak setiap 1 (satu) kilometer.
Lokasi kegiatan penimbunan kanal disarankan pada kawasan dengan fungsi konservasi/
lindung dan tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan pada kawasan budidaya.
Kriteria lokasi dan jenis kanal yang perlu dilakukan kegiatan penimbunan kanal antara lain
sebagai berikut:
1. Kanal yang ditimbun merupakan kanal drainase buatan yang berlokasi di wilayah
prioritas restorasi BRG khususnya pada kawasan dengan fungsi konservasi/atau
lindung;
2. Outlet dari jejaring kanal drainase buatan tersebut terhubung/terkoneksi langsung
dengan drainase alami, seperti sungai, anak sungai, danau dan laut.
3. Prioritas kanal yang ditimbun adalah daerah-daerah yang rentan mengalami kekeringan
(akibat adanya kanal) dan rentan terbakar; dan
4. Jejaring kanal drainase buatan tersebut tidak dipakai sebagai jalur navigasi oleh
masyarakat.
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4.6.3.3 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 di BRG adalah sumber air untuk
pembasahan gambut khususnya pada musim kemarau. Namun demikian, tidak menutup
kemungkinan sumur bor juga dapat digunakan sebagai sumber air untuk pemadaman awal
kebakaran
Kriteria lokasi untuk kegiatan pembangunan sumur bor antara lain sebagai berikut:
1. Lokasi rencana penempatan sumur bor
adalah pada lokasi prioritas restorasi
gambut BRG;
2. Wilayah dimana terdapat potensi
kelangkaan sumber air permukaan
alami dan jauh dari sumber air alami
(anak sungai, sungai, danau, dan laut)
khususnya pada musim kemarau;
3. Wilayah rawan kekeringan dan secara
historis rentan terbakar serta terbakar
sejak tahun 2015;
4. Wilayah yang memiliki keterbatasan
akses langsung baik jalur darat (jalan,
jembatan) maupun air (sungai, danau,
kanal/parit); dan
5. Wilayah yang terdapat sumber air
bawah tanah (lapisan akuifer).
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4.7 Soal Test Formatif
Petunjuk pengerjaan: Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pilihan ganda berikut ini.
1. Tujuan umum pembasahan kembali gambut yang mengalami degradasi dan kekeringan
berlebihan akibat pembangunan jaringan kanal drainase adalah:
a. Terpulihnya hidrologi gambut yang tercermin dari stabilisasi muka air di lahan
gambut
b. Meningkatnya tingkat kebasahan
c. Meningkatnya Kelembaban gambut
d. Jawaban a, b, c benar
2. Berapa teknik pembasahan gambut yang sedang di terapkan oleh Badan Restorasi
Gambut (BRG) saat ini:
a. 2 (dua)
b. 3 (tiga)
c. 4 (empat)
d. 5 (lima)
3. Lokasi kegiatan penimbunan kanal di sarankan pada kawasan dengan fungsi:
a. Konservasi/lindung
b. Budidaya
c. Penyangga
d. Jawaban a,b,c benar
4. Berdasarkan umur konstruksi sekat kanal terdiri:
a. Jangka pendek (sementara)
b. Jangka menengah (semi permanen)
c. Jangka panjang (permanen)
d. Jawabab a, b, c benar
5. Prioritas kanal yang ditimbun adalah daerah-daerah yang rentan mengalami:
a. Kekeringan (akibat adanya kanal) dan rentan terbakar
b. Kekeringan (akibat adanya kanal) dan tidak rentan terbakar
c. Kelebihan air (akibat adanya kanal) dan rentan terbakar
d. Kelebihan air (akibat adanyan kanal) dan tidak rentan terbakar
Petunjuk pengerjaan: Tentukanlah benar atau salah terhadap pernyataan berikut ini.
1. Pembasahan 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. (B/S)
2. Tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur konstruksi, berdasarkan
lokasi atau fungsi kawasan, berdasarkan jenis material dan struktur utama sekat. (B/S)
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3. Tujuan pembangunan sumur bor untuk mengatasi kelebihan sumber air permukaan
yang umumnya terjadi pada musim hujan. (B/S)
4. Penimbunan kanal dilakukan sepanjang kanal terbuka yang ada dan tidak dilakukan
penimbunan di beberapa bagian/segmen kanal dengan jarak interval tertentu. (B/S)
5. Teknik pembasahan gambut dengan sekat kanal dapat dilaksanakan di kawasan
dengan fungsi budidaya maupun kawasan konservasi/lindung dengan perbedaanya
terletak pada perangkat pengatur muka air berupa peluap atau pelimpas kelebihan air
(spillway). (B/S)
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Bab 5 Teknik Pembasahan Gambut Dengan
Sumur Bor Sederhana
5.1 Pengantar
Modul ini menjelaskan secara singkat tentang teknik pembasahan gambut dengan sumur
bor sederhana. Modul ini akan menjelaskan tentang jenis dan desain sumur bor sederhana,
teknik pemilihan tipe dan desain sumur bor, dan tahapan pembuatan sumur bor.

5.2 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata ajar pelatihan ini, peserta mengetahui jenis tipe dan desain, teknik
pemilihan, dan tahapan pembuatan sumur bor sederhana.

5.3 Pokok Bahasan
1.
2.
3.
4
5.

Tipe dan jenis-jenis desain sumur bor sederhana;
Teknis pemilihan tipe dan desain sumur bor sederhana; dan
Tahapan pembuatan sumur bor sederhana.
Metode
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi serta peragaan visual.

5.5 Alat Bantu Pembelajaran
Papan tulis (hitam/putih), spidol, LCD monitor, Komputer, laptop, flipchart, alat peraga.

5.6 Uraian Materi
5.6.1
5.6.1.1

Tipe dan Jenis-Jenis Desain Sumur Bor Sederhana
Sumur Bor Sederhana Diameter besar (4”)

Sumur bor sederhana dengan ukuran pipa PVC
berdiameter besar 4 inchi (X4”) dengan kedalaman
rata-rata 20-30 meter. Sumur bor tipe ini dapat
digunakan untuk keperluan pembasahan gambut
dan sumber air untuk pemadaman apabila terjadi
kebakaran.

5.6.1.2 Sumur Bor Sederhana Diameter
besar (Ø2”- 3”)
Tipe/jenis sumur dengan ukuran diemater
pipa PVC ½ “– 3 “. Mesin yang digunakan
umumnya diatas 6 HP, dengan selang isap yang
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digunakan minimal 3”. Rata-rata kedalaman antara 20-30 meter. Untuk penguatan, dapat
diberikan pelapis pipa PVC atau bahan Galvanis. Penggunaan sumur bor bisa untuk
kegiatan pembasahan gambut maupun sumber air untuk pemadaman kebakaran.

5.6.1.3 Sumur Bor Sederhana diameter pipa kecil (Ø1,5”- 2”).
Tipe/jenis sumur bor dengan ukuran diameter
pipa PVC yang digunakan berkisar antara
1½”- 2”. Mesin pompa yang digunakan dengan
kapasitas 4,5 HP–5,5 HP, dengan selang isap
minimal ukuran 2”. Rata-rata kedalaman antara
20-30 meter dengan rata-rata debit antara 1,5-4,5
liter/detik.
Penggunaan sumur bor bisa untuk kegiatan
pembasahan gambut maupun sumber air untuk
pemadaman kebakaran.

5.6.2

Teknik Pemilihan Tipe dan Desain
Sumur Bor Sederhana

Pemilihan tipe dan desain sumur bor sederhana,
sangat tergantung pada tujuan penggunaannya.
Tipe sumur bor sederhana dengan ukuran pipa
besar (diameter Ø4”), dapat dipergunakan
untuk memasok kebutuhan mobil tangki
pemadam dalam rangka kegiatan pembasahan
gambut dan pemadaman kebakaran. Sedangkan
sumur bor sederhana dengan ukuran pipa kecil
(Ø1½ - 2“) digunakan untuk pembasahan
gambut dan pemadaman kebakaran dengan
menggunakan mesin portabel.

5.6.3

Penggunaan dan Fungsi Sumur Bor

Gambar 20 Penggunaan sumur bor untuk pembasahan gambut (a.b) dan Pemadaman kebakaran
gambut (c) (photo: Januminro)
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Pada awalnya sumur bor sederhana dibangun masyarakat yang bermukim di daerah gambut
untuk memenuhi keperluan air bersih untuk mandi, cuci, kakus (MCK). Kemudian, karena
kebutuhan akan air yang terbatas pada saat musim kemarau terutama pada saat terjadi
peristiwa kebakaran lahan dan hutan gambut, kemudian sejak sekitar tahun 1997/1998
penggunaan sumur bor diaplikasikan sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran
hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya dan
sekitarnya.
Sehubungan dengan adanya program pembasahan gambut yang dicanangkan oleh Badan
Restorasi Gambut, maka penggunaan sumur bor kemudian diperluas sebagai salah satu
teknik untuk pembasahan gambut terutama pada saat musim kemarau baik.

5.6.4
5.6.4.1

Tahapan Pembuatan Sumur Bor
Tahapan prakonstruksi

1. Sosialisasi awal tentang program pembasahan gambut sebagai rangkaian proses
PADIATAPA;
2. Survei lapangan untuk penentuan lokasi sumur dan jumlah sumur bor sederhana serta
pemilihan desain sumur bor sederhana beserta dengan spesifikasi teknisnya;
3. PADIATAPA;
4. Pembentukan kelompok dan tim pembangun sumur bor;
5. Perjanjian kerjasama;
6. Pelatihan teknis; dan
7. Pengadaan dan mobilisasi bahan, peralatan dan tenaga kerja

5.6.4.2 Tahapan konstruksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penentuan titik dan pembersihan rencana lokasi penempatan sumur bor;
Penyiapan alat dan bahan sumur bor;
Penyiapan kolam air injeksi sumur bor;
Proses pengeboran;
Pemasangan pipa sumur;
Uji coba penggunaan sumur bor terpasang; dan
Pengecoran pondasi, pemasangan penanda, dan pengambilan titik koordinat.

