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PENDAHULUAN 

Sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat bagi 

berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Lebih penting lagi, lahan gambut menyimpan 

karbon (C) dalam jumlah besar. Gambut juga mempunyai daya menahan air yang tinggi 

sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya. Konversi lahan gambut 

akan mengganggu semua fungsi ekosistem lahan gambut tersebut.  

Dalam keadaan hutan alami, lahan gambut berfungsi sebagai penambat (sequester) 

karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer, walaupun proses 

penambatan berjalan sangat pelan setinggi 0-3 mm gambut per tahun (Parish et al., 2007) atau 

setara dengan penambatan 0-5,4 t CO2 ha-1 tahun-1 (Agus, 2009). Apabila hutan gambut ditebang 

dan didrainase, maka yang  karbon tersimpan pada gambut mudah teroksidasi menjadi gas CO2 

(salah satu gas rumah kaca terpenting). Selain itu lahan gambut juga mudah mengalami 

penurunan permukaan (subsiden) apabila hutan gambut dibuka. Oleh karena itu diperlukan 

kehati-hatian dan perencanaan yang matang apabila akan mengkonversi hutan gambut. 

Perencanaan harus mengacu pada hasil studi yang mendalam mengenai karakteristik gambut 

setempat dan  dampaknya bila hutan gambut dikonversi.   

Kerusakan ekosistem gambut berdampak besar terhadap lingkungan setempat (in situ) 

maupun lingkungan sekelilingnya (ex situ). Kejadian banjir di hilir DAS merupakan salah satu 

dampak dari rusaknya ekosistem gambut. Deforestasi hutan dan penggunaan lahan gambut 

untuk sistem pertanian  yang memerlukan drainase dalam (> 30 cm) serta pembakaran atau 

kebakaran menyebabkan emisi CO2 menjadi sangat tinggi. 

PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK LAHAN PERTANIAN 

Etika yang dianut dalam mengembangkan lahan gambut untuk pertanian tanaman 

pangan menentukan hari depan lahan gambut sebagai ekosistem dan sumberdaya, lingkungan 

lokal, regional dan global, pertanian yang diusahakan di atas lahan gambut, dan masyarakat tani 

yang mengusahakan pertanian. Pengembangan lahan gambut dengan hampiran utilitarian 

mungkin masih dapat memberikan hasil pangan yang baik untuk beberapa tahun. Akan tetapi 

setelah itu lahan gambut akan rusak dan tidak ada lagi yang dapat diharapkan dan pertanian di 
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kawasan itu. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dinilai sangat penting karena 

menjadi landasan etika yang baik. Dengan AMDAL lahan gambut dan lingkungan dapat 

diselamatkan, pertanian dapat diamankan dan masyarakat tani dapat dimapankan. AMDAL 

lahan gambut menjadi instrumen kebijakan pengembangan lahan gambut.  

Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian termasuk perkebunan dan tanaman industri 

tergolong sangat rawan, terutama jika dilaksanakan pada gambut tebal di daerah pedalaman 

(disebut gambut pedalaman). Jawaban yang pasti adalah jika lahan gambut pedalaman 

dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi-komoditi diatas, maka mengharuskan adanya 

upaya menyesuaikan kondisi air lahan atau mengeringkan lahan dengan cara membuat saluran 

drainase atau kanal. Sedangkan untuk jenis gambut pantai di daerah pasang surut, pembuatan 

drainase atau kanal ditujukan untuk menyalurkan air ke bagian dalam (beberapa kilometer dari 

tepi sungai atau laut).  Tanpa membuat saluran drainase atau kanal pada gambut pedalaman, 

dipastikan hanya jenis pohon asli setempat (ramin, meranti rawa, jelutung, gemor, dll) yang bisa 

tumbuh dalam kondisi jenuh air atau daerah yang dominan basah. Dibalik pembuatan drainase 

yang menyebabkan penurunan air tanah, maka terjadi perubahan suhu dan kelembaban  di 

lapisan gambut dekat permukaan, sehingga mempercepat proses  pelapukan dan permukaan 

gambut semakin menurun. Limin et al. (2000) melaporkan bahwa penurunan permukaan lahan 

gambut di daerah Kalampangan (eks UPT Bereng Bengkel)  paling sedikit 1-3 cm tiap tahun.  

   Berikut ini adalah pemanfaatan lahan gambut untuk tanaman pangan dan perkebunan. 

 

 

 

 

 

 

Lahan Gambut untuk  Padi Sawah   Lahan Gambut untuk  Kelapa Sawit 
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Berdasarkan hasil penelitian Jentha (2003) di Kalampangan Kalimantan Tengah, 

diketahui bahwa untuk menumbuhkan beberapa jenis tanaman agar dapat menghasilkan, 

diperlukan pemberian abu tiap kali tanam dalam jumlah banyak, yaitu jagung (Zea mays) 16,09 

ton/ha, seledri (Apium graveolen)  117,29 ton/ha, bayam (Amaranthus sp)  93,72 ton/ha, sawi 

(Brassica juncea) 18,17 ton/ha  dan kangkung (Ipomoea batatas) 43,18 ton/ha. 

PENGELOLAAN MUKA AIR ALAMI 

Reklamasi gambut untuk pertanian tanaman tahunan memerlukan jaringan drainase 

makro yang dapat mengendalikan tata air dalam satu wilayah dan drainase mikro untuk 

mengendalikan tata air di tingkat lahan. Sistem drainase yang tepat dan benar sangat diperlukan 

pada lahan gambut, baik untuk tanaman pangan maupun perkebunan. Sistem drainase yang tidak 

tepat akan mempercepat kerusakan lahan gambut.   

