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Abstrak
Luas lahan gambut di Indonesia sebesar 14,91 juta Ha sangat potensial untuk peningkatan usaha di
sektor kehutanan dan pertanian. Inti permasalahan yang terjadi di lahan gambut bermuara pada
pemanfaatannya sebagai kawasan budidaya maupun kawasan lindung dengan pokok-pokok
permasalahan mengenai kerusakan tata hidrologis, degradasi lahan akibat kebakaran, dampak
perubahan iklim. Pengelolaan lahan gambut lestari berdasarkan best practice mencakup tiga tahapan
pengelolaan yang meliputi rapid assesment dan quick response, restorasi dan rehabilitasi yang sesuai
dengan prinsip sustainable forest management (SMF).
Keywords : Lahan gambut, pengelolaan lestari

PENDAHULUAN
Kita bangsa Indonesia patut bersyukur
kepada Allah subhanahu wa ta’ala karena
dikaruniai lahan gambut yang sangat luas dan
menurut
Balai
Besar
Penelitian
dan
Pengembangan Sumberdaya Lahan dan
Pertanian (BBSDLP) 2011, sebesar 14,91 juta
Ha. Lahan gambut yang cukup luas ini
memberikan
harapan,
khususnya
bagi
peningkatan usaha kehutanan dan pertanian,
meskipun kita sadari bahwa keadaan sifat fisik
lahannya terdapat berbagai hambatan dan
permasalahan dalam pengelolaannya. Namun
permasalahan tersebut merupakan tantangan
bagi para pakar gambut untuk menciptakan
cara pengelolaan gambut yang tepat.
Sebenarnya pemanfaatan lahan gambut
telah lama dilakukan masyarakat secara
tradisional seperti terlihat di berbagai tempat di
Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya sejak
zaman orde baru tahun 1969-1974 (Pelita I)
sampai kurun 1989-1994 (Pelita V) penanganan
gambut sudah mulai ditingkatkan meskipun
masih terbatas pada lahan pasang surut. Dalam
Pelita VI (1994-1999) pemanfaatan lahan
gambut mulai dilakukan dengan skala besar
dan dengan menggunakan investasi yang sangat

bear serta teknologi yang mutakhir. Sehingga
dengan sendirinya permasalahan yang dihadapi
pun menjadi bertambah besar. Tidak hanya
berupa permasalahan teknik semata, tetapi juga
permasalahan sosial dan lingkungan hidup.
Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan
adalah pendekatan kelestarian sumberdaya
alam, termasuk lahan gambut, harus didasarkan
pada prinsip-prinsip kelestarian agar dapat
memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Mengingat permasalahan di lahan
gambut berbeda dengan permasalahan di lahan
kering, maka cukup bijaksana kalau
pembahasan tentang gambut diawali dengan
pembahasan dari sisi potensi dan prospek
pemanfaatannya serta bagaimana kebijaksanaan
dan strateginya. Pembahasan tersebut dirasakan
sangat penting saat ini karena kesepakatan para
pakar, ilmuwan, praktisi dan birokrat dalam
penanganan lahan gambut merupakan suatu
langkah
yang
tepat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan serta mempermudah
dalam menyusun dan mengendalikan programprogram pelaksanaannya.
Lahan gambut tersebar luas di berbagai
pulau, terutama di pulau Sumatera, Kalimantan
dan Papua. Di atasnya terdapat lapisan tanah
2

gambut yang tebalnya dapat mencapai 20 m
dan digenangi air gambut. Menurut para ahli
ada dua tipe gambut di Indonesia, yaitu gambut
omborogen dan gambut topogen.
Gambut omborogen merupakan gambut
yang
berkembang
dimana
vegetasinya
mendapatkan tambahan kandungan hara
terutama dari air hujan dan umumnya terdapat
di dataran rendah. Ciri-ciri gambut ini sangat
masam, kandungan mineralnya sangat rendah,
kandungan ligninnya tinggi dan proses
pelapukannya sangat lambat. Sedangkan
gambut topogen merupakan gambut yang
dipengaruhi oleh air dari dataran tinggi,
umumnya
kemasamannya
sedang
dan
mempunyai kandungan hara sedang sampai
tinggi.
Dibandingkan dengan yang lain, lahan
gambut memiliki produktivitas relatif rendah,
karena pertumbuhan tanaman yang lambat
akibat pengaruh asam humus. Lahan gambut
merupakan suatu ekosistem yang unik dan
rentan terhadap perubahan lingkungan. Apabila
ekosistemnya terganggu, maka cukup berat dan
besar biayanya untuk memulihkannya.
Dalam formasi hutan rawa gambut
tropika di Sumatera dan Kalimantan terdapat
komposisi jenis yang berbeda antara satu
dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
hutan rawa gambut di Suakandis (Jambi),
Teban (Riau), dan Lalan (Sumatera Selatan)
memiliki jumlah jenis pohon yang berbeda,
berturut-turut 57, 45, dan 34 jenis. Kondisi
serupa juga ditemui pada hutan rawa gambut di
Tangkiling, Sampit (Kalimantan tengah), dan
Sei Mandor (Kalimantan Barat) dimana jumlah
jenis pohon pada masing-masing lokasi adalah
54, 51, dan 58 jenis. Jenis-jenis komersial
penghasil kayu yang dijumpai di hutan rawa
gambut antara lain ramin (Gonystylus
bancanus), meranti (Shorea spp), pulai
(Alstonia spp), terentang (Campnospermum
spp), gerunggang (Cratoxylon arborescens),
punak (Tetramerista glabra), bintangur
(Calophyllum spp), balam (Payena leerii),

nyatoh (Palaquium cochlearia) dan jelutung
(Dyera costulata) (Prosiding Seminar Nasional
Gambut III, 1998). Hutan rawa gambut yang
masih utuh merupakan penyangga ekosistem
yang sangat baik di daerah pantai terutama
yang berhutan mangrove, karena merupakan
tempat ideal untuk perkembangbiakan berbagai
jenis ikan dan biota air lainnya.
Sampai saat ini daerah gambut banyak
memberikan
manfaat
bagi
masyarakat
tradisional untuk perburuan ikan dan berbagai
satwa liar. Di tepi lembah gambut, berkembang
pula pertanian lahan kering yang diusahakan
masyarakat tradisional secara turun-temurun.
Penebangan pohon di hutan gambut
dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia
telah dilakukan dalam waktu yang lama. Akibat
penebangan ini terjadi perubahan komposisi
jenis pohon yang mendominasi, walaupun
kerapatan tegakan setelah 10 tahun penebangan
tidak jauh berbeda dengan kondisi semula.
Penebangan
pohon
ini
dilaporkan
mengakibatkan meningkatnya emisi gas rumah
kaca (GRK) sehingga tebal lapisan gambut
berkurang, suhu udara meningkat dan
kelembaban nisbi berkurang. Penebangan
pohon hutan secara tebang habis untuk untuk
keperluan
perkebunan
atau
pertanian
mengakibatkan peningkatan suhu udara
menjadi lebih besar lagi, kelembaban makin
berkurang, pH tanah meningkat dan air tanah
naik lebih tinggi.
Pemanfaatan lahan gambut yang tebal
lapisan gambutnya kurang dari 130 cm telah
banyak digunakan untuk keperluan perkebunan
atau pertanian. Rendahnya pH tanah dan
rendahnya kandungan unsur hara memberikan
konsekuensi perlunya penambahan kapur dan
pupuk intensif. Pada umumnya hanya lahan
dasarnya yang digunakan untuk tanaman
pertanian, sedangkan lapisan gambutnya
dihilangkan atau dimanfaatkan untuk keperluan
lain. Bersamaan dengan pembukaan lahan
gambut untuk perkebunan atau pertanian, juga
berkembang penggunaan lahan gambut untuk
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permukiman transmigrasi, industri perkayuan,
serta pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan. Banyak kampung-kampung dan
kota-kota kecil di pantai timur Sumatera dan di
bagian selatan dan timur Kalimantan yang
dibangun di atas lahan gambut, dan ditambah
lagi kampung-kampung yang terdiri di atas
lahan gambut di sepanjang sungai.
Disamping berguna bagi kepentingan
kehutanan dan pertanian, lahan gambut
merupakan sumber energi, arang pupuk,
ekstrak kimia dan derivat lainnya. Nilai kalori
briket gambut Indonesia misalnya dilaporkan
6000 kcl/kg. Nilai ini baik sekali untuk bahan
bakar, pusat pembangkit listrik atau untuk
keperluan rumah tangga. Secara potensial,
lahan gambut di Indonesia seluruhnya bernilai
energi setara dengan 65 milyar barel minyak,
sehingga Indonesia menjadi negara keempat
terbesar dalam cadangan gambutnya setelah
Canada, Rusia dan Amerika Serikat.
Gambut juga dimanfaatkan untuk media
tumbuh anakan pohon hutan. Keuntungan
menggunakan bahan organik gambut, dan
campurannya dapat berupa sekam padi atau
sabut kelapa, antara lain sifat fisik media lebih
baik daripada tanah mineral, bobotnya lebih
ringan,
dan
umumnya
tidak
banyak
mengandung sumber penyakit tanaman.
Kelebihan-kelebihan
ini
menyebabkan
penambangan gambut untuk media bibit
berkembang
pesat
sejalan
dengan
pengembangan hutan tanaman industri di
Indonesia. Selain itu, gambut juga sangat baik
sebagai media tumbuh tanaman holtikultura
dan tanaman hias.
Di samping manfaat yang dapat
diperoleh, terdapat dampak negatif akibat
pemanfaatan hutan rawa gambut apabila tidak
digunakan kaidah-kaidah konservasi, antara
lain pengurangan lapisan gambut secara
perlahan-lahan oleh proses oksidasi secara
alami. Apabila dipercepat akan menimbulkan
genangan-genangan
yang
memperburuk
drainase bagi usaha pertanian di sekitarnya.

Penambangan gambut secara besar-besaran
juga dapat menimbulkan banjir yang merugikan
daerah pertanian di sekitarnya. Di samping itu
perubahan hutan rawa gambut untuk usaha
pertanian
mengakibatkan
ketergantungan
tanaman pertanian terhadap pupuk lebih besar
untuk mempertahankan tingkat produksi yang
sama.
Untuk itu analisa mengenai dampak
lingkungan yang merupakan kewajiban bagi
setiap kegiatan pembangunan harus diterapkan
dalam kegiatan pemanfaatan hutan rawa
gambut agar dampak negatifnya dapat
diketahui lebih dini dan upaya pencegahan
dampak negatif dapat dilaksanakan.
Masalah pokok yang kita hadapi dalam
pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan
gambut, untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat khususnya petani adalah bagaimana
sumberdaya alam tersebut kita manfaatkan
secara efisien dan lestari bagi generasi masa
kini dan generasi mendatang.
Pembangunan sektor pertanian dalam
rangka meningkatkan produksi dan pendapatan
serta kesinambungan dalam mempertahankan
stok beras nasional yang sudah dirintis sejak
lama kita rasakan saat ini menghadapi
tantangan yang cukup berat. Konversi lahan
sawah produktif untuk non pertanian sulit
dihambat karena aspek finansial yang lebih
menguntungkan. Untuk mengatasi masalah
tersebut, di samping menghambat laju konversi
lahan sawah produktif menjadi lahan non
pertanian, perluasan areal pertanian ke lahan
marginal seperti gambut menjadi sangat
mendesak. Dalam pelaksanaannya harus
ditekankan bahwa eksploitasi sumberdaya alam
serta dalam pembinaan lingkungan hidup perlu
digunakan teknologi yang sesuai dan
pengelolaan yang tepat sehingga mutu dan
kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
hidup dapat dipertahankan untuk menunjang
pembangunan yang berkesinambungan. Lokasi
yang dipilih untuk budidaya di lahan gambut
harus memenuhi empat pilar kelayakan sesuai
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dengan agenda SDGs yang dideklarasikan pada
25 September 2015 di New York yaitu
kelayakan teknis (pembangunan berkeadilan
dan cara pelaksanannya), kelayakan ekonomis,
kelayakan sosial dan kelayakan lingkungan.
Faktor utama yang menentukan
kelayakan teknis adalah kesesuaian lahan dan
hidrotopografi. Berdasarkan pengamatan dan
pengalaman yang diperoleh, ada tiga faktor
utama yang menentukan kelas kesesuaian yakni
kedalaman gambut, kedalaman pirit, serta
pengaruh intrusi air asin. Sedangkan kondisi
hidrotopografi yang menentukan adalah
kemampuan untuk didrainase serta dapat
tidaknya diairi. Selanjutnya kelayakan ekonomi
biasanya dilihat dari sisi finansial yaitu nilai
perbandingan antara keuntungan dan biaya
proyek (BC ratio dan IRR), terbukanya
kesempatan kerja dan berusaha, dampaknya
terhadap pembangunan daerah, serta berbagai
multiplier effect termasuk kelayakan/dampak
sosialnya.
NILAI, FUNGSI DAN MANFAAT LAHAN
GAMBUT
Gambut menjadi isu penting dalam
sepuluh tahun terakhir, ketika dunia mulai
menyadari fungsinya sebagai pengendali
perubahan iklim global karena kemampuannya
dalam menyerap dan menyimpan karbon
dunia. Lahan gambut menyimpan karbon
secara signifikan, yaitu 20-35% dari total
karbon yang tersimpan di permukaan bumi.
Lahan gambut Indonesia memiliki kapasitas
sebagai penyimpan karbon sebesar 3-6 kali
lebih tinggi daripada lahan gambut di daerah
yang beriklim sedang, menyimpan setidaknya
550 Gigaton karbon yang setara dengan
seluruh biomassa teresrial lain (hutan,
rerumputan dan belukar) atau dua kali jumlah
seluruh karbon yang tersimpan pada hutan di
seluruh dunia, sehingga memiliki peran yang
cukup besar sebagai penjaga iklim global.
Apabila gambut tersebut terbakar atau
mengalami kerusakan, materi ini akan