5.6.4.3 Tahapan pasca konstruksi
1. Demobilisasi alat dan tenaga kerja;
2. Monitoring dan evaluasi; dan
3. Pekerjaan pemeliharaan sumur bor.
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5.7 Soal Test Formatif
Petunjuk pengerjaan: Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pilihan ganda berikut ini.
1. Pemilihan tipe dan desain sumur bor sederhana, sangat tergantung pada:
a. Tujuan penggunaan
b. Fungsi Sumur
c. Jenis Sumur
d. Alat dan Bahan pembuat sumur
2. Sumur bor sederhana dengan ukuran pipa kecil dapat digunakan untuk :
a. Pembasahan gambut menggunakan mesin portable
b. Pemadaman Kebakaran menggunakan mesin portable
c. Pembasahan gambut dan pemadaman kebakaran menggunakan mesin portable
d. Jawaban a, b,c benar
3. Tahapan pembuatan Sumur Bor adalah:
a. Prakonstruksi
b. Konstruksi
c. Pasca Konstruksi
d. Jawaban a, b, c benar
4. Tahap konstruksi dalam pembuatan sumur bor ada berapa tahap?
a. 3 tahap
b. 5 tahap
c. 7 tahap
d. 9 tahap
5. Tahapan pasca konstruksi dalam pembuatan sumur bor adalah :
a. Demobilisasi alat dan tenaga kerja
b. Monitoring dan Evaluasi
c. Pekerjaan pemeliharaan sumur
d. Jawaban a, b, c benar
Petunjuk pengerjaan: Tentukanlah benar atau salah terhadap pernyataan berikut ini.
1. Tipe sumur bor sederhana dengan ukuran pipa besar dapat dipergunakan untuk
memasok kebutuhan mobil tangki pemadam dalam rangka kegiatan pembasahan
gambut dan pemadan kebakaran. (B/S)
2. Tahapan pembuatan sumur salah satunya adalah prakonstruksi. Tahapan prakonstruk
ada 7 tahap. (B/S)
3. Penggunaan sumur bor diaplikasikan untuk sumber air untuk pemadaman kebakaran
hutan dan lahan gambut khususnya Kalimantan Selatan. (B/S)
4. Tipe sumur bor sederhana ada dua yaitu dengan ukuran pipa besar dan ukuran pipa
kecil. (B/S)
5. Sosialisasi awal tentang program pembasahan gambut sebagai rangkaian proses
PADIATAPA. (B/S)
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Bab 6 Kegiatan Pra-Konstruksi
6.1 Pengantar
Kegiatan pra-kontruksi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan
tahapan konstruksi/pembangunan sumur bor sederhana dapat terlaksana dengan baik dan
lancar. Tahapan pra-konstruksi ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
i) Sosialisasi awal tentang program pembasahan gambut sebagai rangkaian proses
PADIATAPA;
ii) Survei lapangan untuk penentuan lokasi dan jumlah sumur bor dan pemilihan desain
sumur bor sederhana beserta dengan spesifikasi teknisnya;
iii) PADIATAPA;
iv) Pembentukan kelompok dan tim pembangun sumur bor;
v) Perjanjian kerjasama;
vi) Pelatihan teknis; dan pengadaan dan mobilisasi bahan, alat dan tenaga kerja.

6.2 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mengetahui jenis-jenis kegiatan pada fase
prakonstruksi (persiapan) pembangunan sumur bor sederhana.

6.3 Pokok Bahasan
Jenis-jenis kegiatan pada tahapan pra-konstruksi (persiapan).

6.4 Metode
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi.

6.5 Alat Bantu Pembelajaran
Papan tulis (hitam/putih), spidol, LCD monitor, Komputer, laptop, flipchart, alat peraga

6.6 Uraian Materi
6.6.1
6.6.1.1

Jenis-jenis kegiatan pada tahapan pra-konstruksi (Persiapan)
Sosialisasi awal tentang program pembasahan gambut sebagai rangkaian
proses PADIATAPA

Kebanyakan kegiatan lapangan yang secara langsung berkenaan dan berhubungan dengan
masyarakat, sosialisasi awal dalam bentuk musyawarah desa akan sangat bermanfaat untuk
memberikan informasi awal tentang kegiatan yang akan dilakukan penyelenggara program
kepada warga/pihak sekitar sebelum melakukan tahapan selanjutnya seperti tahapan
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penilaian lapangan sampai proses PADIATAPA. Tahapan ini mengundang warga desa,
pemerintah desa, serta para pihak yang dianggap tokoh kunci untuk mengetahui informasi
awal mengenai program. Informasi awal ini biasanya berisi pemaparan terkait program
pembasahan gambut yang dilakukan pemerintah, tahapan-tahapan yang diperlukan agar
kegiatan tersebut bisa terlaksana dan juga dampak dari adanya program. Tahapan ini juga
akan menyajikan informasi mengenai studi kasus dampak positif pembasahan gambut
di lokasi yang pernah dilakukan program pembuatan sumur bor sederhana. Pada proses
ini hasil yang diharapkan adalah tersampaikannya informasi awal mengenai program
pembasahan gambut dengan sumur bor kepada warga desa dan para pihak, serta adanya
berita acara kesepakatan untuk melakukan penilaian lapangan dengan adanya keterlibatan
tim dari warga (pemanfaat sumur bor sederhana). Pada progam pembuatan sumur bor
sederhana, untuk masuk ke dalam proses PADIATAPA diperlukan data lapangan sebagai
dasar utama analisis apakah dilokasi tersebut diperlukan atau tidak upaya pembasahan
gambut dengan teknik sumur bor. Proses persetujuan untuk dilakukan pembuatan sumur
bor sederhana tidak serta merta bisa dihasilkan pada tahap ini, karena harus ada informasi/
data awal sebagai bahan utama dalam proses PADIATAPA. Sosialisasi awal ini merupakan
rangkaian bagian dari proses PADIATAPA.

6.6.1.2 Survei lapangan
Survei lapangan (field survey) sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi awal (baseline
conditions) hidrologi, karakteristik gambut, topografi, fisik gambut, tutupan lahan,
perisitiwa dan sejarah kebakaran gambut, biodiversitas, sosial ekonomi, dan lain-lain
sebelum kegiatan konstruksi pembuatan sumur bor sederhana dilaksanakan. Kegiatan
penilaian lapangan juga diperlukan untuk mengetahui aksesibilitas dan ketersediaan
bahan-bahan setempat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi pembuatan sumur bor
sederhana.
Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian pendahuluan sangat bermanfaat untuk
penentuan lokasi dan jumlah sumur bor, model sumur bor dan spesifikasi teknisnya
serta sangat bermanfaat untuk mengestimasi jumlah rencana anggaran biaya yang akan
diperlukan untuk membangun sumur bor tersebut.
Pada beberapa lokasi, peran warga yang terlibat dalam penilaian lapangan akan sangat
membantu untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumur bor sederhana oleh masyarakat.
Adapun jenis kegiatan pada tahapan survei lapangan adalah sebagai berikut ini:
a. Identifikasi akses menuju lokasi
Penilaian akses menuju lokasi yang akan dibangun sumur bor sederhana (kesediaan
fasilitas transportasi yang ada, misal melalui jalan darat, air, dan sebagainya) dan
waktu yang diperlukan untuk menuju lokasi.
b. Identifikasi lokasi dan pemanfaatan sumur bor sederhana
Sebelum kegiatan fisik pembuatan sumur bor sederhana dilakukan maka lokasi sumur
bor sederhana harus diidentifikasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Indentifikasi lokasi bekas terbakar tahun 2015 dan kawasan-kawasan yang
berpotensi terjadinya kebakaran gambut;
2. Menentukan dan mencatat rencana lokasi sumur bor sederhana yang akan dibuat
(gambarkan denah lokasi sumur bor sederhana, posisi sumur bor sederhana
terhadap sungai atau sumber air, dan tataguna lahan di sekitarnya);
3. Identifikasi sejarah dan pemanfaatan sumur bor sederhana, hal ini akan menjadi
dasar analisis untuk proses PADIATAPA;
4. Identifikasi jarak antara lokasi sumur bor sederhana yang akan dibuat dengan
lokasi desa/pemukiman masyarakat (hal ini untuk mempertimbangkan keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan pembuatan sumur bor sederhana); dan
5. Pengecekan (ground truth) lapangan mengenai rencana keberadaan sumur
bor, pada kegiatan ini akan menghasilkan data lapangan seperti track sumur
bor sederhana, debit air sumur bor sederhana, kedalaman gambut, tutupan dan
penggunaan lahan, dan parameter seperti vegetasi disekitar. Dimensi ukuran fisik
(meliputi: kedalaman) sumur bor sederhana, jarak dengan sumber air, jarak dengan
jalan, serta lahan di sekitar titik lokasi pembuatan sumur bor.

6.6.1.3 PADIATAPA
PADIATAPA pada prinsipnya merupakan hak masyarakat untuk mendapat informasi
sebelum sebuah program dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi
tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak dilakukannya
tahapan konstruksi sumur bor sederhana. Tahapan ini merupakan bagian penting yang akan
menentukan proses prakonstruksi sumur bor sederhana dapat dilanjutkan. Pada tahapan
dilakukan pemaparan hasil penilaian lapangan sebagai bentuk informasi kondisi lapangan
kepada warga. Informasi tersebut akan bermanfaat sebagai latar belakang mengapa perlu
dilakukan pembuatan sumur bor sederhana di lokasi tersebut.
Pada tahapan ini juga akan menginformasikan hasil analisis untuk melakukan pembasahan
gambut di lokasi tersebut, berupa penentuan jumlah, pemilihan design dan spesifikasi
sumur bor sederhana tersebut. Desain dan spesifikasi sumur bor sederhana yang telah
dibuat diperlihatkan dan dijelaskan (bila perlu dengan contoh atau alat peraga) kepada
masyarakat/kontraktor yang akan membangun sumur bor sederhana. Pastikan bahwa
mereka telah memahaminya dengan baik dan benar.
Pada proses ini harus menghadirkan warga yang akan menggunakan dan memanfaatkan
sumur bor sederhana seperti halnya petani yang menggunakan sumur bor sederhana untuk
mengairi lahan pertaniannya dan perkebunannya. Proses ini dilakukan untuk medapatkan
persetujuan masyarakat tentang lokasi, desain dan spesifikasi sumur bor sehingga akan
menghindarkan resiko pengrusakan secara fisik terhadap sumur bor yang dibangun.
Proses pembuatan sumur bor sederhana perlu adanya persetujuan tertulis dengan warga
sekitar disaksikan para pihak seperti aparat pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, dan/
atau keamanan (kepolisian) khusus lokasi penempatan sumur bor yang dibangun pada
lahan-lahan pribadi milik masyarakat.
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Penyiapan materi komunikasi merupakan bagian dari proses PADIATAPA agar informasi
survei lapangan dan analisis lapangan lengkap dan transparan. Materi komunikasi dapat
menggunakan media audio, visual disesuaikan dengan segmentasi masyarakat sasaran.
Teknik fasilitasi juga merupakan hal penting untuk dapat memfasilitasi penyampaian
informasi dari dan bagi masyarakat untuk proses PADIATAPA ini.