Salah satu komponen penting dalam pengaturan tata air lahan gambut adalah bangunan 

pengendali berupa pintu air di setiap saluran. Pintu air berfungsi untuk mengatur muka air tanah 

supaya tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu dalam.  Tanaman tahunan memerlukan saluran 

drainase dengan kedalaman berbeda-beda. Tanaman karet memerlukan saluran drainase mikro 

sekitar 20 cm, tanaman kelapa sedalam 30-50 cm, sedangkan tanaman kelapa sawit memerlukan 

saluran drainase sedalam 50-80 cm. Gambut yang relatif tipis (<100 cm) dan subur juga dapat 

ditanami dengan tanaman kopi  dan kakao dengan saluran drainase sedalam 30-50 cm.   

 

 

 

 

 

 

Saluran Drainase pada Lahan Gambut 



 

Rini Sulistyani. Pengelolaan Lahan Gambut 

 

Semakin dalam saluran drainase semakin cepat terjadi penurunan permukaan (subsiden) 

dan dekomposisi gambut sehingga ketebalan gambut akan cepat berkurang  dan daya sangganya 

terhadap air  menjadi menurun.  Jika lahan gambut digunakan untuk perkebunan sagu atau 

nipah, pembuatan saluran drainase tidak diperlukan karena kedua jenis tanaman ini merupakan 

tanaman rawa yang toleran terhadap genangan. Sagu dapat menjadi alternatif tanaman sumber 

karbohidrat selain beras. Tanaman nipah menghasilkan nira, bahan baku gula dengan rendemen  

tinggi dan kualitas yang tidak kalah dibandingkan gula aren. 

Pengelolaan air tanah gambut,  penggunaan lahan yang memerlukan drainase dangkal 

seperti perkebunan karet, sagu, atau sawah dapat mengurangi jumlah emisi dibandingkan 

dengan sistem yang memerlukan drainase dalam. Selain itu lahan yang sudah terlanjur 

didrainase, apalagi lahan gambut yang terlantar, perlu dinaikkan kembali muka air tanahnya, 

misalnya dengan membuat pintu air (Gambar 10) sehingga proses dekomposisi aerob dapat 

dikurangi.  Gambar berikut ini adalah teknik penyekatan saluran untuk menjaga muka air. 

 

 

 

 

 

 

Penyekatan Dilakukan Pada Kanal-Kanal   Penyekatan Untuk Mengatur Tinggi Muka Air 

Setiap kubah gambut diperlakukan sebagai suatu unit hidrologis pengelolaan dan 

padukan pengelolaan lahan gambut dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai terkait. 

Penyekatan saluran-saluran drainase atau jalan keluar kayu di areal lahan gambut merupakan 

strategi penting untuk merestorasi tingkat muka air alami dan nilai-nilai ekosistem, sekaligus 

untuk mencegah kebakaran dan menghentikan sedimentasi jalan air di dekatnya. Pengeringan di 

lahan gambut dan perbaiki serta pertahankan muka air, baik di dalam maupun di mintakat 

penyangga sekitar lahan gambut. 
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Penanaman kembali dapat dilakukan di sepanjang bantaran saluran/parit yang disekat 

sehingga wilayah tersebut menghijau dengan berbagai tanaman yang bermanfaat bagi manusia 

dan lingkungan. Daerah yang merupakan sekatan air dapat digunakan untuk memelihara ikan, 

misalnya lele. 

  

Penghijauan di sekitar saluran yang di sekat dengan berbagai tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

Penyekatan Saluran di Ex-PLG, Kalteng 

Hasil pemeliharaan ikan lele pada saluran yang disekat. Ikan tersebut dapat menambah 

sumber protein bagi masyarakat. 
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Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembukaan Lahan Gambut  

Pengetahuan masyarakat setempat dan metodologi modern, seperti teknik-teknik 

pencegahan pengamblasan(subsidence) dan pengeringan berlebih, pembukaan lahan yang 

kurang menimbulkan masalah dan praktek-praktek pertanian; harus didokumentasikan dan 

dikenalkan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian di lahan gambut. 

Pilihan-pilihan untuk pembukaan lahan yang memadai dan tergapai harus dikembangkan 

dan disediakan untuk masyarakat yang hidup di areal lahan gambut. Hal-hal yang perlu 

disosialisasikan antara lain : 

� Memperkenalkan pertanian bebas asap melalui kegiatan & pemberian insentif/ dis-insentif 

� Keterlibatan setiap negara dalam rehabilitasi lahan gambut 

� Identifikasi dan klasifikasi lahan gambut yang rusak 

� Memberi panduan berdasarkan pengalaman regional 

� Mengadakan proyek-proyek percontohan untuk mencoba berbagai teknik 

Kegiatan utamanya harus terkait dengan restorasi muka air (seperti melalui 

penabatan/blocking aliran genangan) dan pencegahan kondisi yang akan menimbulkan 

penurunan muka air atau pemicu kebakaran. Restorasi harus dilakukan dengan jenis-jenis 

setempat (indigenous) yang sesuai. Ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan dalam 

pembukaan lahan gambut : 

• Pendekatan ekosistem 

Perencanaan tata guna lahan di lahan gambut harus memperhatikan seluruh kondisi 

ekosistem dan DAS, misal AHL mencakup wilayah hulu di Sumsel dan tengah-hilirnya berada 

di 2 kabupaten (Jambi). Status/peruntukan lahan gambut (misal HTI, HPH) harus 

memperhatikan fungsi hidrologi/tata air, keanekaragaman hayati, kemampuan menyimpan 

karbon oleh lahan gambut. 

• Pendekatan terpadu 

Pendekatan multisektor, multi stakeholder, collaborative management; dengan 

memperhatikan semua dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dari pembangunan di 

lahan gambut dengan melibatkan masyarakat. Pembangunan berskala besar di lahan gambut 

harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam dan dalam skala kecil. 