mengeluarkan gas terutama CO2, N2O, dan
CH4 ke udara dan siap menjadi perubah iklim
dunia. Kebakaran menyebabkan emisi CO2
menjadi sangat tinggi (Agus dan Subiksa,
2008; Utami, 2012).
Ekosistem lahan gambut sangat penting
dalam sistem hidrologi kawasan hilir suatu
DAS karena mampu menyerap air sampai 13
kali lipat dari bobotnya. Kemampuan gambut
dalam setiap meter kubik dapat menyimpan
sekitar 850 liter air sehingga setiap hektar
gambut mampu menyimpan air terbesar 88,60
juta liter. Jika dikaitkan dengan kebutuhan air
penduduk rata-rata sebesar 85 liter per hari per
jiwa, maka setiap hektar gambut (tebal 1 m)
dapat memberi air kepada 274 jiwa penduduk
per tahun (Noor, 2001).
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).
Sebagai habitat unik bagi kehidupan
beraneka macam flora dan fauna, bila lahan ini
mengalami kerusakan, dunia akan kehilangan
ratusan spesies flora dan fauna, karena tidak
mampu tumbuh pada habitat lainnya.
Keanekaragaman hayati yang hidup di habitat
lahan gambut merupakan sumber plasma
nutfah
yang
dapat
digunakan
untuk
memperbaiki sifat-sifat varietas atau jenis flora
dan fauna komersial sehingga diperoleh
komoditas yang tahan penyakit, berproduksi
tinggi, atau sifat-sifat menguntungkan lainnya.
Menurut Supriyo (2008) Lahan gambut
berperan penting bagi kesejahteraan manusia
sebagai penghasil/habitat ikan, hasil hutan non
kayu, carbon-sink, sebagai penahan banjir,
pemasok air. Lahan gambut juga sangat
berpotensi sebagai sarana budidaya pertanian
atau perkebunan berkelanjutan sepanjang tetap
memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan
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menggunakan teknologi yang tepat, serta
pemilihan komoditas yang adaptif.
PERMASALAHAN DI LAHAN GAMBUT
Pembukaan lahan gambut untuk
berbagai
keperluan
dilakukan
dengan
membangun jaringan drainase. Akibatnya akan
terjadi
penurunan
permukaan
gambut
(subsiden) sebagai akibat dari kehilangan air
dan meningkatnya proses dekomposisi bahan
organik. Selain karena pengurangan kadar air,
subsiden juga terjadi karena penyusutan
volume akibat adanya proses dekomposisi dan
erosi. Dalam dua tahun pertama setelah lahan
gambut didrainase, laju subsiden bisa mencapai
50 cm. Pada tahun berikutnya laju subsiden
sekitar 2-6 cm/tahun tergantung tingkat
kematangan gambut dan kedalaman saluran
drainase (Agus dan Subiksa, 2008). Pada
beberapa lokasi pengembangan lahan gambut,
tata air makro yang dibangun pemerintah
umumnya tidak memperhatikan tipologi dan
ketinggian lahan, sehingga dinamika air
pasang-surut yang menjadi ciri khas tipe lahan
ini tidak dapat dimanfaatkan oleh petani. Jika
kondisi tata air makro dapat dibenahi, maka

penyediaan sarana dan prasarana produksi,
serta pemberdayaan petani di lahan gambut
akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Menurut Noor, et al. (2013) apabila
lahan gambut dimanfaatkan sebagai kawasan
budidaya maupun kawasan lindung atau
restorasi, harus dihadapkan pada berbagai
permasalahan yaitu : 1) kerusakan tata
hidrologis; 2) degradasi lahan akibat
kebakaran; 3) dampak perubahan iklim; 4)
kemiskinan; 5) pembalakan liar, dan
perdagangan karbon.
Kerusakan fungsi ekosistem gambut
terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang salah
dengan pemilihan komoditas bisnis yang tidak
sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Hal
ini diperparah dengan pengurasan air gambut
yang berakibat kekeringan (kering tak balik)
pada gambutnya itu sendiri yang saat ini
sebagai pemicu kebakaran. Fakta dilapangan
menunjukkan kebakaran yang terjadi hampir
setiap tahun dengan luasan yang selalu
bertambah merupakan kenyataan bahwa
gambut tidak lagi dalam kondisi alaminya atau
sudah mengalami kerusakan.

Gambar 1. Hubungan antara pengelolaan lahan gambut dengan permasalahan yang dihadapi di
lahan gambut (Noor et al. 2013).
Hasil tambang merupakan salah satu
kenyataannya,
demi
alasan
investasi,
penyumbang devisa negara yang penting.
penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan
Keberadaan tambang ini tersebar diberbagai
ekonomi, fungsi kehutanan seringkali menjadi
lokasi, termasuk di dalam kawasan hutan dan
pihak yang lemah dan akhirnya dijadikan
lahan gambut. Tarik menarik antar berbagai
korban dan cenderung diabaikan untuk
kepentingan, misalnya antara sektor kehutanan
mendapatkan bahan tambang. Akibat lanjut
dan pertambangan, khususnya pertambangan
dari kondisi ini, adalah rusaknya ekosistem
terbuka sering terjadi. Namun dalam
gambut beserta hilangnya nilai dan manfaat
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sosial, ekonomi dan jasa lingkungan yang
selama ini dapat diberikan. Bahkan belakangan
ini muncul praktek-praktek swasta yang
menjadikan material gambut sebagai bahan
tambang/sumber energi bagi kegiatan industri
mereka sebagai akibat mahalnya harga BBM
belakangan ini. Jika ini dibiarkan maka
bencana lingkungan yang semakin parah dapat
terjadi, karena gambut bukanlah semata-mata
merupakan materi ‘mati’ seperti batubara, tapi
ia merupakan media bagi kehidupan di atasnya.
Kebakaran hutan dan lahan gambut di
Indonesia hampir terjadi tiap tahun, terutama di
musim kemarau. Kebakaran ini biasa terjadi di
areal milik masyarakat, areal perkebunan, areal
HPH, areal HTI, bahkan di kawasan lindung.
Sebagian kebakaran ditimbulkan oleh kegiatan
penyiapan lahan oleh masyarakat dengan
menggunakan api. Teknik penyiapan lahan
melalui pembakaran masih dianggap sebagai
cara yang paling murah dan praktis sehingga
beberapa perusahaan perkebunan dan HTI
dengan alasan lebih ekonomis masih
melakuannya sekalipun secara hukum telah
dilarang. Berdasarkan fakta yang ada, hampir
semua kebakaran hutan di Indonesia
disebabkan oleh kegiatan manusia (secara
sengaja maupun tidak) dan belum ada bukti
kebakaran yang terjadi secara alami. Dengan
tidak disadari bahwa dampak yang ditimbulkan
dari kebakaran lahan gambut disamping sulit
untuk dipadamkan, karena apinya berada di
bawah permukaan juga lokasinya jauh serta
keterbatasan alat dan teknologi, juga akan
menimbulkan pencemaran/polusi udara.
Kurangnya pengawasan yang dilakukan
oleh pihak pemerintah terhadap pemegang izin
konsesi pengelolaan hutan (perusahaan HPH)
yang telah berakhir, dan lahan pengelolaan
tidak dikembalikan, sehingga status lahan
menjadi tidak jelas siapa yang bertanggung
jawab terhadap pengelolaan lahan-lahan
tersebut.
Kondisi
ini
mengakibatkan
hutan/lahan yang terbuka tersebut di eksploitasi

oleh masyarakat lokal untuk mengambil produk
hutan seperti kayu dan lain-lain, dengan
menggunakan kanal sebagai jalur transportasi
pengeluaran kayu. Akibatnya ekspolitasi hutan
lahan gambut di Indonesia terbukti tidak
berkelanjutan, hutan-hutan yang sudah ditebang
dibiarkan rusak dan berubah menjadi rawa
pakis dan rawa rumput yang tidak produktif.
Keberadaan hutan rawa gambut dengan
jenis vegetasinya yang beragam dan berfungsi
sebagai habitat dari berbagai satwa liar kini
terancam
dengan
semakin
meluasnya
pembukaan lahan gambut baik melalui
penebangan hutannya maupun dengan dibakar
untuk alih fungsi lahannya menjadi lahan
perkebunan pertanian, maupun pemukiman.
Pengelolaan lahan gambut oleh
masyarakat dilakukan tanpa bimbingan teknis
yang memadai dari instansi terkait. Teknik
bakar yang diterapkan masyarakat dalam
pembersihan lahan dan drainase yang berlebih
cenderung menyebabkan rusaknya lahan
gambut. Hambatan-hambatan teknis (termasuk
kesuburan yang rendah, subsiden akibat adanya
drainase dll) sering kurang disadari dari awal.
Selanjutnya
kegagalan-kegagalan
yang
ditimbulkan dari kegiatan ini menyebabkan
para petani meninggalkan lahan-lahan ini
dalam keadaan rusak. Pembinaan petani dan
institusi pertanian yang dilaksanakan selama ini
tidak berorientasi kepada kebutuhan petani,
padahal petani di daerah lahan gambut
memiliki kebutuhan dan kendala yang berbeda
dibandingkan dengan petani di daerah nongambut. Dalam kaitan ini, keberhasilan
pendekatan pembangunan pedesaan secara
komprehensif yang dikembangkan melalui
partisipasi masyarakat pedesaan dari sejak awal
pengambilan keputusannya akan dapat
dijadikan acuan untuk pengembangan lahan
gambut.
Salah satu hambatan utama dalam
pengelolaan lahan gambut adalah adanya
keterbatasan pengetahuan mengenai fungsi dan
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pengelolaan lahan gambut. Meskipun telah ada
beberapa contoh, akan tetapi dibandingkan
dengan ekosistem lain, maka komponen dan
fungsi lahan gambut masih kurang dimengerti
dan dikuantifikasi dengan baik. Informasi yang
ada saat ini masih dirasakan belum mencukupi
untuk mengkaji pengaruh yang ditimbulkan
dari adanya pengembangan/pembangunan di
lahan gambut tropis. Selain itu, pengertian
mengenai kompleksitas sistem lahan gambut
masih kurang dipahami dengan baik, disamping
adanya
kegagalan
untuk
mendapatkan
pengertian mengenai kepentingan dari fungsi
alaminya.
Lahan gambut di Indonesia banyak
terpengaruh oleh adanya berbagai konflik dan
tumpang tindih kebijakan. Sebagai contoh, di
Kalimantan (eks PLG) terdapat kegiatan
pengeringan di lahan gambut untuk keperluan
pertanian – meskipun lahan basah tersebut
sebenarnya memiliki nilai penting pertanian
yang tidak terlalu besar atau sebenarnya
memiliki fungsi ekologis yang lebih besar jika
dibiarkan dalam kondisi alaminya. Disamping
itu, meskipun beberapa luasan lahan gambut
telah dilindungi, tetapi masih tetap bermasalah
karena miskinnya kegiatan penegakan hukum
atas
pelanggaran-pelanggaran
yang
berlangsung di atasnya.
BEST
PRACTICE
PENGELOLAAN
LAHAN GAMBUT
Restorasi ekosistem gambut dapat
dilakukan melalui penataan kembali fungsi
hidrologi dimana kubah gambut sebagai
penyimpan air jangka panjang (long storage of
water), sehingga gambut tetap basah dan sulit
terbakar.
a) Restorasi tata air diprioritaskan pada
daerah kubah-kubah gambut dengan
melakukan penutupan sepenuhnya seluruh
kanal-kanal yang sudah terlanjur ada di
atasnya. Lalu restorasi dilanjutkan dengan
menyekat kanal-kanal (blocking of canals)

yang sudah terlanjur ada di sekitar atau di
bagian bawah dari kubah gambut
(termasuk kanal-kanal yang terdapat dalam
wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit,
HTI akasia, maupun pertanian masyarakat.
b) Sekat-sekat yang dibangun dalam sebuah
kanal, jumlahnya harus memadai (bukan
satu sekat untuk satu kanal) sehingga lahan
gambut di sekitar kanal menjadi basah.
c) Sekat-sekat yang dibangun bukan berupa
pilahan papan, tapi berupa sekat yang
memiliki ruangan cukup memadai untuk
ditanami vegetasi endemik/asli lahan
gambut. Keberadaan vegetasi di atas sekat
diharapkan dapat memperkuat kontruksi
sekat.
d) Untuk mencegah abrasi pada sisi-sisi
dinding kanal, perlu ditanami berbagai
tanaman endemik/asli lahan gambut ke
arah daratan.
e) Keberadaan sekat-sekat harus secara
rutin
di
pantau
dan
di
rawat
keberadaannya.
f) Pembangunan sekat-sekat agar sebelumnya
disosialisasikan
dan
melibatkan
masyarakat
setempat,
baik
dalam
pembangunan,
pemantauan
dan
perawatannya.
Rehabilitasi vegetasi pada lahan gambut
bertujuan untuk mengembalikan tutupan lahan
agar fungsi ekosistem gambut (diharapkan)
dapat pulih seperti sediakala. Berikut ini adalah
hal-hal yang wajib dipertimbangkan terkait
rehabilitasi vegetasi di lahan gambut:
a) Upaya-upaya rehabilitasi harus segera
dilakukan sebelum muka air lebih dalam
akibat penguapan di hamparan lahan
gambut, akibat adanya subsiden gambut,
tidak dapat di drainase secara gravitasi
(Undrainable).
b) Rehabilitasi vegetasi pada ekosistem
gambut sebaiknya dilakukan setelah
restorasi tata air (hidrology) dikerjakan.
Karena jika di lantai lahan gambut yang
rusak masih terdapat benih-benih tanaman
endemik, maka benih akan tumbuh dengan
sendirinya.
c) Jangan melakukan rehabilitasi vegetasi di
lahan gambut jika tata air di lahan gambut
belum pulih dengan baik. Ketika gambut
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d)