6.6.1.4 Pembentukan Kelompok dan Tim Pembangun Sumur Bor
Kegiatan pembangunan sumur bor sederhana yang berlokasi di lahan milik masyarakat
diharapkan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dan sebaiknya masyarakat membentuk
kelompok-kelompok yang akan ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengorganisasi
dan mengimplementasikan kegiatan konstruksi sumur bor maupun pada saat pemeliharaan.
Kelompok masyarakat kemudian dapat membentuk tim khusus pembangun sumur bor
yang akan bertanggung jawab didalam konstruksi sumur bor di lapangan.
Pembangunan konstruksi sumur bor sederhana yang berlokasi diluar lahan komunitas
misalnya pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani perijinan, konservasi/lindung
dan konsesi diharapkan juga melibatkan partisipasi kelompok masyarakat secara maksimal
sebagai pelaksana (kontraktor).

6.6.1.5 Perjanjian kerjasama dengan kelompok pelaksana konstruksi
Pasca pembentukan kelompok masyarakat, kegiatan selanjutnya adalah mengadakan
perjanjian kerjasama pembangunan sumur bor dan pemeliharaannya dengan kelompokkelompok masyarakat terpilih. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut dijelaskan secara rinci
tugas dan tanggung jawab, kewajiban dan hak, ruang lingkup kegiatan, desain dan spesifikasi
teknis sumur bor, tata waktu (time schedule), sumber pembiayaan, kegiatan pemeliharaan
pascakonstruksi, langkah-langkah penyelesaian perselisihan, dan lain-lain sesuai dengan
kesepakatan antara kelompok masyarakat/kontraktor dengan pemberi kegiatan.

6.6.1.6 Pelatihan teknis
Agar sumur bor sederhana yang akan dibangun sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis
sumur bor sederhana yang telah dibuat, maka sangat perlu dilakukan kegiatan pelatihan teknis
konstruksi sumur bor untuk para kelompok masyarakat selaku pelaksana kegiatan di lapangan.
Materi kegiatan pelatihan teknis meliputi antara lain proses dan tahapan konstruksi sumur
bor sederhana, tipe dan spesifikasi sumur bor sederhana, kebutuhan tenaga kerja (keahlian)
dan bahan-bahan, dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja selama proses konstruksi
sumur bor dan pemeliharaan sumur bor. Materi pelatihan juga perlu disisipi pengetahuan
tentang tujuan, fungsi dan manfaat kegiatan pembangunan sumur bor sederhana sebagai
salah satu teknik pembasahan gambut dalam rangka restorasi gambut.
Pemahaman dan praktik mengenai kesehatan dan keselamatan kerja selama proses
pembuatan sumur bor juga merupakan bagian penting yang harus disampaikan pada tahan
pelatihan teknis.
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Kelompok yang akan membangun sumur bor perlu diberi pengertian akan pentingnya
kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk itu mereka diwajibkan untuk mengenakan sepatu,
sarung tangan, baju lengan panjang, dan topi kerja serta diminta waspada terhadap berbagai
ancaman kecelakaan yang dapat membahayakan jiwa.

6.6.1.7 Pengadaan dan mobilisasi bahan, peralatan dan tenaga kerja
Sebelum kegiatan konstruksi sumur bor dilakukan, maka seluruh kebutuhan bahan,
peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan harus diadakan dan dimobilisasi pada calon
lokasi-lokasi dimana rencana penempatan titik-titik pembangunan sumur bor. Pengadaan
dan mobiliasi bahan, tenaga kerja dan peralatan harus dilaksanakan secara matang dengan
mempertimbangkan tingkat aksesibilitas, jarak lokasi kegiatan dan keamanan bahan serta
peralatan terhadap resiko perusakan. Untuk itu dapat diminta peran serta tokoh-tokoh
masyarakat untuk membantu keamanan bahan bahan dan peralatan.
Bahan-bahan dan alat-alat perlu dibantu dibuatkan daftar/tabel yang berisikan nama-nama
bahan dan alat yang mesti disiapkan untuk dibawa ke lapangan, dan ada individu yang
bertanggung jawab untuk itu. Bahan-bahan ini sebaiknya telah disiapkan sebelum hari
“H” pembangunan sumur bor. Kelengkapan bahan-bahan yang akan digunakan hendaknya
dicek terlebih dahulu dan alat-alat yang akan digunakan harus berada dalam kondisi baik
dan siap pakai.
Pengadaan dan mobilisasi bahan, tenaga kerja dan peralatan harus dilaksanakan secara
matang dengan mempertimbangkan tingkat aksesibilitas, jarak lokasi kegiatan sekat kanal
dan keamanan bahan serta peralatan terhadap resiko perusakan atau pencurian. Untuk itu
dapat diminta peran serta tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu mengamankan bahanbahan dan peralatan.
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Tabel 2 Rangkuman tahapan pra-konstruksi pembuatan sumur bor sederhana
No

Tahapan

1.

Sosialisasi awal tentang
program pembasahan
gambut sebagai rangkaian
proses PADIATAPA

Menyampaikan informasi
awal tentang program
pembasahan gambut dan
tahapannya

Warga dan para pihak sekitar
mengerti akan adanya
program sumur bor sederhana
di sekitar desa; Berita acara
untuk proses pra-PADIATAPA

2.

Survei lapangan

Menentukan kondisi awal
(baseline conditions)
hidrologi, karakteristik
gambut, topografi, fisik
gambut, tutupan lahan,
biodiversitas, sosial
ekonomi, pemanfaatan
sumur bor dan lain-lain,

Informasi dan data kondisi
awal lapangan untuk
analisis jumlah, lokasi
untuk kebutuhan sumur bor
sederhana, tipe/design sumur
bor sederhana, perhitungan
RAB.

3.

PADIATAPA

Menyampaikan informasi
awal diperlukan
pembasahan gambut untuk
sekitar; Proses memperoleh
persetujuan pembuatan
sumur bor dan kesepakatan

Warga mengerti hasil
penilaian lapangan sebagai
dasar ilmiah diperlukan
pembuatan sumur bor
sederhana; adanya
persetujuan dan kesepakatan
untuk pembuatan sumur bor

4.

Proses pembentukan
kelompok yang
melaksanakan konstruksi

Membentuk kelompok yang Terbentuknya kelompok
terlibat dalam konstruksi
pembuat sumur bor sederhana
dan pemeliharaannya

5.

Perjanjian kerjasama
dengan kelompok
pelaksana konstruksi

Membuat dasar legal untuk Kontrak kerjasama
pelaksanaan fase konstruksi pembuatan sumur bor
tepat sasaran

6.

Pelatihan teknis

Melatih teknis pembuatan
sumur bor

7.

Pengadaan dan mobilisasi
bahan, peralatan dan
tenaga kerja

Menyediakan bahan dan
Tersedianya bahan, peralatan
peralatan, dan memobilisasi dan tim pembangunan sudah
kelompok pekerja
dilokasi
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Tujuan

Hasil yang diharapkan

Kelompok mampu
membangun sumur bor sesuai
teknis dan desain sumur bor
yang telah disepakati
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6.7 Soal Test Formatif
Petunjuk pengerjaan: Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pilihan ganda berikut ini.
1. Pengadaan dan mobilisasi bahan, peralatan dan tenaga kerja dalam tahapan pembuatan
sumur masuk pada tahap:
a. Prakonstruksi
b. Konstruksi
c. Pascakonstruksi
d. Jawaban a,b, c benar
2. Sebelum kegiatan fisik pembuatan sumur bor sederhana dilakukan maka lokasi sumur
bor sederhana harus di identifikasi dengan melakukan beberapa kegiatan. Ada berapa
kegiatan yang harus dilakukan?
a. 2 (dua)
b. 4 (empat)
c. 6 (enam)
d. 8 (delapan)
3. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian pendahuluan sangat bermanfaat untuk:
a. Penentuan lokasi dan jumlah sumur bor
b. Model sumur bor dan spesifkasi teknisnya
c. Mengestimasi jumlah rencana anggaran biaya untuk membangun sumur bor
d. Jawaban a, b, c benar
4. Sosialisasi awal tentang program pembasahan gambut sebagai rangkaian proses
PADIATAPA dalam tahapan pembuatan sumur masuk pada tahap:
a. Pra-konstruksi
b. Konstruksi
c. Pascakonstruksi
d. Jawaban a, b, c benar
5. Bagian penting yang akan menentukan proses pra-konstruksi sumur bor sederhana
dapat dilanjutkan atau tidak adalah:
a. Survai Lapangan
b. PADIATAPA
c. Sosialisasi
d. Pembentukan Kelompok dan Tim Pembangun Sumur Bor
Petunjuk pengerjaan: Tentukanlah benar atau salah terhadap pernyataan berikut ini.
1. Kegiatan pra-konstruksi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan
tahapan konstruksi/pembangunan sumur bor sederhana dapat terlaksana dengan baik
dan lancar. (B/S)
2. PADIATAPA pada prinsispnya merupakan hak masyarakat untuk mendapat informasi
setelah sebuah program dilaksanakan dalam wilayah mereka. (B/S)
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3. Proses pembuatan sumur bor sederhana perlu adanya persetujuan tertulis dengan warga
sekitar disaksikan para pihak seperti aparat pemerintah desa/kelurahan, kecamatan,
dan/atau kemanan (kepolisian) khusus lokasi penempatan sumur bor yang dibangun
pada lahan-lahan milik pemerintah. (B/S)
4. Kegiatan penilaian lapangan juga diperlukan untuk mengetahui aksesibilitas dan
ketersediaan bahan-bahan setempat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi
pembuatan sumur bor sederhana. (B/S)
5. Jenis kegiatan pada tahapan survai lapangan adalah identifikasi akses menuju lokasi
dan identifikasi lokasi serta pemanfaatan sumur bor sederhana. (B/S)
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Bab 7 Konstruksi Sumur Bor Sederhana
7.1 Pengantar
Kegiatan kontruksi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan tahapan
konstruksi/pembangunan sumur bor sederhana dapat dilaksanakan. Tahapan konstruksi ini
terdiri dari beberapa kegiatan yang mencakup:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Penentuan titik dan pembersihan rencana lokasi penempatan sumur bor;
Penyiapan alat dan bahan sumur bor;
Penyiapan kolam air injeksi sumur bor;
Proses pengeboran;
Pemasangan pipa sumur;
Uji coba penggunaan sumur bor terpasang; dan
Pengecoran pondasi, pemasangan penanda, dan pengembilan titik koordinat.

Modul ini menguraikan dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahapan konstruksi sumur bor sederhana.

7.2 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata ajar ini peserta pelatihan diharapkan mampu:
1. Mengetahui jenis kegiatan dan tahapan Konstruksi Sumur Bor Sederhana;
2. Menerapkan kegiatan Konstruksi Sumur Bor sederhana.

7.3 Pokok Bahasan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penentuan lokasi sumur bor sederhana;
Pembersihan lokasi pembuatan sumur bor;
Jenis bahan dan peralatan sumur bor sederhana;
Penyiapan alat dan bahan (termasuk jenis dan spesifikasi pipa PVC);
Penyiapan air Injeksi sumur bor;
Proses Pengeboran;
Uji Pemompaan sumur bor terbangun; dan
Pekerjaan perapian (pengecoran pondasi, pemberian tanda, dan pengambilan titik
koordinat)

7.4 Metode
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi, kunjungan kokasi.
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7.5 Alat Bantu Pembelajaran :
Papan tulis (hitam/putih), spidol, LCD, Komputer, laptop, flipchart, alat peraga

7.6 Uraian Materi
7.6.1

Penentuan Lokasi Sumur Bor Sederhana

1. Menghitung jumlah luasan lokasi yang
ditetapkan untuk dibangun sumur bor
(pemetaan lokasi menggunakan GPS);
2. Membuat grid lokasi dengan ketentuan
satu grid adalah 1 hektar (100 meter
x100 meter);
3. Menetapkan jumlah titik sumur bor
yang akan dibangun dalam satu lokasi,
berdasarkan panjang slang pelempar
SPL, misalnya 100 meter, berarti luasan
cakupan per sumur bor = 3,14 ha, dan
jarak antar sumur bor = 200 meter) dan
total luasan target yang akan dibasahi
dan rawan kebakaran;

7.6.2

Pembersihan Lokasi Pembuatan Sumur Bor

Setelah penentuan jumlah sumur bor dan titik-titik lokasi indikatifnya ditetapkan, maka
pembersihan lokasi segera dilakukan agar lokasi bersih dari rumput, semak dan vegetasi
penggangu dan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan. Lokasi titik sumur bor, harus
dipastikan tidak berada atau berdekatan dengan jaringan listrik. Mengingat peralatan
pembuatan sumur bor, terbuat dari pipa besi.
Posisi titik sumur bor juga harus dipastikan tidak terhalang oleh batang, dahan dan ranting
pohon, yang biasanya tertimbun dalam tanah. Sering lokasi pengeboran berpindah-pindah
tempat, karena terhalang perakaran, batang dan dahan kayu yang tertimbun dalam tanah.

7.6.3

Jenis dan kebutuhan alat dan bahan pembuatan sumur bor sederhana

Pembuatan sumur bor, memerlukan peralatan pendukung utama berupa mesin pompa,
adaptor inlet (2,00”) dan adaptor oulet (1,5” dan 1,00”), pipa besi, mata bor, slang pengisap
dan slang penyambung dan saringan pipa hisap.
Mesin pompa merupakan alat utama yang harus disediakan untuk mendukung pelaksanaan
pengeboran. Fungsi pompa adalah untuk mengisap dan memompa air melalui pipa besi
untuk memudahkan penggalian dan mengeluarkan fraksi tanah dan pasir dari dalam tanah.
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Sebagai acuan untuk penyediaan mesin pompa, pilihlah pompa yang berukuran ringan
agar mudah diangkat, dengan ukuran berat maksimal 25 kg, merk yang umum dikenal,
dilengkapi dengan jaminan kerusakan minimal 1 tahun.
Selain itu perlengkapan utama, maka diperlukan pula perlengkapan pendukung lainnya
seperti selang pengisap, saringan, selang pelontar, nozzle, pipa besi, pipa PVC, adaptor,
mata bor, cangkul, kunci pipa, lem pipa, karet pengikat, dan perlengkapan lainnya.
Untuk jelasnya kelengkapan utama dan pendukung pembuatan sumur bor, sebagaimana
tercantum pada uraian sebagaimana daftar Tabel berikut ini.
Tabel 3 Keperluan Barang/Bahan dalam Pembuatan Sumur Bor
No.

Nama/Jenis Alat

1

Alat Utama

Spesifikasi Alat

Estimasi
Jumlah
Kebutuhan

1.1

Mesin Pompa Air

• Pompa Air
• 1 Unit
• Mesin: tipe 4-stroke, HP;
4.5-6.5; overhead valve
single cylinder,
• Displacement: 163 cm3
• Bore and Stroke: 68.0 x
45.0 mm
• Net Power (SAE J1349)
*: 3.6kW (4.8 HP)/3600
min-1 rpm

1.2

Mata Bor

• Mata bor berbentuk
tombak
• Mata bor berbentuk
segitiga lancip
• Mata bor berbentuk
belimbing
• Ukuran panjang 4 inch
• Ketebalan minimal: 1 cm

• 1 Set

1.3

Pipa Bor dan Sambungan

• Pipa besi atau galvanis
diameter ¾ inch
• Panjang pipa 3 meter
• Sambungan Pipa Drat ¾
Inch

• Minimal
2 unit
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Sambungan Pipa “U”

1.5

Kunci Pipa

1.6

Kunci Penjepit Pipa/Ragum

1.7

Gergaji Besi

• Ukuran 10” - 12”
Hacksaw
• Material gergaji: besi

• 7-10 Meter

1.8

Selang Plastik untuk Menyambung Air
dari Mesin ke Pipa Bor

• Jenis: Selang plastik
fleksibel
• Ukuran: ¾ inch
• Sifat: Elastis
• Model: Berwarna

• Minimal:
2 meter
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• Model Socket drat
• Jenis :Pipa Besi/galvanis
elbow “L”
• Ukuran diameter ¾ Inch

• Minimal
2 Unit

1.4

• Kunci Pipa : 18-22 inch
• O/A Length = 553 mm
• O/A Length = 24 inch
• Max Jaw Opening=95 mm
• Max Jaw Opening=3,74
inch
• Weight = 3,0 (kg)

• Tipe: 75 mm/3 Inc
• Material Cast: besi

• 1 Unit

• 1 Unit dan
Mata
Gergaji:
minimal
1 box
(12 buah)
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1.9

Slang Spiral

• 2” / 50mm (Inlet) , 2” /
50 mm dan 2 x 1.5”

• Minimal
2 meter

1.10

Plastik/Terpal untuk pelapis
Penampungan Air Sementara

• Ukuran 3m X 5m

• Minimal
2 Lembar

2

Alat-Alat Penunjang

2.1

Parang

• Gagang Kayu
• Jenis dan Model:
disesuaikan dengan
kondisi daerah

• Minimal
2 Unit

2.2

Gergaji Kayu

• Jenis: Gergaji tangan
• Model: Gagang Kayu
• Tipe: 20-073/23 saw 8”/
7T Hard Teeth

• Minimal
2 Unit

2.3

Cangkul

• Cangkul
• Gagang kayu keras

• Minimal
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2 Unit
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2.4

Sekop

• Sekop pasir gagang kayu

• 1 Unit

2.5

Kampak

• Panjang gagang sampai
kepala: 32 cm
• Lebar bilah kapak: 11 cm
• Material bilah: Besi
• Material grip: Kayu

• 1 Unit

2.6

Palu

• Ukuran Panjang 33 C,

• 1 Unit

• Gagang Kayu

2.7

Karet Ban Bekas

• Ban dalam sepeda
motor/mobil
• Lebar minimal 1 atau
2 cm
• Panjang 1 m

2.8

Cetok

• 1 Unit
• Jenis: Cetok Semen
Lancip
• Ukuran 6-8” (disesuaikan
dengan kebutuhan
• Model: Gagang Kayu
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• Minimal
5 lembar
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2.9

Ember dan gallon Air

• 1 Buah
• Jenis gallon: plastic
• Jenis ember: Plastik/karet
• Merek: disesuai ke
• Ukuran gallon: 35
liter, ember: 3-5 liter
(disesuaikan dengan
kebutuhan)

2.10

Pompa Dragon

• Jenis Pompa Engkel
• Dengan Kekuatan
Menyedot 50 Meter
• Berat 21 Kg

• 1 Unit

2.11

Kunci Pas

• Kunci Pas Ukuran
14 – 17 Inch.
• Jumlah 2 unit

• 2 Unit

2.12

Meteren

• Ukuran Panjang: 50 m
• Ukuran panjang: 3 meter

• 1 Unit

2.13

Tali Nilon

• Ukuran: 6 mm • Jumlah 1 • 1 Unit
roll (50 meter)
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Tabel 4 Jenis dan Spesifikasi Bahan Pembuatan Sumur Bor

No.