e)

f)

g)

mengering, gambut tersebut akan sulit
menjadi basah atau lembab kembali,
karena sifatnya yang irreversible drying,
mudah tererosi oleh angin maupun terbawa
oleh aliran air dan juga menjadi mudah
terbakar. Faktor-faktor tapak lingkungan
yang mempengaruhi laju respirasi di lahan
gambut adalah faktor tinggi muka air, uap
air, kelembaban relatif dan suhu. Namun
dari multi regresi antar semua faktor tapak
faktor tinggi muka air dan kelembaban
tanah secara signifikan sangat berperan
terhadap respirasi CO2. Penurunan
emisi/respirasi CO2 di lahan gambut dapat
dilakukan dengan menjaga dan mengatur
keseimbangan faktor-faktor lingkungan
yang mempengaruhinya, terutama tinggi
muka air gambut (Astiani, 2016).
Rehabilitasi vegetasi di lahan gambut
wajib memperhatikan musim, tinggi
genangan air, waktu mempersiapkan bibit
dan penanaman, tinggi gundukan (mounds)
dll. Jika hal-hal demikian diabaikan, maka
keberhasilan tumbuh vegetasi akan sangat
rendah bahkan gagal.
Rehabilitasi vegetasi di lahan gambut
sebaiknya
menggunakan
jenis-jenis
tanaman rawa endemik yang tidak
memerlukan drainase (dikenal dengan
sebutan
paludikultur)
dan
sangat
direkomendasikan
untuk
kegiatankegiatan di zona fungsi lindung gambut.
Di dalam zona fungsi budidaya (di luar
fungsi lindung), direkomendasikan untuk
menanam tanaman buah, tanaman pangan,
HHBK termasuk getah, rotan, lebah madu
serta tanaman yang menghasilkan kayu
energi, serta bisa dikembangkan tanaman
kayu alternatif sumber serat misalnya
gerunggang (Cratoxylon arborescens).
Pola agroforestri juga direkomendasikan
untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang
tinggal di zona ini.
Pelibatan masyarakat dalam proses
rehabilitasi vegetasi bisa dibangun melalui

pembibitan berbasis masyarakat lokal
dengan mengembangkan tanaman-tamanan
endemik.
Hal
ini
selain
untuk
mengembangkan ekonomi masyarakat juga
sekaligus mendidik masyarakat setempat
dalam
meningkatkan
kepedulian
lingkungan dan rasa memiliki.
Praktek-praktek pengelolaan lahan
gambut secara bijak (tanpa membuat kanalkanal) dan terbukti berhasil telah banyak
dilakukan masyarakat Suku Dayak dan Suku
Banjar di Kalimantan Tengah. Cara-cara
demikian
terbukti
tidak
menimbulkan
kebakaran tapi justru menyebabkan terjadinya
pembasahan lahan gambut, sehingga terbebas
dari bahaya kebakaran. Diantaranya adalah:
a) Pertanian
sistem
surjan
(semacam
agroforestri). Sistem ini menerapkan
adanya hamparan lahan gambut yang lebih
rendah (dikenal dengan sebutan tabukan)
lalu disekeliling hamparan ini dikelilingi
oleh pematang yang lebih tinggi dari
tabukan (dikenal dengan sebutan guludan).
Jenis vegetasi yang ditanam disesuaikan
dengan kharakteristik tabukan yang selalu
basah (dapat ditanami padi sebagai
tanaman lahan basah), lalu pada
gundukannya ditanami vegetasi hutan yang
tidak menyukai banyak air/genangan.
b) Kolam beje, Kolam-kolam semacam ini
berbentuk persegi panjang dan umumnya
terletak di hamparan lahan gambut di
belakang rumah penduduk yang umumnya
terletak di pinggir sungai. Kolam-kolam
ini selain berisikan ikan yang berasal dari
luapan sungai saat musim hujan, ia akan
berperan sebagai tandon cadangan air dan
pengisi air tanah gambut (recharging
area).
Indikator keberhasilan pemulihan fungsi
ekosistem gambut didasarkan pada kembalinya
fungsi gambut sebagai penyimpan air, sebagai
media tumbuh yang cocok bagi tanaman serta
keragaan tanaman yang tumbuh di atasnya.
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Tabel 1. Tahapan-Tahapan Kegiatan Pengelolaan di Lahan Gambut
No

Kegiatan

Fungsi Kawasan
Penyangga

Budidaya

✓

✓

1
A

Lindung
Rapid Assesment dan Quick Response
Rapid Assesment
✓

B

Quick Response

✓

✓

✓

2

Restorasi
Rewetting

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

A
B

Sekat Kanal
Penyekatan Handil

C

Pompanisasi

✓

✓

D

Kolam Beje

✓

✓

E

Paludikultur

✓

3
A

Rehabilitasi
Silvikultur Jenis

✓

✓

✓

B

Revegetasi

✓

✓

✓

C

Agroforestri

D

Paludikultur

✓

✓

✓

Keterangan
Analisis kinerja tata kelola air
dalam pemetaan kanal – kanal di
lahan gambut, pola aliran air, lokasi
titik-titik api, curah hujan dan
hidrologi serta evaluasi tata ruang
Tindakan
cepat
antisipasi
kebakaran yang akan segera terjadi
dengan tindakan : tutup kanal-kanal
yang berdekatan dengan kawasan
konservasi, tutup/bendung sungaisungai kecil kawasan konservasi
Merupakan tujuan dari kegiatan
restorasi
dengan
melakukan
pembasahan
kembali
untuk
pemulihan
fungsi
hidrologis
gambut. Metode yang digunakan
seperti sekat kanal, pompanisasi,
kolam beje, dll
Kanal Primer-Sekunder-Tersier
Kelembagaan masyarakat untuk
pengelolaan air – istilah di
masyarakat
“Tatas”
yang
berkaitan dengan illegal logging
Diusulkan permasalahan handil
lebih kepada permasalahan sosial
budaya
Dipergunakan jika sudah tidak ada
cara lain, maindrainnya harus
bertingkat
Letaknya di lokasi yang overflow
untuk memerangkap ikan saat
terjadi luapan. Tidak dilakukan di
kawasan lindung karena ada
pembuatan Tatas (saluran ke
sungai)
Menanam vegetasi khas rawa
gambut/endemik
di
kawasan
lindung untuk mengembalikan
fungsi lindungnya
Teknik
pemilihan
dan
pembudidayaan tanaman kehutanan
untuk jenis dan
lokasi tertentu
Penanaman kembali sesuai dengan
fungsi kawasan atau kondisi
kawasan
Teknik penanaman dengan pola
kombinasi tanaman kehutanan yang
dilaksanakan di zona budidaya
Menanam vegetasi khas rawa
gambut/endemik,
di
kawasan
budidaya
selain
mendapatkan
fungsi rehabilitasi juga memiliki
nilai ekonomi

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015
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Gambar 1. Tahapan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gambut (Wibisono et al, 2015).

Pemilihan
jenis
tanaman
untuk
rehabilitasi vegetasi hutan dan lahan gambut
harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:
a) Keberadaan jenis dominan.
b) Sifat dan karakteristik tiap jenis terutama
respon terhadap genangan dan cahaya
matahari.
c) Kondisi areal terkait penutupan vegetasi,
kondisi tanah dan kondisi genangan.
Selain pertimbangan tersebut, pemilihan
jenis juga dapat memperhatikan hal-hal
diantaranya:
a) Secara teknik dapat diterapkan (technically
applicable).
b) Secara ekonomi menguntungkan
(Economically veasible).
c) Secara sosial dapat diterima masyarakat
dan berkeadilan (socially acceptable).
d) Ramah lingkungan (environmentally
sound) dan adaptif terhadap kondisi basah.

Terlepas dari pertimbangan tersebut,
berdasarkan lokasi tanamnya. Jenis-jenis yang
dapat ditanam di zona penyangga, merupakan
jenis yang mampu menjadi penyangga (barier)
terhadap jenis-jenis yang ditanam di zona
budidaya, yang biasanya memiliki kemampuan
penyebaran benih yang tinggi. Jenis-jenis yang
dapat ditanam dalam kegiatan rehabilitasi di
zona penyangga adalah jenis tanaman tahunan
berkayu, sagu, bambu, rotan. Contoh jenis-jenis
yang dapat dibudidayakan di zona budidaya:
(1) Tanaman tahunan:
(a) penghasil HHBK: jelutung, gemor,
gaharu, sundi;
(b) penghasil buah: rambutan, mangga,
durian, jeruk, petai, jambu mete;
(c) penghasil pangan: sagu, kopi exelsa;
(d) kayu penghasil energy: bariang
(Ploiarum alterniflorum) dan gelam
(M. cajuput).
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(2) Tanaman semusim sebagai tanaman sela:
padi, palawija, jagung, jahe, laos, nanas.
(3) lebah madu
Namun, variasi jenis tanaman yang akan
dipergunakan untuk merehabilitasi lahan

gambut juga dapat mempertimbangan kondisi
lokasi areal yang akan ditanami.

Tabel 2. Alternatif Jenis Tanaman di Hutan Rawa Gambut
No
1

Kondisi Lokasi
Areal yang:
 Bekas terbakar ringan/sedang
 Bekas tebang habis
 Areal terbuka/vegetasi jarang

2

Areal yang:
 Bekas
terbakar
yang
mengalami suksesi
 Bekas tebang selektif
 Penutupan vegetasi sedang

3

telah

Areal yang:
 Bekas tebang selektif
 Masih banyak dijumpai pohon
 Penutupan vegetasi masih tinggi
 Telah kehilangan jenis tanaman
komersil (berniali tinggi)

Sumber : BPDAS, 2014

Pengelolaan hutan secara lestari tentunya
perlu ditunjang dengan pemikiran silvikultur
yang tepat, sehingga menghasilkan pengelolaan


























Alternatif Jenis Tanaman
Jelutung rawa (Dyera polyphilla)
Perepat (Combretocarpus rotundatus)
Belangiran (Shorea belangeran)
Perupuk (Lophopetalum P)
Pulai rawa (Alstonia pneumatophora)
Rengas manuk (Syaygium Sp)
Terentang (Campnosperma Coriacea)
Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea
tysmanniana, Shorea uliginosa)
Merapat (Combretocarpus rotundatus)
Durian (Durio carinatus)
Ramin (Gonystylus bancanus)
Punak (Tetramerista glabra)
Kempas (Koompassia malaccensis )
Resak (Vatica rassak)
Kapur Naga (Calophyllum macrocarpum)
Nyatoh (Palaquium Spp.)
Bintangur (Calaphyllum Hosei)
Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea
tysmanniana, Shorea uliginosa)
Ramin (Gonystylus bancanus)
Punak (Tetramerista glabra)
Balam (Palaquium rostratum)
Kempas (Koompassia malaccensis)
Rotan ( Calamus Spp.)
Gemor (Nothaphaebe Cariacea)

hutan
secara
keberlangsungan

tepat
di

untuk
masa

menjamin
mendatang

Gambar 2. Jenis-Jenis Sistem Silvikultur dalam Multi Sistem Silvikultur Berdasarkan Kondisi
Ekonomi dan Ekologis Hutan (Pamungkas dan Wahyono, 2011).
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Isu mengenai sustainable development
yang terkait dengan sustainable forest
management (SMF) atau tata kelola hutan
lestari sudah berkembang sejak United Nations
Conference on Environment and Development
(UNCED) Rio de Janeiro 1992, khususnya pada
Rio Declaration on Environment and
Development. Terlebih lagi, sejak 13th Climate
Change Conference (COP 13) pada tahun 2007,
tata kelola hutan lestari telah diakui sebagai
salah satu tujuan dari mekanisme REDD+.
Pengelolaan Hutan Alam Produksi
Lestari (PHAPL) bisa diimplementasikan bila

dalam pengelolaan hutan alam tersebut secara
ekonomis
feasible,
secara
lingkungan
reasonable dan secara sosial acceptable. Ketiga
aspek tersebut harus berjalan beriringan dan
seimbang. Studi kasus di PT Sari Bum Kusuma
sebagai salah satu perusahaan konsesi
pemegang
IUPHHK-HA,
melakukan
serangkaian percobaan mengenai jenis-jenis
sistem silvikultur. Dari sini, muncul suatu
sistem yang disebut Tebang Pilih Tanam Jalur
(TPTJ), yaitu suatu teknik penanaman dengan
melalui jalur yang diapit dengan kerimbunan
tegakan alam.

Gambar 3. Sistem Jalur Pada TPTJ (PT. Sari Bumi Kusuma).

Gambar 4. Teknik Silvikultur Intensif (Silin) (Suparna, 2013).
Seiring dengan perkembangan sistem
TPTJ ini disempurnakan dengan teknik
silvikultur intensif yang terdiri atas pemuliaan,
manipulasi lingkungan, dan pengendalian hama
terpadu. Oleh karena itu saat ini sistem ini
dikenal dengan namaTeknik Silin pada Sistem
TPTJ. Dari pengembangan Teknik Silin pada
Sistem TPTJ, telah ditemukan 5 (lima) jenis

meranti cepat tumbuh yang riap rerata
diameternya lebih besar dari 3 cm/tahun (saat ini
riap rerata diameter untuk jenis meranti hanya
0,8 cm/tahun), sehingga hal ini dapat
meningkatkan produktivitas dengan target
produksi bisa mencapai 280 m3/Ha/30 tahun
atau 9 m3/Ha/Tahun (Suparna, 2011).
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Gambar 5. Perbandingan TPTI dan TPTJ Teknik Silin (PT. Sari Bumi Kusuma).