Nama Jenis Bahan

1

Bahan Utama

Spesifikasi

Estimasi Jumlah
Kebutuhan

1.1

Pipa plastic

• Jenis Pipa PVC 1,5 Inch
• Kualitas: AW1 (JIS)
• Panjang 4 Meter

• Minimal 8
Batang

1.2

Sambungan Pipa Lurus

• Tipe: Socket
• Ukuran: 1,5 Inch

• 6-8 Buah

1.3

Lem Pipa

• Ukuran kaleng 100 gram

• minimal
2 Kaleng

1.4

Selotip pipa

• Ukuran: 12mm X
0.075mm x 10mm

• 1-2 buah
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Tabel 5 Jenis dan Spesifikasi Bahan Pembuatan Sumur Bor (lanjutan)
2

Bahan Penunjang

2.1

Semen

• Berat: 40 Kg

• 1sak
(40 Kg)

2.2

Pasir

• Pasir Putih Kasar
untuk cor

• 2-3 Sak
@10 kg

1.3

Papan

• Papan Kayu Rinngan
• Ukuran: 2 cm x 20 cm x
400 cm

• 1-2
Keping

1.4

Cat dan kuas

• Ukuran kaleng 1 kg
• Warna disesuaikan
• Kuas: 2 inch

• Cat: 1
Kaleng
• Kuas: 1
buah

Paku Papan

• Ukuran: 1,5 inch

• 1-2 Ons
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7.6.4

Estimasi Jumlah kebutuhan Bahan Per Titik Sumur Bor

Jumlah estimasi kebutuhan bahan utama dan bahan penunjang untuk kebutuhan setiap titik
sumur bor dirinci dalam tabel berikut.
Tabel 6 Daftar nama/jenis, jumlah dan spesifikasi kebutuhan per titik sumur bor
No.
1

Nama/Bahan

Estimasi
Kuantitas

Harga (Rp)

Minimal 8 batang

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

Bahan Utama

1.1

Pipa PVC AW1 (JIS)

1.2

Sambungan Pipa Lurus 6 Buah

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

1.3

Lem Pipa

Minimal 2 Unit

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

1.4

Selotip Putih

Minimal 2 Unit

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

1.5

Elbow (“L”)

1 unit

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

2

Bahan Penunjang

2.1

Semen

20 Kg

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

2.3

Pasir

0,02 M3

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

2.4

Papan

2 Lembar

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

2.5

Cat dan kuas

Cata: 1 Kg
Kuas: 1 buah

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

2.6

Paku

1-2 Ons

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah

2.7

Terpal

2 lembar

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing–masing daerah
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7.6.5

Kebutuhan Indikatif Komponen Biaya Operasinal Pembuatan Sumur Bor

Jenis kebutuhan biaya operasional untuk pembuatan sumur bor disajikan pada tabel
dibawah ini, dimana jumlah biaya operasional per tim sangat di tentukan perbedaan harga
masingmasing di setiap daerah.
Tabel 7 Daftar jenis dan besar biaya operasional pembuatan sumur bor
No.

Jenis Biaya Operasional

Besaran Biaya Dibutuhkan (Rp)

1

Transportasi

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing-masing daerah

2

Konsumsi

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing-masing daerah

3

Upah Pekerja / Titik Sumur Bor

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta harga masing-masing daerah

7.7 Tahapan-Tahapan Pembuatan Sumur Bor
Dalam pembuatan sumur bor, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu:

7.7.1

Penyiapan Alat dan bahan Sumur Bor

Dalam kegiatan pembuatan sumur bor ini dilakukan persiapan alat dan bahan sebagai
berikut yaitu:
1. Menyiapkan pipa waving PVC 1,5” dan geretan dengan gergaji besi untuk resapan air
pada pipa dengan panjang 2 – 3 meter; atau menyiapkan 1 batang pipa waving PVC
1,5” yang seluruhnya dilobangi dengan bor setiap 3 cm sepanjang 4 meter.
2. Membuat kolam kecil untuk penampungan air dengan kedalaman ± 50 cm dengan lebar
50 x 50 cm, pada bagian dasarnya dilapisi dengan plastik/terpal untuk menghindari air
merembes kedalam tanah;
3. Menyiapkan pipa bor dengan mata bor dan sambungan selang, lem pipa serta bahan
bakar dan oli mesin yang cukup;
4. Menyambungkan selang air pada pipa bor dan pipa isap mesin pada penampung air
yang telah dibuat;
5. Menghidupkan mesin dengan kecepatan sedang sampai air keluar pada mata bor.
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7.7.2

Spesifikasi Pipa PVC Sumur Bor

Ada tiga tipe pipa jenis pipa PVC yang beredar di pasaran, yakni tipe AW, D, dan C.
Pipa tipe AW merupakan pipa paling tebal yang mampu menahan tekanan hingga
10 kg/cm2. Pipa jenis ini baik untuk saluran air minum, terutama bagian penghisapan
hingga saluran air ke keran. Khusus pipa AW warna abu-abu, memiliki ketebalan lebih
dibandingkan warna putih.
Pipa tipe D merupakan pipa dengan ketebalan sedang yang mampu menahan tekanan
hingga 5 kg/cm2. Pipa jenis ini cocok untuk saluran pembuangan dan limbah.
Pipa tipe C merupakan pipa paling tipis. Pipa jenis ini kurang baik untuk saluran air dan
sering dipakai sebatas untuk pelindung, seperti pelindung kabel listrik.

Gambar 22 Ketebalan pipa PVC (photo: Januminro)
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Type pipa PVC dan ketebalan pipa dapat dilihat dari kode yang tercantum pada pipa PVC,
seperti gambar berikut ini.

Gambar 23 Kode yang tercantum pada Pipa, WAVIN (Merk),
PVC jenis bahan, AW (Type) dan 1 ½”(ukuran diameter pipa)
(photo: Januminro)

Gambar 24 Kode yang tercantum untuk type D dan diameter 4”
(photo: Januminro).

Selain itu untuk membedakan bentuk Pipa PVC, memiliki beberapa bentuk yang dapat
dipilih sesuai kebutuhan, yakni pipa polos dan MOF dan fitting.
Pipa polos memiliki diameter yang sama. Untuk menyambung dua pipa polos memerlukan
pipa penyambung (increaser). Pipa MOF memiliki ujung berdiameter lebih besar, sehingga
untuk menyambung dua pipa tidak memerlukan increaser.
Pipa fitting digunakan untuk menyambung dua hingga empat pipa. Pipa jenis ini memiliki
beragam bentuk, mulai increaser, bentuk T, L, dan lain-lain.

Gambar 25 Bentuk pipa PVC, bentuk MOF dan polos (photo: Januminro)

Spesifikasi sumur yang dibuat adalah sumur bor dengan ukuran pipa plastic (PVC) dengan
ukuran minimal: Ø1½” kualitas AW. Adapun dasar penggunaan pipa minimal tersebut
untuk menyesuaikan dengan ukuran pipa isap mesin yang berukuran sama dan untuk
mendapatkan tekanan air yang memadai untuk keperluan pemadaman api. Sedangkan
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kualitas AW, terkait dengan ketebalan minimal pipa, supaya saat pipa PVC dimasukan ke
dalam tanah, tidak mudah patah dan lebih tahan menerima tekanan.
Kotak 5 Pengalaman penggunaan pipa PVC yang berkualitas rendah (sumber: Jumpun Pambelum)
Tantangan Penggunaan Pipa PVC berkualitas rendah untuk pembuatan sumur bor
Penggunaan
pipa
PVC
yang
berkualitas
baik
untuk
pembuatan
sumur
bor merupakan keharusan,
terutama digunakan untuk
keperluan pembasahan dan
pemadaman
kebakaran
gambut. Saat ini di beberapa
wilayah ditemukan pipa PVC
berkualitas AW1 (SNI) yang
lebih tipis dari pipa PVC AW1
(JIS). Penggunaan pipa PVC
dengan kualitas pipa lebih
tipis bisa menyebabkan pipa
PVC tersebut pecah saat uji
coba pemompaan. Salah satu
indikasi pipa kualitas AW1
berkualitas rendah, saat pipa
ditekan menggunakan tangan
agak lentur.
Pengalaman pecahnya pipa PVC tersebut terjadi saat dilaksanakan Pelatihan
Lapangan Pembuatan Sumur Bor untuk komunitas Desa Rawan Kebakaran,
kerjasama Relawan Jumpun Pambelom dengan UNDP, di Desa Tuah Indrapura,
Kecamatan Bunga Raya, Kab. Siak. Penyebab pecahnya pipa PVC tersebut terjadi
saat dilaksanakan praktek lapangan pelatihan pembuatan sumur bor, di wilayah
tersebut pada lapisan kedalaman 12 m – 30 m merupakan lapisan pasir sangat halus,
oleh masyarakat pasir tersebut dinamakan sebagai pasir bulan. Keunikan pasir bulan,
saat fraksi pasir kekurangan air (mengering) akan membentuk gumpalan pasir yang
keras.
Lapisan pasir halus (pasir bulan), dapat masuk kedalam pipa melalui sela-sela
lubang resapan pada bagian pipa pertama. Pasir halus tersebut, kemudian memenuhi
pipa PVC, menyebabkan pipa buntu. Saat uji pemompaan, pipa menjadi pecah,
menyebabkan harus dilakukan pengeboran ulang dan pipa diganti dengan kualitas
yang lebih baik (lebih tebal).
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7.7.3

Penyiapan
PVCpipa PVC
7.7.3 pipa
Penyiapan
!