Gambar 6. Peranan Teknik Silin dalam mendukung Sustainable Forest Management (SFM) (PT.
Sari Bumi Kusuma).
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Selain mampu meningkatkan produktivitas hutan dan membuat sustainable forest
management menjadi feasible secara ekonomi sekaligus mengkonservasi area hutan,
penerapan teknik Silvikultur Intensif juga akan mendorong aspek lain dari sustainable forest
management yaitu pro-job, pro-poor, dan pro-growth, melalui perbaikan ekonomi
masyarakat sekitar, peningkatan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
Belajar dari HTI PT. Wana Subur Lestari (2013), tantangan pembangunan HTI di
lahan tidak produktif menjadi Hutan Tanaman memiliki tiga faktor kunci untuk keberhasilan
penanaman HTI di lahan gambut:
1. Water Management.
2. Persiapan lahan.
3. Penanaman.
Pengelolaan water management menyangkut empat fungsi utama, yaitu stabilisasi
level air (prevent flood), optimalisasi level muka air tanah (maximize tree growth),
transportasi (untuk semua aktivitas/major and minor transportation), minimalisasi dampakdampak negatif lingkungan (reduce CO2 emissions).
Tata kerja kegiatan water management mulai dari survei topografi (targetnya
penyiapin transportasi air; water management), (gridline survei 1000m x 2000m)
menghasilkan peta kontur (kontur interval 0,5 menggunakan software GIS), mendesain kanal
(kanal utama tegak lurus kontur, kanal cabang sejajar kontur), petak tebang dan infrastruktur
(luas petak tebang kurang-lebih 30 Ha, 750 m x 400 m), mengesahkan desain, desain
diaplikasikan ke proyek lapangan, membuat batas demarkasi di lapangan, membangun
konstruksi infrastruktur.
Ada dua faktor pada kegiatan penanaman, yaitu faktor di persemian (campuran media
tanah, sekam padi, pupuk NPK, dolomit dan SP 36; pengisian pot tray dengan media tanah;
perlakuan benih; penyemaian benih di pot tray; pemeliharaan dan penyiraman; pengendalian
hama dan penyakit) dan di praktek silvikultur (penyiapan lubang tanam; penanaman;
pemeliharaan; penyiangan gulma 2, 5, 6, 8, 11 dan 15 bulan; pemangkasan pada tinggi pohon
1,5 sampai 2,5 m pada umur 6 bulan).
PENUTUP
Setelah diuraikan mengenai permasalahan yang terjadi di lahan gambut sebenarnya
akan bermuara pada pemanfaatan lahan gambut sebagai kawasan budidaya maupun kawasan
lindung dengan inti permasalahan mengenai kerusakan tata hidrologis, degradasi lahan akibat
kebakaran, dampak perubahan iklim, kemiskinan, pembalakan liar dan perdagangan karbon.
Mengenai best practice pengelolaan lahan gambut mencakup tiga tahapan
pengelolaan yang meliputi rapid assesment dan quick response, restorasi dan rehabilitasi
yang sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable forest management (SMF).
Paradigma mengenai lahan gambut terdrainase (LGD) terintervensi secara berjenjang
seperti penguatan revisi tataruang pada tingkat provinsi yang didukung revisi peta kedalaman
gambut dan instrumen meso-zoning, harmonisasi peraturan di tingkat menteri –exit strategy
pada kawasan lahan gambut yang yang telanjur dibebani izin dengan berbagai instrumen
fiskal, land swap, penghentian izin, redelineasi, kompensasi dan percepatan berakhirnya hak
guna. Namun usaha nyata untuk menguji intervensi tersebut masih sebatas wacana.
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Membiarkan pilihan tersebut hanya sebatas wacana akan selalu membawa perasaan
serba salah terhadap generasi mendatang. Dalam kondisi yag serba sulit ini diperlukan visi
yang kuat untuk menyelamatkan situasi meskipun banyak pilihan akan tidak populer.
Mencermati kondisi saat ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan mengenai
pengelolaan lahan gambut. Hal ini sebagai tindaklanjut terjadinya kebakaran hutan dan lahan
yang hebat pada tahun 2015. Pada akhir tahun 2016, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut keluar melalui PP
Nomor 57 Tahun 2016. Menindaklanjuti aturan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menerbitkan empat peraturan menteri yakni Permen LHK Nomor 14 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut,
Permen LHK Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik
Penataan Ekosistem Gambut. Lalu, Permen LHK Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut, serta Permen LHK nomor 17 Tahun 2017 tentang
Perubahan Permen 12 Tahun 2015 terkait Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Aturanaturan tersebut dirasakan memberatkan banyak pihak, karena mengganggu perekonomian
daerah-daerah yang mayoritas lahannya merupakan lahan gambut, juga akan berdampak
terhadap pendapatan negara, masyarakat dan investasi usaha. Terutama dua sektor industri
yang tekena dampak langsung, yaitu industri pulp atau kertas dan industri hilir sawit yang
mengambil bahan baku salah satunya dari lahan hutan eks lahan gambut.
Diskusi bersama dirasakan sangat penting saat ini karena dibutuhkan kesepakatan
para pakar, ilmuwan, praktisi dan birokrat dalam menindaklanjuti PP Nomor 57 Tahun 2016
yang telah membuat gaduh investasi di sektor industri pulp atau kertas dan industri sawit.
Kedepannya menyikapi hal tersebut akan dibawa ke arah mana lahan gambut di Indonesia
agar perlindungan dan pengelolaanya sesuai dengan empat pilar SDGs yang memuat pilar
pembangunan berkeadilan dan cara pelaksanaannya, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar
lingkungan.
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Penerapan Teknologi Pengendalian Penyakit Cabe Rawit
Bagi Kelompok Tani Di Kelurahan Kalampangan
(The Applying Technology to Control Antrachnose Disease on Chilli
of Farm Group In Kalampangan Village)
Lilies Supriati1), Oesin Oemar1), dan Sunaryo N. Tuah2)
1) Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
2) Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya
email: lilies_supriati@yahoo.com

ABSTRAK
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan teknologi pengendalian
penyakit busuk buah melalui demplot tiga varietas cabe rawit yang dikombinasikan dengan
tricho kompos dan biopestisida ekstrak daun gelinggang bagi kelompok tani di Kelurahan
Kalampangan. Metode kegiatan dengan memberikan pelatihan: 1) teknnik pembuatan
biopestisida ekstrak daun gelinggang menggunakan EM4, 2) teknnik pembuatan tricho
kompos, dan 3) pendampingan aplikasi tricho kompos dan biopestisida ekstrak daun
gelinggang pada demplot 3 varietas tanaman cabe rawit, serta pendampingan pengamatan
intensitas serangan penyakit busuk buah (%), bobot panen cabe rawit (kg) dan analisa
ekonomi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan intensitas serangan penyakit busuk buah
yang terjadi antara 6.3 – 19.5%, termasuk ketegori serangan ringan dengan intensitas
serangannya <25%. Berusaha tani cabe rawit varietas Cakra Putih lebih menguntungkan
dibanding varietas Dewata dan Baskara, dimana serangan penyakit busuk buah yang terjadi
lebih rendah sedangkan yang tertinggi terdapat pada varietas Baskara.
Kata kunci: varietas cabe rawit, penyakit busuk buah, tricho kompos, ekstrak daun gelinggan

19

Keragaman Jamur Antagonis Rhizosfer dan Endofit Tanaman Bawang Daun
Di Lahan Gambut
(The diversity of Antagostic Fungi from Rhizosphere and Endophytes of Spring Onion
on the Peat Lands)
Rahmawati Budi Mulyani*, AswinUsup, Lilies Supriati, Pandriyani, Ramlan
Prodi Agroteknologi, JurusanBudidayaPertanian
FakultasPertanian, UniversitasPalangka Raya
*
e-mail : rahmawati.mulyani@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untu kmengeksplorasi jamur antagonis dari rhizosfer dan jaringan
endofit tanaman bawang daun sehat yang memiliki kemampuan antagonisme terhadap
patogen Sclerotiumrolfsii secara in vitro. Hasil eksplorasi menunjukan perbedaan keragaman
jenis jamur antagonis yang terdapat pada rhizosfer dan endofit. Genus Trichoderma,
Penicillium dan Aspergillus sp. Dominan ditemukan pada rhizosfer, sedangkan genus
Fusarium, Penicillium, Aspergillus lebih mengkolonisasi pada endofit. Berdasarkan skala
aktivitas antagonistik, 42,86% jamur yang diuji tergolong kategori rendah, 14,29% kategori
sedang, sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi masing-masing sebesar 21,43%. Isolat
Trichoderma Rz-1 dan Trichoderma Rz-3 menunjukkan aktivitas antagonistik sangat tinggi
mencapai 94,4% dan isolat Aspergillus Ed-2 sebesar 83,8%. Isolat-isolat tersebut berpotensi
untuk diuji lebih lanjut secara in planta dan dikembangkan sebagai agen pengendali hayati
patogen S. Rolfsii penyebab penyakit busuk batang tanaman bawang daun di lahan gambut.
Kata Kunci: rhizosfer,endofit, bawang daun, Sclerotiumrolfsii
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Nutrient Status of Nitrogen due to The Differences of Water Level
on Water and Peat from The Burned Ombrogenic Peatland
Melinda Siahaan1*, Nina Yulianti1 dan Lusia Widiastuti1
1Departement of Agronomy, Faculty of Agriculture,
Universitasy of Palangka Raya
*e-mail: melinda14siahaan@yahoo.com
INTRODUCTION
This study aims to determine how the effect of water levels on the status of N in the burned
ombrogenic peat in the Kalampangan Village.
MATERIALS AND METHODS
The study has been conducted from July to September 2015 in the laboratory of the
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, University of Palangka Raya.The first
treatment was a kind of biopesticides (P) ie P1 (candle bush leaf) and P2 (tropical almond
leaf). The second treatment was extraction technique (T) using solvents follows: T1 (EM4),
T2 (water), T3 (methanol), T4 (Burkholderianodosa), T5 (Burkholderia pyroccinia), T6
(Trichoderma sp.), T7 (yeast), T8 (Trichoderma sp. and B. nodosa), T9 (Trichoderma sp. and
B. pyroccinia), T10 (Trichoderma sp. and yeast), T11 (yeast and B. nodosa), T12 (yeast and
B. pyroccinia), T13 (B. nodosa and B. pyroccinia), the test with two pathogens, namely S.
rolfsii dan X. campestris, used as a negative control comparison (P0T0), without giving
pesticidal plant and solvents in extraction techniques, repeated 3 times.
RESULT AND DISCUSSION
The results showed that the candle bush leaf with water and microbial solvent also treatment
of tropical almond leaves with methanol and microbes solvent, was an effective treatment to
suppress the growth of S.rolfsii. Treatment is effective in inhibiting the growth of X.
campestris was candle bush leaves with solvent B. pyroccinia, Trichoderma sp., EM4 and
tropical almond leaves with water and methanol solvent.
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TEKNIK PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT BAWANG MERAH DI
KELURAHAN BANTURUNG, KECAMATAN BUKIT BATU, KOTA PALANGKA
RAYA, KALIMANTAN TENGAH

Yanetri Asi Nion*, Adrianson Agus Djaya, dan Ici Piter Kulu
Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso, Komplek Tunjung Nyahu, 73111, Palangka Raya
*E-mail: yanetriasinion@agr.upr.ac.id
Abstract: Abstract ditulis dalam Bahasa Inggris, 10 font size, MS word, rata kiri-rata kanan, 1
spasi. Isi: tujuan, metode dan hasil (kesimpulan).
Pengendalian hama penyakit bawang merah (Allium cepa) menentukan produktivitas
panen bawang merah. Survei teknik pengendalian hama penyakit bawang merah pada petani
pada Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah telah dilakukan sejak Juni-Juli 2017. Pengumpulan data dengan teknik
wawancara dan kuisioner. Ada 4 metode yang dilakukan petani dalam mengendalikan hama
penyakit yaitu metode A, B, C dan D. Metode A menggunakan teknik kultur teknis,
mekanik, kimia, pestisida disemprot setiap hari; metode B menggunakan teknik kultur
teknis, mekanik, fisik, kimia, pestisida disemprot setiap hari; metode C menggunakan teknik
kultur teknis, mekanik, fisik dan kimia, pestisida disemprot setiap 3 hari sekali; metode D
menggunakan 5 teknik pengendalian pada lahan penanaman (kultur teknis, secara mekanik,
fisik, kimia, hayati) dan 2 teknik pada hama gudang (fisik dan kimia), pestisida disemprot
setiap 3 hari sekali. Hasil panen bawang tertinggi diperoleh dari metode A (16 ton.ha-1) yaitu
yang menggunakan dosis pemupukan dan penggunaan pestisida kimia lebih tinggi yang
menggunakan 3 teknik pengendalian yaitu kultur teknis, mekanik, fisik dan kimia.
Keuntungan secara ekonomis lebih tinggi (Rp250.000.000,00.ha-1) justru didapat pada
metode D, yaitu teknik yang menggunakan gabungan lengkap paket pengendalian
(pengendalian terpadu secara kultur teknik, fisik, mekanik, kimia dan hayati secara tepat)
pada lahan penanaman dan gudang penyimpanan.
Kata kunci: teknik pengendalian, hama, penyakit, bawang merah
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HAMA PENYAKIT TANAMAN BAWANG MERAH
PADA LAHAN GAMBUT TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN BANTURUNG
GARING HATAMPUNG

(Pests and Diseases of Red Onions on Peatland, Agricultural Technology Park of
Banturung Garing Hatampung)

Yanetri Asi Nion*, Adrianson Agus Djaya, Ici Piter Kulu, Philip Indrawanto, Wisnu Lesa
Agus Saputra
Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso, Komplek Tunjung Nyahu, 73111, Palangka Raya
*E-mail: yanetriasinion@agr.upr.ac.id