Jumlahyang
pipadiperlukan,
PVC yang
1. Jumlah pipa1. PVC
diperlukan,
disesuaikan
disesuaikan dengan
dengankedalaman
kedalaman
pipa plastik
sumur
sumur bor bor
yangyangakan
akan dibuat.
dibuat.
Umumnyasumurkedalaman
Umumnya kedalaman
bor di
bor di mengambil
lahan gambut,
lahan gambut,sumur
dengan
Lobang resapan
dengan
mengambil
pengalaman dipengalaman
Desa Tumbang
Gergaji besi
di Nusa
Desa
Tumbang
Nusa dan Taruna
dan Taruna dengan
kedalaman
ratakedalaman
rata 22 meter. dengan
Kebutuhan
piparata-rata
@4
22 meter. Kebutuhan pipa
meter = 6 unit @
pipa.
4 meter = 6 unit pipa.
2. Salah satu 2.pipa,
pada
bagian
Salah
satu pipa,
padaujung
bagian
ujung
ditutup,
dan
ditutup, dan berbentuk
agak
runcing,
berbentuk agak runcing,
Ujung pipa ditajamkan dan tertutup
untuk memudahkan
memasukan
untuk
memudahkan
pipa kedalammemasukan
tanah. pipa
Penutupan
kedalam Gambar 26 Penyiapan pipa dengan goretan (photo: Januminro)
dan
dan pembuatantanah.
dalam Penutupan
bentuk tajan,
pembuatan dalam bentuk tajan, dilakukan dengan memanaskan ujung pipa dengan api.
dilakukan dengan
memanaskan ujung
Selain itu pada kedua batang pipa, diberi lobang resapan berjejer. Goretan dilakukan
pipa dengan api.
Selain itu gergaji
pada kedua
batanggoretan
pipa, pada
diberi
lobang
berjejer.
menggunakan
besi. Jumlah
kisaran
2 mresapan
dari panjang
pipa. Goretan
dilakukan menggunakan
gergaji
besi.
Jumlah
goretan
pada
kisaran
2
m
dari
panjang
pipa.
7.7.4 Menyiapkan air injeksi sumur bor
Pembuatan sumur bor, memerlukan air yang digunakan untuk disalurkan ke pipa pembuatan
untuk disalurkan melalui mesin pompa, harus
mengandung lumpur atau air bersih yang kemudian dicampur dengan lumpur. Air yang
Pembuatan sumur
bor, memerlukan
air yang digunakan
disalurkan
ketanah.
pipa pembuatan
bercampur
lumpur untuk memudahkan
menaikan untuk
fraksi pasir
dari dalam

7.7.4

Menyiapkan
airAirinjeksi
sumur
sumur bor.
permukaan
yang bor
digunakan

sumur bor. AirMembuat
permukaan
yang digunakan untuk disalurkan melalui mesin pompa, harus
lubang persediaan dan penampung air dengan kedalaman ± 500 cm dengan lebar 100
mengandung lumpur
x 100 cm.atau air bersih yang kemudian dicampur dengan lumpur. Air yang
bercampur lumpur untuk memudahkan menaikan fraksi pasir dari dalam tanah.
Membuat lubang persediaan dan penampung air dengan kedalaman ± 500 cm dengan lebar
100 x 100 cm.

Gambar 27 Kolam persediaan dan penampungan untuk pembuatan sumur bor
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Gambar 27 Kolam persediaan dan penampungan untuk pembuatan sumur bor
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Apabila dilokasi tempat pembuatan sumur bor, tidak ditemukan air permukaan (saat
pembuatan saat musim kering), maka sumber air dapat disalurkan secara estapet dengan
menggunakan bantuan mesin pompa dan selang pelontar, kemudian disediakan bak
penampung air.

7.7.5

Proses dan Teknik Instalasi Sumur Bor

Adapun teknik pengeboran untuk pembuatan sumur bor dilakukan dengan tahapan
kegiatan sebagai berikut:
1. Menancapkan mata bor pada lubang yang telah ditentukan dengan perlahan-lahan;
2. Dengan menggunakan kunci penjepit/ragum, putarkan dengan setengah putaran sambil
mendorong masuk pipa bor menembus tanah;
3. Setelah pipa pertama yang masuk kedalam tanah tersisa ±50 cm, kurangi kecepatan
mesin pompa dan dengan kunci pipa buka sambungan dan selanjutnya disambungkan
dengan pipa berikutnya;
Kotak 6 Penggunaan pipa pelapis untuk pengamanan (sumber: Jumpun Pambelum)
Penggunaan pipa pelapis untuk pengamanan
Penggunaan pipa pelapis sebagai
pengaman Penggunaan pipa PVC
yang lebih besar saat pengeboran,
diperlukan untuk membantu proses
pengeboran agar lebih lancar dan
cepat. Umumnya pipa pelapis
digunakan untuk menahan pasir/
tanah runtuh memenuhi lubang
pengeboran.
Runtuhnya
tanah/
pasir akan menyebabkan proses
pengeboran akan tergangggu.
Pipa PVC sebagai pelapis ditanam
pada bagian atas, antara 1 sampai 2
batang pipa yang disambungkan. Pipa
pelapis tersebut dapat dicabut setelah
selesai pengeboran dan kemudian
pipa utama telah dimasukan, serta
telah dilakukan uji pemompaan.
Ukuran pipa PVC yang digunakan sebagai pelapias, berdiameter lebih besar dari
mata bor dan pipa sumur bor utama yang akan di tanam. Sebagai contoh, bila ukuran
pipa yang akan ditanam untuk penyedotan air dengan ukuran 1 ½ “ sampai dengan
2”, maka pipa pelapis minimal berukuran 2 ½”.
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4. Pada saat pipa kedua dimana mata bor menyentuh tanah granit maka pengeboran
dilakukan dengan teknik setengah putaran sambil mendorong keras sampai tanah yang
dibor keluar;
5. Ketika pipa ketiga sudah mencapai tanah pasir putih halus, lakukan pembersihan
dengan mengangkat pasir halus dari dalam lubang penampung air agar tidak masuk ke
dalam mesin pompa, demikian seterusnya;
6. Apabila pada saat pipa keempat atau kelima dan seterusnya mencapai pasir kasar dan
kerikil kecil (merupakan tanda kalau sumur bor sudah mencapai sumber air), mesin
pompa dikurangi kecepatannya secara perlahan, sambal menyiapkan pipa paralon
yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu;
7. Setelah siap matikan mesin pompa dan cabut pipa bor secara cepat agar menghindari
pipa terjepit oleh gerusan pasir dibawah;
Kotak 7 Pengalaman lapangan (sumber: Jumpun Pambelum)
Lapisan Tanah Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kab. Siak, Riau
Gambaran
lapisan
tanah
saat
pengeboran selalu bervariasi dari
satu tempat dengan tempat lainnya.
Untuk wilayah Desa Tuah Indrapura,
Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten
Siak, Propinsi Riau, terdiri dari
5 lapisan, Lapisan pertama pada
kedalaman 1- 3 m, merupakan tanah
gambut berwarna hitam Lapisan
berikutnya dengan kedalaman 3 -12 m,
merupakan lapisan tanah liat berwarna
hitam.
Kemudian lapisan ketiga, merupakan
lapisan pasir halus (pasir bulan)
dengan kedalaman 12 m – 30 m.
Lapisan pasir bulan ini harus dicermati
saat pengeboran, karena mudah runtuh
dan menjepitnpipa bor, shingga pipa bor sulit di angkat dan ditekan. Hal lain, karena
sangat halus, pasir sering mengisi pipa PVC, dan membuat pipa buntuk dan saat
pemompaan air slit keluar. Bahkan pipa PVC yang berkualitas rendah dapat pecah.
Berikutnya lapisan keempat, merupakan lapisan pasir granit berwarna hitam yang
cukup keras, memerlukan proses agak lama untuk menembus. Posisi berada pada
kedalaman 30 m – 35 m.
Terakhir lapisan pasir kasar, merupakan lapisan lokasi aquifer tanah. Lapisan pasir
kasar berada pada posisi kedalaman 35 m – 50 m.
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8. Masukan pipa paralon yang
sudah
tersedia
(dimana
bagian pipa paralon yang ada
geretannya sebagai bagian
dasar) kedalam sumur secepat
mungkin, sambil mendorong
ke bawah, sampai pipa paralon
mencapai titik yang sudah
ditentukan;
9. Pasangkan mesin pompa pada
pipa paralon dan hidupkan
mesin sampai air keluar dari
sumur bor, dan sumur bor siap
digunakan.

Gambar 29 Gambar Profil 3D Sumur Bor Sederhana

70

Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat

Gambar 30 Gambar Desain Sumur Bor

7.7.6

Uji Pemompaan

Setelah pengeboran sampai pada lapisan
yang jenuh air atau lapisan aquifer,
kemudian pipa paralon ukuran diameter
1 ½” dimasukkan sampai ke lapisan titik
akhir pengeboran.
Selanjutnya dilakukan uji pemompaan,
dengan memasang mesin pompa. Air
pertama dibuang sampai air berwana putih
jernih. Proses pemompaan dan pembersihan
lumpur, dapat berlansung dalam jangka
waktu minimal 30 menit. Bila warna air yang
sebelumnya berwarna keruh, mulai berubah
menjadi bersih dan jernih, maka segera
pasang selang pelontar dan nozzle. Apabila
tembakan air, lebih dari 10 m dan tidak
tersendat-sendat, maka sumur bor tersebut
sudah layak dan memenuhi syarat sebagai
sumber air dalam rangka pembasahan
gambut, pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan.
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Penambahan kedalaman sumur bor, dapat dilakukan apabila kondisi tembakan air tersedat
dan jarak tembak kurang dari 10 m. Hal itu terjadi, dimungkinkan karena pipa belum
mencapai lapisan aquifer, akibat dari bagian lapisan aquifer sempat tertutup oleh jatuhan
pasir saat pipa besi dicabut.