ABSTRAK
Tanaman bawang merah merupakan tanaman yang paling mudah terserang oleh hama,
terutama penyakit tanaman bahkan dapat mengurangi kehilangan hasil sampai 100%, tetapi
masih banyak petani bawang merah di Kalimantan Tengah yang belum mengetahui gejala
dan nama jenis hama penyakit yang menyerang di lahan maupun di gudang penyimpanan.
Observasi hama penyakit dilakukan pada daerah tanaman bawang merah pada lahan gambut,
Taman Teknologi Pertanian Banturung Garing Hatampung, Kecamatan Bukit Batu, Kota
Palangka Raya Kalimantan Tengah, dan identifikasi di laboratorium Jurusan Budidaya
Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya di pertengahan musim tanam tahun
2016 sampai pertengahan tahun 2017. Metode adalah observasi di lapangan, mengumpulkan
koleksi hama dan penyakit tanaman dan kemudian diidentifikasi di laboratorium Jurusan
Budidaya Pertanian, Universitas Palangka Raya. Hama yang ditemukan di lapangan adalah
ulat bawang (Spodoptera exigua), ulat grayak (S. litura), lalat penggorok daun (Liriomyza
chinensis), orong-orong (Gryllotalpa africana), sedangkang hama di gudang penyimpanan
ditemukan ngengat gudang (Ephestia cautella). Penyakit yang ditemukan di lahan yaitu
penyakit otomatis (Colletotrichum gloesporioides), penyakit trotol (Alternaria porri),
penyakit moler (Fusarium oxysporum), penyakit embun bulu (Peronospora destructor)
sedangkan penyakit yang ditemukan di gudang penyimpanan yang menyerang umbi bawang
adalah penyakit penyakit busuk umbi yang disebabkan jamur A. porri, F. oxysporum,
Rhizopus stolonifer dan Curvularia sp. Pada rumput (tanaman inang) di sekitar tanaman
bawang ditemukan juga penyakit moler dan penyakit otomatis.
Kata kunci: hama, penyakit, bawang merah, gambut
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SIFAT-SIFAT FISIK TANAH GAMBUT (PEAT SOIL)
DI KALIMANTAN TENGAH
Yenywaty Simamora1, Fatma Sarie2
1Universitas

Palangka Raya

yenywaty@jts.upr.ac.id
2Universitas

Palangka Raya

fatmasarie50@yahoo.com

ABSTRAK
Sebagian besar lapisan permukaan tanah yang ada di Sumatra dan Kalimantan adalah tanah gambut.
Sehingga pembangunan jalan di atas tanah dasar yang lembek (gambut) merupakan suatu masalah yang harus
dicari pemecahannya. Dengan mengambil sampel tanah gambut di Kalimantan Tengah, khususnya pada Bukit
Rawi, dapat diketahui perilaku teknis tanah gambut dan sifat-sifat fisik dari tanah gambut yang ada di
Kalimantan Tengah secara umum. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah pernah melakukan
penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di daerah Bereng Bengkel. Dengan mengumpulkan data
mengenai sifat-sifat fisik tanah gambut tersebut maka dapat diklasifikasikan jenis tanah gambut yang ada di
Kalimantan Tengah pada khususnya. Sehingga s dapat menambah data base hasil penelitian mengenai tanah
gambut.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data literatur mengenai tanah
gambut dan menganalisanya sesuai dengan pedoman pengklasifikasian tanah gambut yang ada selama ini.
Dengan demikian didapatkan data mengenai kondisi tanah gambut di Kalimantan Tengah umumnya. Jadi
menurut hasil analisa penulis, tanah gambut asal Bereng Bengkel terdiri dari 3 (tiga) lapisan tanah gambut.
Adapun pada lapisan atasnya adalah tanah gambut berserat (Fibrous Peat), merupakan Hemic Peat, klasifikasi
Von Post (1922) terletak pada H4-H6, berkandungan abu rendah, keasaman tinggi serta merupakan tanah
gambut yang tingkat penyerapannya terhadap air sangat tinggi. Sedangkan pada lapisan tengahnya, sifat-sifat
fisiknya sama dengan lapisan atasnya, kecuali pada penggolongan klasifikasinya, yaitu disebut Sapric Peat dan
klasifikasi Von Post (1922) berada pada H7-H10. Dan untuk lapisan bawahnya, merupakan Fibric Peat dimana
menurut klasifikasi Von Post (1922) terletak pada H1-H3 dan berkandungan abu sedang, sedang sifat-sifat fisik
lainnya sama dengan lapisan atas dan tengahnya. Tanah gambut asal Bukit Rawi memiliki sifat-sifat fisik
sebagai berikut, merupakan tanah gambut berserat (Fibrous Peat), juga Hemic Peat, klasifikasi Von Post (1922)
terletak pada H4-H6 dengan kandungan abu tinggi, keaswaman sangat tinggi dan memiliki tingkat penyerapan
terhadap air sedang.
Kata Kunci : Tanah gambut, Sifat-sifat fisik dari tanah gambut, Bukit Rawi dan Bereng Bengkel.
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EVALUASI BEBERAPA SIFAT FISIK GAMBUT TRANSISI DI DESA
KANAMIT BARAT EKS-PLG KALIMANTAN TENGAH
Evaluation of Some Physical Characteristics of Peat Transition
at Kanamit Barat Village Ex-MRP Central Kalimantan
Fitry Handayani Sipayung, Fengky F. Adji*, dan Lusia Widiastuti
Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian,
Universitas Palangka Raya
*E-mail: fengky@agr.upr.ac.id

Abstrak
Lahan gambut di Blok C Eks-PLG Kalimantan Tengah telah dikembangkan sebagai kawasan budidaya
untuk komoditi pertanian seperti kebun karet, kelapa sawit, dan tanaman padi. Di lokasi penelitian ini juga
ditemukan lahan gambut yang ditutupi oleh semak belukar dan lahan bekas terbakar. Hal ini perlu untuk
mengevaluasi kondisi sifat fisik gambut setelah dikonversi tepi atas lahan. Pengambilan sampel pada penelitian
ini menggunakan sampling transek dengan rentang jarak 200 m per titik sampel. Data kemudian dianalisis
dengan regresi dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dekomposisi lanjut (saprik) dengan
kisaran kadar serat (4,44-25,93%), bobot isi (0,13-0,26 g cm-3), kadar air (78,93-541,37%), kadar abu (1,2151.55%), dan hidrofobik (1,4-55,2 detik). Pola hubungan menunjukkan dua pola yang berhubungan positif (arah
yang sama) dan negatif (terbalik) antara sifat fisik dan gambut di bawah perkebunan karet menunjukkan potensi
untuk mengalami hidrofobik. Hasil ini menunjukkan lahan gambut di daerah penelitian perlu diperhatikan untuk
pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut di Desa Kanamit Barat (Block C Eks-PLG), Kecamatan Maliku,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.dipertimbangkan untuk menggunakan dan mengelola
lahan gambut di Desa Kanamit Barat (Blok C Ex-PLG) Kalimantan Tengah.
Kata kunci: Lahan gambut, penggunaan lahan, dan sifat fisik
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KAJIAN TERHADAP SIFAT-SIFAT TANAH GAMBUT PADA DUA EKOSISTEM
RAWA: PASANG SURUT DAN LEBAK
M. Noor, Izhar Khairullah dan Arifin Fahmi
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jl. Kebun Karet, Loktabat, PO. Box 31. Banjarbaru 70712.
Telp/fax 0511 4772534 email: m_noor_balittra@yahoo.co.id
RINGKASAN
(EXTENDED SUMMARY)
Tanah gambut di Indonesia mencapai 14,90 juta ha tersebar di Kalimantan, Sumatera,
Papua dan Sulawesi. Berdasarkan ekosistem lingkungan pembentukannya, lahan gambut
dibedakan antara gambut pantai, pasang surut dan lebak. Ekosistem rawa pasang surut
dicirikan adanya gerakan atau ayunan pasang surutnya air sehingga secara berkala basah dan
kering silih berganti secara periodic. Ekosistem rawa lebak dicirikan adanya genangan yang
panjang minimal 3 bulan sampai hampir tahunan. Lahan gambut sudah lama dimanfaatkan
untuk pengembagan pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman
perkebunan. Pembentukan gambut di Indosenia sangat lambat karena tersusun dari sisa-sisa
hutan/tumbuhan pohon kayu, berbeda dengan gambut di negara beriklim sedang. Sementara
penyusutan semakin cepat akibat dekomposisi dan kebakaran lahan, degradasi lahan,
intensifikasi, dan penggunaan lainnya seperti tambang.
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA) sebagai institusi yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian, eksplorasi dan budidaya pertanian pada
lahan rawa termasuk survey dan evaluasi lahan. Dalam hal ini, telah dilakukan survey tanah
untuk pengumpulan informasi sifat dan kendala dari aspek sumber daya lahan untuk
pengembangan pertanian pangan dan perkebunan kelapa sawit di lahan rawa pasang surut dan
lebak diantaranya Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, dan Nangro Aceh Darussalam. Survey
dilaksanakan dengan sistem jelajah cepat (quick assessment) dan kajian dilakukan terhadap
hasil analisis laboratorium meliputi sifat kimia tanah dan status hara tanah (pH, DHL, KTK,
K-total, P-total, N-total, K-tersedia, P-tersedia, C-organik, Al-terekstrak, Fe-terekstrak, Cadd, K-dd, Mg-dd, Na-dd, sulfat terlarut) dari contoh tanah yang dikumpulkan secara acak dari
areal survey masing-masing di atas (Balit Tanah, 2004). Metode analisis mengikuti prosedur
yang disusun oleh Balai Penelitian Tanah (2005).
Tulisan ini menyajikan hasil kajian sifat-sifat utama tanah gambut yang berada pada
dua ekosistem rawa yaitu gambut rawa pasang surut dan gambut rawa lebak dari 5 lokasi
survey yang dilakukan secara terpisah. antara lain (1) rawa lebak Kec. Banua Lawas, Kab.
Tabalong Kalimantan Selatan seluas 6.600 ha; (2) rawa lebak Kec. Amuntai Tengah dan
Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalsel seluas 12.000 ha; (3) rawa pasang surut Kec. Tanah
Grogot dan Pasir Belengkong, Kalimantan Timur meliputi luas 1.278 ha; (4) rawa pasang
surut Kec. Binjau Hulu, Ketungau Hilir, dan Kelam Permai, Kab. Sintang, Kalimantan Barat
seluas 20.000 ha; dan (5) rawa lebak, Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, Nangro Aceh
Darussalam seluas 13.600 ha.
Hasil survey menunjukkan bahwa tanah gambut baik antar lokasi maupun antar titik
sampling sangat beragam baik ketebalan, kematangan, dan lingkungan pembentukannya.
Berdasarkan ketebalan gambutnya pada rawa lebak Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan tanah gambut tersebar dengan luasan sekitar 386 ha (3,8%) berupa
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gambut dangkal (50-100 cm); 762 ha (7,5%) gambut sedang (100-200 cm), 1.234 ha (12,2%)
gambut dalam (200-300 cm), dan 6.745 ha (67%) gambut sangat dalam (.300 cm); pada rawa
lebak Kec. Amuntai Tengah dan Kec. Banjang, Kalsel tanah gambut menyebar dengan luas
3.171 ha (47,9%) gambut dangkal dengan genangan < 1 m, 2.380 ha (35,96%) gambut
sedang dengan genangan < 1 m , dan 1.067 ha (16,12%) gambut sedang dengan genangan
dalam > 1 m; pada rawa pasang surut Tanah Grogot dan Pasir Belengkong, Kab. Tanah
Paser, Kalimantan Timur tanah gambut menyebar seluas 278 hektar (39%) gambut dangkal
(ketebalan 50-60 cm), meliputi 269 hektar (38%) gambut sedang, dan 161 hektar (22,7%)
gambut dalam dari total lahan gambut seluas 708 hektar; pada rawa pasang surut Kab.
Sintang, Kalbar tanah gambut tersebar dengan luasan 1.958 ha (10%) gambut dangkal, 3.215
ha (16%) gambut sedang, 4.171 ha (20%) gambut dalam, dan 4.265 ha (21%) gambut sangat
dalam; dan pada rawa lebak, Kab. Nagan Raya, Nangro Aceh Darussalam tanah gambut
tersebar dengan luasan 970 ha (6,36%) gambut dangkal, 3.746 ha (24,57%) gambut sedang,
2.365 ha (15,51%) gambut dalam, dan 7.618 ha (49,96%) gambut sangat dalam.
Hasil analisis menunjukkan pH tanah gambut beragam, rata-rata gambut rawa lebak
(pH 3,5-5,02) lebih tinggi dibandingkan rawa pasang surut (pH 3,0-4,5). Tanah gambut rawa
pasang surut sering berasosiasi dengan lapisan pirit yang berada di bagian bawah gambut
sehingga apabila kering mengalami pemasaman. Kebanyakan tanah gambut pada ekosistem
rawa lebak hampir matang (hemik) sampai matang (saprik), sementara pada ekosistem rawa
pasang surut kebanyakan fibrik dan hemik semakin tebal semakin mentah gambut (fibrik)
yang berada di lapisan atasnya. Status hara N, P, K dari gambut pasang surut lebih rendah
dibandingkan dengan gambut rawa lebak. Basa-basa tertukar (Ca, Mg, K dan Na) pada
gambut dari ekosistem rawa pasang surut relatif lebih rendah dibandingkan dengan gambut
dari ekosistem rawa lebak. Hal ini karena gambut rawa lebak sering mendapatkan perkayaan
dari banjir berkala dari hulunya, sedangkan gambut rawa pasang surut lebih cepat mengalami
dekomposisi dan pencucian melalui gerakan pasang surut lebih intensif dibandingkan rawa
lebak yang cenderung tidak dinamis.
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Karakteristik Lengas Gambut Ombrogen Menurut Tinggi Muka Air
Tanah
Ahmad Kurnain
Jurusan Tanah FakultasPertanianUniversitasLambungMangkurat
Banjarbaru 70714
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Abstrak
Isu subsidensi dan emisi gas rumah kaca pada lahan gambut selalu dikaitkan dengan
dinamika tinggi muka air (TMA) di bawah permukaan lahan gambut. Bahkan akhir-akhir ini
isu kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut juga dikaitkan dengan dinamika TMA.
Kondisi TMA pada dimensi waktu dan ruang dipengaruhi oleh neraca air lateral dan vertical
pada suatu kesatuan hidrologis gambut (KHG). Pada bagian KHG yang berada pada
bentukan gambut topogen, dinamika TMA dipengaruhi secara lateral oleh fluktuasi pasangsurut air sungai, dan secara vertical oleh presipitasi dan evaporasi. Sementara bagian KHG
yang berada pada bentukan gambut ombrogen, dinamika TMA-nya sangat dipengaruhi secara
vertical oleh presipitasi dan evaporasi, dan jika terdapat saluran alami atau buatan, maka
dinamika TMA-nya juga dipengaruhi secara lateral oleh aliran masuk (recharge) dan aliran
keluar (discharge). Dalam kaitannya dengan restorasi hidrologi pada ekosistem gambut
terdegradasi, maka sangat diperlukan pemahaman atas karakteristik neraca air lateral pada
gambut ombrogen. Sebagai bagian dari upaya itu, makalah ini menggambarkan karakteristik
lengas gambut ombrogen pada beberapa TMA. Data hidrofisika gambut ombrogen yang
dicuplik pada beberapa tipe penggunaan lahan gambut dianalisis dan diolah untuk
mendapatkan gambaran kemampuan retensi dan desorpsi lengas, sekaligus tipologi lengasny
amenuru tdinamika TMA.
Kata kunci: neraca air, hidrofisika gambut, retensi, desorpsi
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HUBUNGAN KADAR AIR GAMBUT DENGAN SIFAT HIDROFOBIK