7.7.7

Pembuatan Pondasi, Penanda dan Tutup Pipa

Setelah proses pembuatan
sumur bor selesai, maka perlu
dilakukan: (a) pemasangan
pondasi semen beton persegi
dengan
ukuran
minimal
50cm x 50cm x 20cm; (b)
pemasangan penanda sumur
bor berupa tiang bendera
(warna disarankan berwarna
merah dan bendera berbentuk
segitiga) dan pengambilan titik
koordinat lokasi sumur bor; dan
(c) pemasangan tutup atas pipa untuk mencegah masuknya benda-benda asing yang dapat
menyumbat dan mengganggu berfungsi sumur bor.
Umumnya sumur bor dibuat
pada lokasi lahan gambut
yang mudah terbakar, dan
terbuat dari pipa PVC,
sehingga untuk mencegah
Pipa PVC tidak terbakar,
pada bagian atas pipa
sumur bor diberi penguatan.
Penguatan dapat dilakukan
dengan menambah penguat
berupa pelapis dibagian luar dengan pipa Galvanis dengan ukuran 2.5”, kemudian diberi
campuran pasir dan semen. Dapat pula diperkuat dengan campuran pasir dan semen
mengelilingi pipa bagian atas sepanjang minimal 50 cm.
Setiap sumur bor yang telah selesai dibuat, sebaiknya diberi tanda dan dicatat titik
koordinatnya. Pemberian tanda dan titik koordinat untuk memudahkan pencarian saat
terjadi kejadian kebakaran lahan.
Titik koordinat sumur bor dicatat dan disebarkan kesemua instansi dan/atau Lembaga yang
menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Titik koordinat
tersebut, untuk memudahkan semua pihak bergerak secara cepat menemukan titik lokasi
sumur bor.
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7.8 Tata Cara Penggunaan Sumur Bor
Cara penggunaan sumur bor:
1. Buka dan lepaskan tutup pipa;
2. Sambungkan selang pengisap dari
mesin pompa air ke pipa sumur bor
(maksimal jarak 2 m), kemudian
pasang klem pengunci atau diikat
dengan karet ban agar kedap udara;
3. Sebelum mesin dihidupkan, isi air
pada tangki pengisap mesin pompa
sampai penuh;
4. Sambungkan dan rentangkan selang
pelempar dengan jarak minimal 50m
dari mesin;
5. Hidupkan mesin pompa air dengan kecepatan sedang selama ± 5-10 menit sampai air
keluar dari pipa. Apabila air masih belum keluar, tambahkan kecepatan mesin dan isi
air dalam tangki mesin pompa sampai volume air benar-benar keluar dengan stabil;
6. Setelah selesai penggunaan, lepaskan slang penghubung antara mesin pompa air
dengan pipa sumur bor dan pasang kembali tutup pipa sumur bor.

7.9 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Keselamatan kerja pembuat sumur bor ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas alat/
perlengkapan, status kesehatan, kondisi medan, disiplin, dan orientasi serta tanggung
jawab. Kelengkapan dan kualitas alat/perlengkapan menjadi sangat penting, karena
disamping akan meminimalkan terjadinya kecelakaan, juga mempertimbangkan bahwa
evakuasi terhadap anggota yang mengalami kecelakaan di lapangan dipastikan sangat
sulit. Kesulitan dimaksud terjadi bagi pembuat sumur bor jauh dari akses yang dilalui
masyarakat umum atau di tengah hutan.
Sebelum tim berangkat untuk melakukan aktivitas di lapangan, seluruh anggota harus
siap dan lengkap dengan peralatan pribadi maupun peralatan kerja. Untuk mencegah
dan mengurangi kecelakaan kerja, ketua tim harus mewajibkan kepada anggotanya
menggunakan alat pelindung diri. Anggota yang melalaikan ketentuan tersebut harus
ditegur, agar tidak mengganggu aktifitas anggota apabila terjadi hal-hal harus tidak
diinginkan. Anggota tim yang melakukan tugasnya harus mematuhi semua ketentuan/
petunjuk kerja yang sudah disepakati.
Oleh karena itu, tim kecil yang diketuai oleh 1 (satu) orang untuk mengontrol kegiatan
kerja dan aktifitas anggota, sehingga dapat terorganisir dengan baik.
Alat-alat pelindung diri yang harus dan wajib dipakai oleh anggota tim ketika bertugas di
lapangan adalah sebagai berikut: helm standar, sarung tangan, sepatu boot, kaus kaki, baju
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dan celana standard serta untuk mengobati luka ringan dipersiapkan perlengkapan P3K
seperti perban/kain kasa, obat luka, alkohol, kapas, dan lainnya.
Untuk menjaga kestabilan fisik anggota, harus disediakan berbagai macam obat, vitamin
atau bahan suplemen lainnya serta kebutuhan minum dan makanan harus tersedia dengan
cukup, mengingat lokasi pembuatan sumur bor relatif jauh dan terpencil.

Gambar 35 Kelengkapan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(photo: Jumpun Pambelum & CIMTROP UPR).

7.10 Soal Test Formatif
Petunjuk pengerjaan: Pilihlah jawab yang paling tepat dari pilihan ganda berikut ini.
1. Setelah penentuan jumlah sumur bor dan titik-titik lokasi indikatifnya ditetapkan,
maka pembersihan lokasi segera dilakukan agar:
a. Lokasi bersih dari rumput
b. Semak tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan
c. Vegetasi tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan
d. Jawaban a, b, c benar
2. Lokasi titik sumur bor bor harus dipastikan tidak berada atau berdekatan dengan
jaringan listri, mengingat peralatan pembuat sumur bot terbiuat dari:
a. Pipa besi
b. Pipa Plastik
c. Pipa Karet
d. Jawaban a,b c benar
3. Ada berapa jenis tipe pipa PVC?
a. 1 (satu)
b. 2 (dua)
c. 3 (tiga)
d. 4 (empat)
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4. Tipe pipa PVC yang paling tebal sehingga mampu menahan tekanan hingga 10 kg/cm2
adalah tipe pipa jenis:
a. AW
b. D
c. C
d. Jawaban a, b, c benar
5. Pengecoran pondasi, pemasangan penanda dan pengambilan titik koordinat dalam
tahapan pembuatan sumur masuk pada tahap:
a. Pra-konstruksi
b. Konstruksi
c. Pasca-konstruksi
d. Jawaban a, b, c benar
Petunjuk pengerjaan: Tentukanlah benar atau salah terhadap pernyataan berikut ini.
1. Kegiatan konstruksi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan
tahapan konstruksi/pembangunan sumur bor sederhana dapat dilaksanakan. (B/S)
2. Pembuatan sumur bor, memerlukan air yang digunakan untuk disalurkan ke pipa
pembuatan sumur bor, air harus mengandung lumpur atau air bersih yang kemudian
dicampur dengan lumpur. (B/S)
3. Anggota tim ketika bertugas dilapangan tidak wajib memakai alat-alat pelindung diri.
(B/S)
4. Tahapan konstruksi dalam pembuatan sumur bor ada 9 tahap. (B/S)
5. Pemilihan pompa dalam penyediaan mesin pompa harus berukuran ringan agar mudah
diangkat dengan ukuran berat maksimal 50 kg, merk yang umum dikenal, dilengkapi
dengan jaminan kerusakan minimal 1 tahun. (B/S)

Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat

75

Bab 8 Kegiatan Pasca Konstruksi
8.1 Pengantar
Kegiatan pasca-kontruksi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan
tahapan pra-konstruksi dan konstruksi/pembangunan sumur bor sederhana sudah berhasil
dilaksanakan.
Tahapan pasca-konstruksi ini terdiri dari beberapa kegiatan yang mencakup:
i) Demobilisasi alat dan pekerja;
ii) Monitoring dan evaluasi; dan
iii) Pemeliharaan rutin.

8.2 Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan
pada tahapan Pasca-Konstruksi.

8.3 Pokok Bahasan
Tahapan Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Sederhana pada Tahap Pasca Konstruksi
adalah :
1. Demobilisasi alat dan pekerja;
2. monitoring dan evaluasi; dan
3. pemeliharaan rutin sumur bor.

8.4 Metode
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi, Kunjungan Lokasi.

8.5 Alat Bantu Pembelajaran :
Papan tulis (hitam/putih), spidol, LCD monitor, Komputer, laptop, flipchart, alat peraga,
mesin pompa air dan kelengkapannya.

8.6 Uraian Materi
8.6.1

Demobilisasi tenaga kerja dan peralatan

Setelah proses konstruksi sumur bor sederhana selesai, maka dilakukan kegiatan
demobilisasi tenaga kerja dan peralatan. Kegiatan demobilisasi ini terdiri dari
pembongkaran tempat kerja (tenda atau direksi keet) oleh penyedia jasa (masyarakat
dan swasta/kontraktor) pada saat akhir kontrak, termasuk pemindahan semua instalasi,
peralatan, perlengkapan, perapihan sisa-sisa material (pipa, semen, pasir dan lain-lain) dari
lokasi pekerjaan dan pengembalian kondisi tempat kerja seperti kondisi semula pada saat
pekerjaan belum dimulai.
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Peralatan yang menjadi inventarisasi penyedia jasa, apabila keseluruhan kegiatan
pembuatan sumur bor telah selesai, atau didemobilisasi keluar lokasi, baik ditarik kembali
untuk kegiatan selanjutnya, maupun diserahkan kepada pihak lain. Misalnya kepada
Pemerintah Desa atau kelompok masyarakat yang memerlukannya. Prasarana dan sarana
pekerjaan seperti tenda dan yang lainnya masih dapat dimanfaatkan tidak dibongkar dan
akan diserahkan kepada Pemerintah desa atau masyarakat setempat. Tetapi untuk sarana
dan prasarana yang sudah tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan dan membahayakan
bila digunakan, dibongkar dengan carayang murah dan aman tanpa mengganggu stabilitas
lahan, lingkungan sekitarnya. Pembersihan lokasi bekas instalasi atau bangunan dilakukan
untuk menghindari pencemaran lingkungan baik terhadap air pemukaan dan air tanah
maupun terhadap tanah serta menjaga kestabilan tanah di daerah bekas instalasi tersebut.
Barang-barang yang masih bermanfaat dijual atau direlokasi agar dapat digunakan kembali.

8.6.2

Monitoring dan evaluasi sumur bor yang telah dibangun

Setelah sumur bor sederhana terbangun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
tremasukan pengecekan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sumur bor yang
sudah terbangun sesuai dengan rencana penempatan, rencana design dan spesifikasi yang
dipersyaratkan, serta untuk mengetahui apakah sumur bor berfungsi dengan baik dan dapat
dipergunakan untuk kegiatan pembasahan lahan gambut yang ada. Secara berkala juga
sebaiknya dilakukan monitoring dan untuk pelaporan dan proses pemeliharaan dam.