Siti Nurzakiah1, Nurita1 dan Dedi Nursyamsi2
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Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Jl. Kebun Karet. Loktabat Utara. Banjarbaru.
(zakiah_balittra@yahoo.co.id).2 Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.

Abstrak
Lahan gambut merupakan ekosistem yang khas karena memiliki kadar bahan organik yang
tinggi dan kerapatan massa rendah sehingga gambut mempunyai kemampuan yang tinggi
dalam menyimpan air. Kapasitas menyimpan air yang tinggi merupakan salah satu sifat alami
dan penting dari gambut. Kemampuan gambut menyimpan air dapat diinterpretasikan salah
satunya dengan nilai kadar air. Sifat hidrofobik gambut berkaitan dengan kadar air tanah.
Apabila kawasan lahan gambut terusik oleh aktivitas manusia seperti pembukaan hutan alam
tanpa memperhatikan kaidah konservasi, maka akan terjadi subsiden dan permukaan gambut
menjadi lebih kering dan rentan terbakar sehingga kehilangan fungsinya sebagai tanah dan
menjadi hidrofobik. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan sampling tanah pada
tahun 2014. Parameter yang diamati adalah tinggi muka air tanah, kadar air tanah dan sifat
hidrofobik gambut. Sifat hidrofobik gambut dikaji dengan analisis gugus-gugus pembawa
sifat hidrofobik yaitu pada puncak serapan 1712 cm-1 (ikatan C=C dari ester, eter, fenol dan
cincin benzena), 1627 cm-1 ( ester, eter, fenol dan gugus C=C dalam bentuk siklik dan
benzena) dan 1265 cm-1 (C-O dari ester, eter dan fenol) dengan pembacaan pada FTIR
(Fourier Transform Infra Red) spektrofotometer.Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara kadar air tanah dengan sifat hidrofobik gambut. Hasil
penelitian menunjukan bahwa kadar air berkorelasi dengan sifat hidrofobik gambut. Semakin
besar luas area serapan gambuthidrofobik maka kadar air gambut semakin rendah. Hal ini
mengindikasikan bahwa tindakan pengelolaan air sangat diperlukan sebagai salah satu upaya
mempertahankan gambut tetap dalam kondisi lembab dengan mengatur tinggi muka air tanah
agar perubahan sifat gambut dari hidrofilik menjadi hidrofobik dapat dicegah dan
mengurangi kerentanan gambut terhadap kebakaran.

Kata Kunci: Kadar air, lahan gambut, sifat hidrofobik
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PEATSWAMP DEGRADATION AND
ITS SOLUTION IN RIAU PROVINCE

Elviriadi
Faculty Agricultural and Animal Science, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
Riau.
Pekanbaru, Indonesia
e- mail : Centrefuture@yahoo.co.id

ABSTRACT
Characteristic of Land degradation in Riau Province in the study can be viewed as any
change or disturbance to the land perceived to be deleterious or undesirable area, loss of the
biological and loss of natural vegetation, local economic productivity and complexity of rainfed cropland, urban sprawl, irrigated cropland, forest and commercial development
combination of processes arising from company/human activities. The conclusion was based
on peat in Riau severe damage as a result of the drying system with the creation of
canalization that followed the burning of forests and massive land over the last 17 years. As a
result, a decline in Riau land of which 90% is the deepest tropical peat swamp in the world.
Data analysis based on the results of the observation that has been going on for one year
found severe damage to turf conditions Riau has been uneven in some areas. Damage to peat
mainland Riau impact on the soil surface as is the case in Kalimantan, which is about 2
centimeters (cm) per year. Result and discussion revealed some of solutions to address the
threat of damage due to the sinking of Riau burning peat. 1). “Rewetting” technique. 2) Back
to traditional ecological knowledge management from the indigenous people. 3) Reformation
policy mindset; from the economic (oil palm plantation) oriented to promote the balance of
nature and sustainability development.
Key words: Burning peat, smog pollution, rewetting technique, traditional ecological
knowledge
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Pengukuran awal setelah kebakaran tahun 2015 di Kalimantan Tengah, Indonesia
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3
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RINGKASAN
Lahan gambut tropis memainkan peran penting dalam perubahan iklim global, karena
menyimpan sejumlah besar karbon dan pada saat yang sama menghadapi tekanan yang luar
biasa dari konversi lahan. Kebakaran telah banyak terjadi dalam pengembangan lahan
pertanian setelah drainase air yang berlebihan di lahan tersebut. Teknik Rod Surface
Elevation Table (RSET) (Cahoondan Lynch 1997) digunakan untuk memantau perubahan
elevasi permukaan karena pertambahan dan penurunan permukaan bawah atau ekspansi
karena oksidasi ,pemadatan, dan konsolidasi. Selain itu, muka air tanah dipantau selama studi
dan dilakukan pengambilan sampel tanah gambut secara berkala untuk analisis bobot isi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teknik RSET untuk pengukuran perubahan
permukaan gambut untuk jangka panjang. Dilakukan pemasangan sebanyak 22 perangkat
RSET-MH di Kalimantan Tengah, Indonesia untuk mewakili gradient degradasi lahan gambu
mulai dari hutan rawa gambut yang dilindungi sampai dikelola dengan baik (PSF) hingga
kawasan yang terganggu. Lokasi penelitian merupakan kawasan gambut yang terpengaruh
kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dan beberapa daerah terbakar lebih dari satu kali.
Pengukuran awal ini dilakukan setiap bulan secara reguler untukmemberikan informasi
ilmiah yang bermanfaat mengenaiperkiraan perubahan permukaan lahan gambut dan
kehilangan karbon akibat drainase dan kebakaran.
Kata kunci: subsidens, pemadatan, drainase, konversi lahan gambut
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Peranan Lapisan Gambut Pada Dinamika Fraksi Besi di Lahan Pasang Surut
Arifin Fahmi
Institut Pertanian Bogor
Abstrak
Luas lahan rawa di Indonesia berkisar 34,93 juta ha atau 18,28% dari luas total
daratan Indonesia, sekitar 20 juta hektarnya adalah lahan pasang surut. Sebagian besar
tanah gambut di lahan pasang surut bersosiasi dengan tanah sulfat masam. Review ini
ditujukan untuk menggambarkan peran lapisan gambut terhadap dinamika fraksi besi di
lahan pasang surut, khususnya tanah sulfat masam. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa hilangnya lapisan gambut di atas tanah sulfat masam ataupun menipisnya dan
hilangnya lapisan gambut di atas bahan sulfidik telah menurunkan konsentrasi dan
persentase Fe organik dalam lapisan tanah teratas. Fakta ini dapat dipahami karena lapisan
gambut merupakan sumber senyawa organik yang berperanan besar dalam pembentukan
komplek Fe–senyawa organik, dan hilangnya lapisan gambut berarti hilangnya sumber
senyawa organik tersebut.
Kata kunci : Besi, Gambut, Lahan pasang surut dan Tanah sulfat masam
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Pendugaan Biomassa dan Hara yang Dikembalikan di Perkebunan Kelapa Sawit dalam
Satu Siklus Pertanaman di Lahan Gambut
Syaiful Anwar*, Fuadi Irsan, Budi Nugroho, Lilik Tri Indriyati
Departmen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB, Jl. Raya Darmaga
Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 West Java, Indonesia
*Penulis korespondesi: syaianwar@yahoo.com
Perkembangan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut terus menjadi perhatian terkait
dengan isu perdagangan dan lingkungan global seperti isu terkait karbon dan penggunaan
hara melalui pupuk. Estimasi serapan karbon kelapa sawit sejauh ini baru berfokus pada
karbon dari tegakan saja. karbon yang berasal dari biomassa yang dipanen dalam bentuk TBS
dan dikembalikan melalui pruning pelepah belum banyak dikaji terkait dengan serapan
karbon perkebunan kelapa sawit. Selain membawa karbon, pelepah yang dikembalikan juga
membawa hara-hara esensial seperti N, P dan K. Tujuan dari penelitian ini adalah
mempelajari potensi biomassa, karbon dan hara yang dikembalikan berupa C, N, P dan K
dalam satu siklus pertanaman. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, akumulasi
sampai usia 25 tahun biomassa pangkasan pelepah yang dikembalikan sebesar116.11 ton/ha
dan karbon yang dikembalikan sebesar64.04 ton C/ha atau setara dengan 181.39 ton CO2/ha.
Sedangkan unsure hara yang dapat dikembalikan ke dalam tanah adalah 1.80 ton N/ha 0.18
ton P/ha dan 1.59 ton K/ha.
Kata kunci: biomassa dikembalikan, gambut, hara dikembalikan, kelapa sawit, pangkasan,
pelepah
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KANDUNGAN HARA AIR HUJAN, AIR LOLOSAN TAJUK, DAN AIR ALIRAN
BATANG PADA SUB TIPE HUTAN RIVERINE DI HUTAN RAWA GAMBUT
KALIMANTAN TENGAH INDONESIA
(Mineral Nutrient Content of Rainfall, Throughfall, and Stemflow in Riverine Sub-type
of Peat Swamp Forest in Central Kalimantan, Indonesia)
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RINGKASAN