8.6.3

Pemeliharaan rutin sumur bor

Agar sumur bor yang telah
dibuat dapat berfungsi dengan
baik maka sumur bor terbangun
perlu dilakukan pemeliharaan/
perawatan secara rutin.
Pemeliharaan dilakukan secara
periodik, minimal 6 bulan
sekali meliputi kegiatan rutin
pembersihan sekitar lokasi sumur
bor dari semak belukar dalam
radius minimal 2 m. Selain itu,
diperlukan uji pemompaan untuk
memastikan pipa PVC tidak
tersumbat oleh pasir dan lumpur.
Kapan perlu dibuat pengaman/
pelindung pipa sumur bor (bagian
yang atas) agar tidak rapuh karena
panas dan hujan
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Dalam pemeliharaan sumur bor, ada beberapa tata cara yang harus diikuti untuk menjaga
keberlanjutan dan keefektifitasan alat, meliputi hal-hal sebagai berikut:
• Pemeliharaan dan pembersihan secara rutin daerah sekitar titik sumur bor agar tetap
bersih dari lumpur dan semak atau rumput;
• Memasang kembali tutup pipa sumur bor setelah selesai digunakan agar benda-benda
seperti rumput, semak, kayu dan tanah serta benda asing lainnya tidak menutup
permukaan dan menyumbat isi dalam pipa, sehingga tetap berfungsi setiap saat;
• Jangan sekali-kali sumur pipa bor dicabut dari posisi semula, karena dapat merusak
struktur tanah dan sumur bor tidak dapat difungsikan lagi.

8.6.4

Gudang/tempat penyimpanan

Supaya peralatan terkumpul pada satu tempat untuk mempermudahkan pencarian pada saat
terjadi kebakaran dan sekaligus untuk menjaga peralatan tidak mudah rusak. Sebaiknya
lokasi penyimpanan menyatu dengan Pos Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan.

8.6.4.1 Mesin
•

Perhatikan kebersihan mesin dari sisa tanah yang melekat pada mesin, bersihkan
dengan sabun dan kain pembersih.
Bila mesin tidak dipergunakan, lakukan penyimpanan mesin pada ruang/gudang
penyimpanan dengan keadaan oli mesin dan bahan bakar masih terisi, hal ini guna
menghindari kerusakan dan mesin berkarat.
Lakukan pengecekan sekali dalam 6 bulan.

•

•

Gambar 37 Cara penyimpanan mesin, pipa PVC, pipa bor dan slang (photo: Jumpun Pambelum)
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8.7 Soal Test Formatif
Petunjuk pengerjaan: Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pilihan ganda berikut ini.
1. Tahapan kegiatan pembangunan sumur bor pada tahap pasca konstruksi adalah:
a. Demobilisasi alat dan pekerja
b. Monitoring dan evaluasi
c. Pemeliharaan rutin sumur bor
d. Jawaban a, b, c benar
2. Pemeliharaan sumur bor dilakukan secara periodik, minimal:
a. 6 bulan sekali
b. 1 tahun sekali
c. 2 tahun sekali
d. Jawaban a,b, c benar
3. Demobilisasi alat dan pekerja dalam tahapan pembuatan sumur masuk pada tahap:
a. Pra-konstruksi
b. Konstruksi
c. Pasca konstruksi
d. Jawaban a, b, c benar
4. Ada berapa cara yang harus diikuti dalam pemeliharaan sumur bor untuk menjaga
keberlanjutan dan keefektifan alat?
a. 3 (tiga)
b. 5 (lima)
c. 7 (tujuh)
d. Jawaban a, b, c benar
5. Tahap pascakonstruksi dalam pembuatan sumur bor ada berapa tahap:
a. 2 (dua)
b. 3 (tiga)
c. 4 (empat)
d. 5 (lima)
Petunjuk pengerjaan: Tentukanlah benar atau salah terhadap pernyataan berikut ini.
1. Penyimpanan mesin ketika mesin tidak digunakan pada ruang/gudang penyimpanan
dengan keadaan oli mesin dan bahan bakar kosong, hal ini guna menghindari kerusakan
dan mesin berkarat. (B/S)
2. Pengecekan mesin ketika disimpan setiap 6 bulan sekali. (B/S)
3. Lokasi penyimpanan peralatan sebaiknya tidak menyatu dengan Pos Siaga Kebakaran
Hutan dan Lahan. (B/S)
4. Sumur bor yang telah dibuat supaya dapat berfungsi dengan baik maka sumur bor
terbangun perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan secara rutin. (B/S)
5. Kebersihan mesin dari sisa tanah yang melekat pada mesin, dapat dibersihkan dengan
menggunakan sabut dan kain pembersih. (B/S)
Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat

79

DAFTAR PUSTAKA
Agus, F. dan I.G. M. Subiksa. 2008. ‘Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek
Lingkungan’. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF),
Bogor, Indonesia.
CIMTROP.’ 2004.’Modul Tim Serbu Api KALTENG’. Palangka Raya.
Dohong, Alue (2016). An assessment of the restoration efforts of degraded peatland
in central Kalimantan, Indonesia PhD Thesis, School of Geography, Planning
and Environmental Management, The University of Queensland. doi:10.14264/
uql.2016.771
Dohong, Alue., Cassiophea, L., Sutikno, S., Triadi, BL., Wirada, G., Rengganis, P., dan
Sigalingging, L. 2017, ‘Modul Pelatihan: Pembangunan Infrastruktur Pembasahan
Gambut Sekat Kanal Berbasis Masyarakat’. Badan Restorasi Gambnut Republik
Indonesia, Jakarta.
Fahmuddin, Agus dan Subiksa, M.I.G., 2008. ‘Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan
Aspek Lingkungan’. Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor, Indonesia
Januminro. 2016. ‘Modul Pembuatan Sumur Bor Melindungi Gambut’. Lembaga Tane
Ranu Dayak, Palangka Raya.
KLHK, 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran
Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 337, tanggal 27 Februari 2017.
KLHK, 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.16/MENLH/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan
Fungsi Ekosistem Gambut. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
338, tanggal 27 Februari 2017.
Noor, Muhammad., 2001. ‘Pertanian Lahan Gambut: Potensi dan Kendala’, Kanisius,
Yogjakarta
Usup, A. dan Dohong, A. 2017. ‘Panduan dan Tata Cara Pembuatan Sumur Bor Sederhana
Untuk Pembasahan Lahan Gambut di lingkup Badan Restorasi Gambut Republik
Indonesia’. Kedeputian Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, Badan
Restorasi Gambut (BRG), Jakarta
Usup, A., Pordamantra., dan Dwiastuti, Rini. 2016. ‘Modul Pelatihan MPA Karakteristik
Kebakaran Gambut, Manajemen Kelompok dan Teknik Pembuatan Sumur Bor’.
Badan Restorasi Gambut dan Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Rehabilitasi
Hutan (P2KLH), Universitas Palangka Raya. Jakarta

80

Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat

Usup, A., Hashimoto, Y., Takahashi, H., dan Hayasaka, H., 2004. ‘Combustion and thermal
characteristics of peat fire in tropical peatland in Central Kalimantan, Indonesia’.
TROPICS Vol. 14. Issued August 31, 2004.
Rydin, H & Jeglum, JK 2013, The Biology of Peatlands, Ebooks, Corporation, Oxford
University Press Oxford, Oxford, UK.
Suhardiman, A., Hidayat, A., Applegate, Grahame B., dan Colfer., Carol JP., 2002.’Manual
Praktek Mengelola Hutan Dan Lahan’, Jakarta
Suryadiputra, I.N.N, Alue Dohong, Roh, S.B. Waspodo, Lili Muslihat, Irwansyah R. Lubis,
Ferry Hasundungan, dan Iwan T.C. Wibisono, 2005. ‘Panduan Penyekatan Parit dan
Saluran di Lahan Gambut Bersama Masyarakat’. Bogor: Wetlands International-IP
xxvi + 172 hlm; ilus.; 15 x 23 cm, ISBN: 979-99373-5-3, Bogor.
Wahyunto, S. Ritung, Suparto, H. Subagjo. 2005. ‘Sebaran Gambut dan Kandungan
Karbon di Sumatera dan Kalimantan’. Proyek Climate Change, Forests and
Peatlands in Indonesia. Wetlands International– Indonesia Programme dan Wildlife
Habitat Canada. Bogor.
Wilson, D., et al., 2.016 ‘Greenhouse gas emission factors associated with rewetting of
organic soils’, Mires and Peat, Volume 17 (2016), Article 04, pp 1–28, http://www.
mires-and-peat.net/, ISSN 1819-754X© 2016 International Mire Conservation
Group and International Peatland Society, DOI: 10.19189/MaP.2016.OMB.222
Website:
http://www.cifor.org/ipn-toolbox/wp-content/uploads/pdf/A1.pdf diakses tanggal 10 Mei 2017
http://www.menlh.go.id/koordinasi-kelembagaan-pengelolaan-lahan-gambut-di-indonesia/
The distribution of peatland varies from 13.5 million to 26.5 million ha (average 20 million
ha), depending on research results, diakses 15 Mei 2017

Modul Pelatihan: pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sumur bor berbasis masyarakat

81

Kunci Jawaban Soal Tes Formatif
Lembar Jawaban
Bab 2. Kebijakan Restorasi Gambut
1. a
2. d
3. c
4. d
5. c
1.
2.
3.
4.
5.

B
S
S
B
B

Bab 3. Karakteristik Lahan Gambut
1. B
2. S
3. S
4. B
5. S
1.
2.
3.
4.
5.

a
d
a
d
d

Bab 4. Teknik Pembasahan Gambut
1. d
2. b
3. a
4. d
5. a
1.
2.
3.
4.
5.
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B
S
S
B
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Bab 5. Teknik Pembasahan Gambut dengan Sumur Bor Sederhana
1. a
2. d
3. d
4. c
5. d
1.
2.
3.
4.
5.

B
B
S
B
B

Bab 6. Kegiatan Pra-Konstruksi
1. a
2. b
3. d
4. a
5. b
1.
2.
3.
4.
5.

B
S
S
B
B

Bab 7. Konstruksi Sumur Bor Sederhana
1. d
2. a
3. c
4. a
5. b
1.
2.
3.
4.
5.

B
B
S
S
S
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Bab 8. Kegiatan Pasca Konstruksi
1. a
2. a
3. c
4. a
5. b
1.
2.
3.
4.
5.

84

S
B
S
B
B
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