Air lolosan tajuk (throughfall), air aliran batang (stemflow), dan curah hujan yang jatuh
pada hutan rawa gambut di bagian hulu sungai Sebangau di Kalimantan Tengah, Indonesia
diambil airnya setiap 4 minggu sekali mulai 30 Juni 2007 hingga 20 Oktober 2007.
Sample air tersebut kemudian dianalisis untuk hara Ca, Mg, K, Na, Fe, dan pH. Air
lolosan tajuk dan air aliran batang diambil pada tiga study plot permanent di Riverine
Forest Sub-type. Pada setiap plot, air lolosan tajuk diambil dengan pola (1 tetap dan 2
sample yang berpindah). Untuk pengambilan sample air aliran batang, air diperoleh dari 3
tanaman yang mempunyai diameter yang berbeda, yang telah ditempatkan plastik
melingkar pada batang tersebut. Curah hujan dikumpulkan dari dua tempat yaitu di atas
kanopy 1 alat penakar hujan dan yang 1 (satunya) lagi diletakkan pada base camp. Air
curah hujan agak masam (pH antara 5.41 dan 6.40 dengan rata-rata 6.16±0.22) dengan
unsure hara yang dominant Ca dan K. Air lolosan tajuk dan air aliran batang mempunyai
konsentrasi hara yang lebih tinggi dibandingkan dengan air hujan pada hampir semua hara
dan pH nya lebih rendah. Nilai pH air lolosan tajuk berkisar antara 5.09 dan 6.23 (dengan
rata-rata 5.87±0.22). pH air aliran batang berkisar dari 4.10 sampai 6.09 dengan rata-rata
5.33±0.37). Hara masuk dari air hujan, air lolosan tajuk, dan air aliran batang
menunjukkan variasi selama penelitian. Jumlah air lolosan tajuk dan air aliran batang
menurun dengan menurunnya jumlah curah hujan. Air lolosan tajuk sebanyak 504 mm
(66%) dari total jumlah curah hujan.
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Pengaruh Rock Phosphate terhadap pertumbuhan Tanaman Cabai Di
Lahan Gambut
Wahida Annisa1 dan Husnain2
(1) Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Banjarbaru
(2) Balai Penelitian Tanah, Bogor
annisa_balittra@yahoo.com
Abstrak
Karakteristik fisik dan kimia yang khas membuat gambut menjadi sangat rentan
terhadap perubahan penggunaan lahan. Tanah gambut tropika memiliki kandungan hara yang
rendah dan kemasaman tinggi akibat proses pembentukan bahan gambutnya banyak
dipengaruhi oleh air hujan yang miskin dengan mineral, sehingga komposisi hara tanah
gambut tropika tergantung pada komposisi hara di dalam tumbuhan bahan asal gambut.
Cabai merupakan tanaman hortikultura yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian rock phosphate terhadap
pertumbuhan dan hasil cabai di tanah gambut selama satu musim tanam.Rancangan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok factorial dua factor yang di
ulang sebanyak 3 ulangan. Faktor pertama adalah penggunaan pupuk organic yaitu: (1) NPK
(pola petani), (2) npk + rock phosphate, (3) npk + kompos multiorganik, (4) npk + 50% rock
phosphate + 50% kompos multiorganik. Faktor kedua adalah penggunaan mulsa yaitu: (1)
tanpa mulsa, (2) mulsa jerami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian rock
phosphate yang dikombinasikan dengan kompos multiorganik meningkatkan pertumbuhan
dan hasil tanaman cabai di lahan gambut mencapai 25%
Kata Kunci: Lahan gambut, cabai, rock phosphate, kompos multiorganik
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KERAGAMAN MIKROBA DI RAWA GAMBUT AKIBAT ALIH
FUNGSI LAHAN
Yuli Lestari
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Banjarbaru
Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
e-mail : yulibalittra70@yahoo.com
Hutan rawa gambut terbentuk dari akumulasi bahan organic yang lebih cepat dibandingkan
laju dekomposisi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim masam, tergenang air, kahat hara
dengan kondisi anaerobic. Rawa gambut yang tergolong unik dan komplek penting untuk
konservasi keragaman pada level genetik, spesies dan ekosistem. Spesies yang ada adalah
spesies yang hanya ditemukan atau terutama ditemukan di lahan gambut, adaptif, terhadap
kemasaman, kahat hara dan genangan (waterlogged). Selain itu kondisi lingkungan tersebut
memungkinkan mempengaruhi pertumbuhan, keragaman dan aktivitas mikroba di dalamnya
baik yang berperan penting dalam siklus hara maupun berbagai aktivitas lingkungan yang
lain. Sebaliknya proses mikrobiologi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
ekologi dan biokimia tanah-tanah di lahan gambut. Di alam mikroba terlibat dalam
perubahan kimia dan dekomposisi mineral baik secara langsung maupun tidak
langsung..Aktivitas mikroba dapat menyebabkan presipitasi mineral, adsorbsi, pelindian
(leaching) mineral dan pembentukan atau destruksi komplek organic-mineral. Oleh karena itu
pemanfaatan rawa gambut untuk usaha perkebunan, pertanian dan hutan tanaman industri
akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah gambut. Pembuatan saluran
drainase dalam pembukaan rawa gambut akan merubah kondisi lingkungan yang semula
tergenang (anaerob) menjadi aerob. Pada kondisi aerob laju dekomposisi bahan organik
meningkat sehingga mempercepat kematangan tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara
terutama nitrogen. Namun demikian dekomposisi bahan organik secara aerob akan
menghasilkan CO2 yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Selain itu pada rawa
gambut yang kaya unsurr hara, pelepasan N2O juga meningkat akibat drainase lahan gambut.
Oleh karena itu pengelolaan lahan gambut untuk usaha pertanian tidak hanya diarahkan pada
peningkatan produktivitas namun juga mempunyai efek negatif yang rendah terhadap
keragaman mikroba dan perubahan iklim.
Key words: Rawa gambut, alih fungsi lahan, keragaman mikroba
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Aktivitas enzim dihubungkan dengan komposisi lignoselulosa di rizosfer kelapa
sawit pada lahan gambut
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3
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Pertanian, Cimanggu Bogor

Abstrak
Pengembangan kelapa sawit di lahan gambut mensyaratkan adanya drainase. Drainase
lahan gambut memicuterjadinya dekomposisi gambut, hal ini masih menjadi
kontroversi.Komponen lignoselulosa(selulosa, hemiselulosa dan lignin) merupakan bagian
dari komposisi kimia gambut yang menjadi objek dekomposisi dipercepat oleh katalisasi oleh
aktivitas enzim sepertiβ-glukosidase dan laccase di rizosfer pada lahan gambut. Penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari hubungan komposisi lignoselulosa dan aktivitas enzim di
rizosfer kelapa sawit, hutan dan semak pada lahan gambut. Penelitian dilakukan di
perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak
Prov. Riau dengan metoda eksploratif. Pemilihan lokasi kebun berdasarkan ketebalan gambut
(<3m dan >3m) dan umur kelapa sawit (<6, 6-15 dan >15 tahun)dan lokasi pembanding di
landusehutan dan semak. Sampel gambut dikomposit dari gambut yang menempel di
perakaran pada kedalaman lapisan perakaran 0-25, 25-50 dan 50-75 cm. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kadar selulosa (17.107−67.113%)dan hemiselulosa (28.285−75.223%)
lebih tinggi dibandingkan lignin(3.142−17.436%)dari gambut yang terdapat di rizosfer kelapa
sawit, hutan dan semak. Aktivitas enzim di rizosfer kelapa sawit terkait enzim pendegradasi
selulosa dan hemiselulosa yaitu β-glukosidase(0.212 − 4.213μg/g/jam). Aktivitas enzim
pendegradasi lignin yaitu laccase (1.032 −19.998 μg/g/jam).Komponen selulosa dan
hemiselulosa tidak nyata berkorelasi dengan aktivitas enzim sedangkan komponen lignin
nyata berkorelasi positif dengan aktivitas laccase. Aktivitas enzim (indikator dekomposisi
gambut) dapat ditekan dengan mempertahankan kadar air gambut tetap tinggi.
Kata kunci: lignoselulosa gambut, aktivitas β-glukosidase, aktivitas laccase, rizosfer kelapa
sawit
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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the best frequency of liquid organic fertilizer and the
dosage of NPK fertilizer which can increase the growth and yield of tomato plant on peat
land. The study was conducted in October 2016 until January 2017, on peatland of Menteng,
Jekan Raya, Palangka Raya city. The research used Randomized Complate Block Design
(RCBD) Factorial with two factors of treatment. The first factor is the frequency of liquid
organic fertilizer (LOF) consisting of 2 levels ie: A1 = LOF 5 days, A2 = LOF 10 days,
second factor is the dosage of NPK fertilizer Consists of 4 levels, namely: B1 = NPK 80%,
B2 = NPK 60%, B3 = NPK 40%, B4 = NPK 20%. The variables observed were flowering
age, number of fruit of crop, fruit weight of crop, and fruit weight of plot. Result of the
research indicate that liquid organic fertilizer with a frequency of 5 days can accelerate the
age of flowering to 33 days, the number of fruit of plant (15.61 fruit) and fruit weight of plant
(546.01 gram). NPK fertilizer 80% is the best dose that can accelerate the flowering age to 33
days, increase the number of fruit of plant (15,99 fruit), fruit weight of plant (576,64 gram)
and fruit weight of plot (2195,88 gram).
Keywords: Tomato, liquid organic and NPK fertilizer, peatland
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PEMANFAATAN PUPUK HAYATI DAN AMELIORAN UNTUK
MENINGKATKAN HASIL KEDELAI DI LAHAN GAMBUT
TERDEGRADASI
Eni Maftu’ah, Izhar Khairullah dan S. Asikin
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)
Jl. Kebun Karet, Loktabat, Banjarbaru
e-mail:eni_balittra@yahoo.com
Abstrak
Lahan gambut terdegradasi berpeluang untuk dijadikan areal pengembangan kedelai, namun
diperlukan teknologi pengelolaan lahan yang mampu memperbaiki kesuburan tanah yang
aman bagi lingkungan. Pupuk hayati dan amelioran merupakan salah satu komponen untuk
memperbaiki kesuburan tanah gambut untuk mendukung pertumbuhan dan produksi
tanaman. Penelitian dilakukan di lahan gambut terdegradasi di desa Kalampangan, Kodya
Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan April – September
2015. Penelitian dengan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial, yang diulang 3
kali. Perlakuan yang diberikan adalah; Faktor I: Jenis Pupuk hayati (P1 = Biotara 25 kg/ha,
P2 = Agrimeth 400 g/ha); Faktor II: Jenis Amelioran (A1 = 100% Biochar cangkang kelapa,
A2 = 100% Abu cangkang kelapa, A3 = 50% biochar cangkang kelapa + 50% pukan ayam,
A4 = 50% abu cangkang kelapa + 50% pukan ayam, A5 = 100% Dolomit, A6 = Cara petani).
Lokasi penelitian mempunyai kesuburan tanah yang sangat rendah dengan pH yang sangat
masam (3,50) dan ketersedian hara NPK sangat rendah. Teknologi ameliorasi dan pupuk
hayati mampu meningkatkan produksi tanaman kedelai di lahan gambut terdegradasi. Jenis
amelioran lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, serta produksi tanaman kedelai
dibandingkan pupuk hayati. Produksi tanaman kedelai tertinggi pada perlakuan pemberian
amelioran A5 (100% dolomit) dan tidak berbeda nyata dengan A2 (100% abu), berturut turut
mampu meningkatkan produksi kedelai sampai 21,9% dan 18% dibandingkan cara petani.
Kata kunci: pupuk hayati, amelioran, gambut terdegradasi, kedelai
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Peningkatan Produktivitas Lahan Bergambut Untuk Budidaya Cabe
Merah (Capsicum annum) Melalui Paket Ameliorasi dan Pemupukan
Yuli Lestari, Eva Berlian P dan Muhammad Noor
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA)
Jl. Kebun Karet, Loktabat, P. O. Box 31, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
e-mail: yulibalittra70@yahoo.com.
ABSTRAK
Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian sudah lama dilakukan. Namun demikian sifat
inheren tanah gambut yang miskin mineral dan hara yang diperlukan tanaman, tingginya
kemasaman tanah dan asam organik yang bersifat racun menyebabkan produktivitasnya
rendah. Upaya meningkatkan produktivitas lahan gambut dapat dilakukan dengan
menerapkan teknologi ameliorasi dan pemupukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menentukan paket ameliorasi dan pemupukan yang tepat guna meningkatkan produktivitas
lahan bergambut dalam budidaya cabai merah (Capsicum annum).
Penelitian ini
dilaksanakan di lahan petani Desa Wonoagung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah. Perlakuan yang diteliti ada 3 paket, yaitu: Paket A ( kapur dolomit 2
t/ha, kompos purun tikus 5 t/ha, urea 250 kg/ha, KCl 300 kg/ha, SP-36 250 kg/ha,
CuSO4.5H2O 5 kg/ha dan ZnSO4.7H2O 5 kg/ha), Paket B (kapur dolomit 2 t/ha, pupuk
kandang 5 t/ha, urea 250 kg /ha, KCl 300 kg/ha, SP-36 250 kg/ha, CuSO4.5H2O 5 kg/ha
dan ZnSO4.7H2O 5 kg/ha) dan Paket C (Kontrol Petani) (kapur dolomit 3,85 t/ha, pupuk
kandang 16,60 /ha, urea 664 kg/ha, KCl 664 kg/ha, SP-36 448 kg/ha dan abu bakaran tanah
gambut dan tanaman sekitarnya 14,03 t/ha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
umumnya paket ameliorasi dan pemupukan meningkatkan pH tanah, ketersediaan hara P,
basa tertukar (K, Ca dan Mg) dan kation polivalen (Zn) dibandingkan tanah awal. Pada saat
pertumbuhan tanaman vegetatif maksimum status hara N, P dan basa tertukar Ca tergolong
sedang, basa tertukar K dan Mg tergolong sangat tinggi dan kadar hara dalam jaringan
tanaman berada pada kisaran optimum untuk pertumbuhan tanaman. Produksi cabe merah
tertinggi di lahan bergambut adalah 11,97 t/ha diperoleh pada perlakuan Paket B. Dengan
demikian produktivitas lahan bergambut untuk budidaya cabe merah tertinggi diperoleh pada
pemberian bahan amelioran dan pemupukan Paket B (kapur dolomit 2 t/ha, pupuk kandang
5 t/ha, urea 250 kg /ha, KCl 300 kg/ha, SP-36 250 kg/ha, CuSO4.5H2O 5 kg/ha dan
ZnSO4.7H2O 5 kg/ha).
Key words: lahan bergambut, ameliorasi, pemupukan
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PERANAN JENIS DAN DOSIS BIOCHAR TERHADAP PENURUNAN
EMISI CO2 PADA PERTANAMAN JAGUNG DI TANAH GAMBUT
Eni Maftu’ah dan Nurita
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Banjarbaru
Telf /Fax: (0511) 4773034, Kotak Pos 31
Email: eni_balittra@yahoo.com

Emisi karbon seringkali semakin meningkat seiring pemanfaatan lahan gambut untuk
pertanian. Biochar memiliki struktur kimia dan fisik yang sangat kompleks, dan permukaan
biochars mampu menyerap berbagai gas. Biochar disinyalir mampu menurunkan emisi CO 2
pada tanah gambut, namun pergaruhnya bervariasi tergantung pada jenis bahan baku biochar,
lama pirolisis, suhu pirolisis dan dosis biochar yang diberikan. Penelitian bertujuan untuk
mengetahui peranan jenis dan dosis biochar dalam menurunkan emisi CO2 pada pertanaman
jagung di tanah gambut. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Balai Penelitian Pertanian
Lahan Rawa (Balittra), pada bulan Agustus sampai Oktober 2014. Rancangan percobaan
yang digunakan adalah RAL faktorial 3 ulangan, dengan Faktor I. jenis biochar (galam,
pelepah sawit, sekam padi dan tempurung kelapa), Faktor II adalah dosis biochar (0, 2, 4 8
dan 16 t/ha). Tanah diambil dari lahan gambut di ds. Kalampangan, Kodya Palangkaraya,
Kalimantan Tengah. Tanaman yang digunakan adalah jagung. Pengamatan fluks CO2, pH dan
Eh tanah dilakukan pada saat tanam dan akhir fase vegetative. Pengamatan tinggi tanaman
secara periodik setiap dua minggu sekali sampai akhir vegetative. Efektivitas biochar dalam
menurunkan emisi CO2 tergantung pada jenis biochar. Biochar dari tempurung kelapa
dengan dosis 4 t/ha memberikan pengaruh terbaik terhadap tinggi tanaman jagung sekaligus
menurunkan emisi CO2 sampai 70% dibandingkan kontrol.
Kata kunci: biochar, gambut, emisi CO2
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Serapan CO2 Beberapa Jenis Vegetasi Tingkat Semai
Di Laboratorium Hutan Alam Gambut Sebangau.
Oleh:
Armando1, Renhart Jemi2*, Yusintha Tanduh2, Chistopheros2 dan ReriYulianti2
1. Mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
2. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
*Alamat: Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangla Raya.
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Kotak Pos 2/PLKUP Palangka Raya
Kalimantan Tengah.
HP: 081256441260, Email: jemi@for.upr.ac.id
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsentrasi CO2 di sekitar semai, mengetahui
serapan CO2 pada vegetasi tingkat semai, mengetahui komposisi C dan O2 pada vegetasi
tingkat semai dari serapan CO2, dan nilai jasa lingkungan dari serapan CO2 oleh semai yang
ada di hutan gambut.Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hutan Alam Gambut Sebangau
menggunakanalat sensor CO2 engine K30 yang disambungkan dengan data logger LR5000
series sebagai perekam hasil dari sensor serapan gas CO2 dengan desain plot pengamatan
menggunakan metode jalur (sampling). Hasil penelitian ini menunjukan 36 jenis vegetasi
tingkat semai yang terukur serapan CO2. Konsentrasi CO2 di sekitar semai di atas permukaan
tanahpengukuran X1= 5,860 ton/ha/menit dibandingkan pada pengukuran X2= 5,835
ton/ha/menit dan X3= 5,722 ton/ha/menit. Penyerapan CO2 oleh vegetasi tingkat semai sangat
bervariasi yaitu berkisar -0,076 – 0,347 Ton/Ha/menit, hal ini dikarenakan kemampuan
vegetasi tingkat semai mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap gas CO2.
Total perkiraan komposisi C 1,029 ton/ha/menit. Total perkiraan Komposisi O2 dari serapan
CO2 per jenis anakan berkisar 2,743 ton/ha/menit. Nilai jasa serapan karbon actual sebesar
Rp. 251.428; Ton/Ha/Menit dengan total keseluruhan anakan menyerap CO2 berkisar 3,771
Ton/Ha/Menit. Vegetasi tingkat semai jenis ramin mempuyai serapan yang paling besar.
Kata Kunci : Emisi Gas Rumah Kaca, Konsentrasi CO2, Serapan CO2, Komposisi C dan O2,
Nilai Jasa Lingkungan.
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METODE PREDIKSI EMISI KARBON DIOKSIDA PADA LAHAN GAMBUT
Siti Nurzakiah
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Jl. KebunKaret. Loktabat Utara. Banjarbaru.
(zakiah_balittra@yahoo.co.id).
Abstrak
Lahan gambut merupakan ekosistem dengan cadangan karbon yang tinggi sehingga
berpotensi membebaskan karbondioksida pada saat pembukaan lahan. Pembukaan lahan
gambut untuk pertanian tidak dapat dihindari karena potensinya yang besar untuk pertanian,
namun budidayapertanian di lahan gambut harus memperhatikan karakteristik sifat fisik dan
kimia gambut yang berkaitan dengan kestabilan gambut dan aspek lingkungan.Aspek
lingkungan yang mengemuka belakangan ini adalah emisi karbondioksida.Emisi
karbondioksida dikaitkan dengan oksidasi gambut akibat penurunan muka air tanah dan
dekomposisi bahan organik. Bahan organic pada suhu dan tekanan normal tidak bias bereaksi
langsung dengan oksigen dan proses oksidasi gambut harus didukung dengan kadar air
optimal, hara yang cukup dan adanya aktivitas mikrob. Oleh karena itu potensi terjadinya
emisi karbondioksida akibat oksidasi gambut akibat penurunan muka air tanah masih dapat
diperdebatkan. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengestimasi emisi
karbondioksida di lahan gambut. Dengan beragamnya bahan asal pembentuk gambut,
ketebalan dan kematangan gambut, serta factor lingkungan maka diperlukan ketepatan dalam
menentukan metode prediksi emisi karbondioksida yang akan digunakan agar data yang
dihasilkan tidak melebih taksiran (over-estimated).
Kata Kunci :Emisi karbondioksida, lahan gambut
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Peranan Bahan Amelioran dan Pengaturan Air Terhadap Emisi CH4, CO2 dan
Rosot Karbon pada Budidaya Padi di Lahan Gambut dan Sulfat Masam
Khairil Anwar dan Koesrini
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, PO. BOX 31, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
email: khairil1960@yahoo.com

ABSTRAK
Luas lahan rawa pasang surut di Indonesia sekitar 20.096.800 ha yang tersebar di pulau
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pada lahan pasang surut tersebut terdapat tanah
gambut dan tanah sulfat masam, lahan tersebut cukup potensial untuk dikembangkan
menjadi lahan budidaya tanaman padi. Dalam budidaya padi, faktor pengelolaan air menjadi
kunci utama keberhasilan usahatani, dan pengembalian bahan amelioran berupa jerami padi
merupakan langkah pengembalian hara yang telah diambil tanaman dari tanah. Disisi lain,
budidaya padi juga membawa dampak negatif yaitu emisi gas rumah kaca (CH4 dan CO2),
terutama di lahan gambut. Panelitian bertujuan untuk mengetahui peranan bahan ameliorant
dan pengaturan air dalam menurunkan emisi CH4 dan CO2, serta meningkatkan rosot karbon
pada budidaya padi di lahan gambut dan sulfat masam. Berupa penelitian lapangan pada dua
tipe lahan yang relative masih tinggi bahan organiknya yaitu lahan gambut dan lahan sulfat
masam pada tipe luapan B/C. Dua faktor yang dapat mengurangi emisi CH4 dan CO2
dijadikan sebagai factor perlakuan, yaitu pengaturan air dan ameliorasi.Penelitian disusun
dalam rancangan petak terpisah dengan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kedua factor tersebut berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, dimana: (a) pada
fase vegetatif, pemberian kompos jerami mampu menurunkan konsentrasi sebesar 22,6% CO2
dan 14.7% CH4 dan pemberian terak baja mampu menurunkan konsentrasi 28,8% CO2 dan
10,4% CH4. Pemberian air berselang-seling (intermeten) tidak mampu menurunkan
konsentrasi CO2 dan CH4; (b) pada fase generatif, pada tanah gambut, pemberian kompos
jerami mampu menurunkan 15,2% CH4, dan pemberian terak baja menurunkan konsentrasi
sebesar 13,7% CO2dan 21,78% CH4; sedangkan pada tanah sulfat masam mampu
menurunkan 9,4% CO2 dan 41,8% CH4. Perlakuan tata air dengan pemberian air berselang
(intermeten) pada tanah gambut mampu menurunkan konsentrasi 12,5% CO2 dan 4,3% CH4,
sedangkan pada tanah sulfat masam mampu menurunkan sebesar 12,66% CO2dan 69,5%
CH4; (c) pengaruh pemberian bahan ameliorant dan pengaturan air tidak mampu
mempengaruhi rosot karbon melebihi > 15% dan lahan gambut lebih besar dari tanah sulfat
masam.
Kata Kunci: Tata air dan bahan amelioran, Emisi GRK, lahan gambut dan sulfat masam
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Pengaruh Tinggi Muka Air Terhadap Emisi CO2 dari Dua Jenis Tanah
Gambut
Wahida Annisa1,Riska Pangestika1 dan Azwar Maas2
(1) Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
(2) Mahasiswa Fakultas pertanian Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
(3) Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: annisa_balittra@yahoo.com
Abstrak
Penurunan muka air tanah yang terlalu dalam menyebabkan gangguan pengaliran air
secara kapilaritas dari air tanah kepermukaan gambut. Menurunnya ketinggian muka air tanah
sampai di bawah 40 cm akan berkontribusi terhadap pelepasan emisi CO2 dari gambut.
Mempertahankan permukaan gambut yang cukup lembab (hidrofilik) akan mengurangi emisi
CO2 dan menghindari kebakaran lahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tinggi
muka air tanah gambut dengan dua jenis gambut yang berbeda terhadap emisi CO2.
Penelitian ini akan dilaksanakan di rumah kaca Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
(BALITTRA) Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok faktorial 3 faktor yang diulang sebanyak 3 ulangan. Faktor pertama adalah jenis
gambut yang terdiri: (1) Gambut topogen, (2) Gambut ombrogen. Faktor kedua adalah
ketinggian tanah gambut yaitu: (1) 100 cm, (2) 70 cm, (3) 40 cm. Hasil penelitian setelah
inkubasi tanah selama 2 bulan menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara
kedalaman muka air tanah dengan emisi yang di lepaskan. Emisi tertinggi di lepaskan pada
tinggi muka air tanah yang dibuat menjadi 100 cm mencapai 775.80 ton/ha dari tanah gambut
ombrogen dan 1312 ton/ha/tahun dari tanah gambut topogen
Kata Kunci: Gambut, Tinggi muka air, kapilaritas tanah, emisi CO2
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Kehilangan Biomassa Gambut dan Emisi CO2 Akibat Kebakaran di Hutan
Rawa Gambut Kalimantan Barat: Estimasi dari Pengukuran Lapangan
Dwi Astiani1*, Mujiman2, Murti Anom3, Muhammad Hatta1, Nelly Lisnawaty4,
Dessy Ratnasari4, and Ruspita Salim4
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jl Imam Bonjol Pontianak, 78124, Indonesia,
2
Forestry Agency of Kabupaten Landak, West Kalimantan Indonesia ,
3
Forestry Agency of Kabupaten Kayong Utara, West Kalimantan, Indonesia,
2
Lembaga Landscape Livelihood Indonesia, Jl. Parit H Husin 2 Gg. Wisata 1 no. 11B, Pontianak, 78121, Indonesia
1

*E-mail: astiani.dwi@gmail.com

Abstrak
Hutan rawa gambut di Indonesia dianggap sebagai simpanan karbon tropis yang
besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penyimpanan karbon terestrial secara
global. Namun, perubahan penggunaan lahan pada ekosistem ini telah menimbulkan dampak
kekeringan dan kebakaran hutan. Akibat perubahan alami dan antropogenik, lahan gambut
tropis yang ubah dan dikeringkan berpotensi menjadi sumber CO2 yang signifikan namun
sebagian besar belum terukur secara dengan baik. Deforestasi dan degradasi hutan melalui
pembakaran dan penguraian biomassa hutan dan karbon tanah telah menjadi isu global karena
kontribusi gas rumah kaca terhadap perubahan iklim global. Dengan demikian kerugian
karbon yang diakibatkan oleh kebakaran di lahan gambut ini dibutuhkan evaluasi dampak
kebakaran pada skala lansekap. Pada periode kering 4-6 minggu selama Januari-Februari
2014, terjadi kebakaran hutan di lahan gambut di Kubu Raya, Kalimantan Barat Indonesia.
Riset ini dilakukan untuk memperkirakan dampak kebakaran pada kehilangan karbon di atas
permukaan dan dari tanah serta dinamika karbon di lahan gambut di wilayah ini. Kehilangan
biomasa di atas permukaan dianalisa dengan membandingkan data biomassa pasca-kebakaran
dengan data dari survei tegakan intensif pada tahun 2013; Kehilangan biomassa dari gambut
selama kebakaran dan emisi CO2 dipermukaan gambut diperoleh dengan pengukuran. Hasil
menunjukkan sejumlah besar kehilangan karbon dari pembakaran biomassa di atas tanah
(sampai 349 Mg CO2 ha-1 untuk biomassa hidup dan necromass) serta dari pembakaran
gambut (sampai 1.018 Mg CO2 ha-1). Selain itu, respirasi CO2 dari permukaan gambut yang
terbakar meningkat selama 8 bulan pertama setelah kebakaran dengan rerata sebesar 126,3
Mg CO2 ha-1 y-1. Studi ini memberikan indikasi yang jelas tentang besarnya kehilangan
karbon akibat kebakaran hutan rawa dan skala emisi CO2 ke atmosfer yang timbul akibat
kebakaran di hutan lahan gambut tropis.
Kata kunci: Karbon di atas permukaan tanah, karbon di tanah gambut, lahan gambut
tropis, respirasi CO2 tanah
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Tingkat Kerentanan kebakaran tanah gambut pada penggunaan lahan
yang berbeda
Nur Wakhid, Siti Nurzakiah, Nurita
BalaiPenelitianPertanianLahanRawa,
Jl. KebunKaret, Loktabat Utara, Banjarbaru70712
Email: n_wakhid@yahoo.com
Abstrak
Kebakaran di tanah gambut tropika di Indonesia selalu dikaitkan dengan alih fungsi
lahan yang terjadi di lahan gambut. Alih fungsi lahan tersebut biasanya terjadi dari hutan
primer menjadi lahan pertanian ataupun perkebunan.Akan tetapi alih fungsi lahan di
Indonesia sangat sulit dihindari karena tingkat kebutuhan lahan yang sangat tinggi.Lahan
gambut yang biasanya berasosiasi dengan lahan basah, berubah menjadi kering karena
pembuatan drainase saat proses pembukaan lahan. Oleh karena itu, hubungan tinggi muka air
dengan kebakaran di lahan gambut sangat erat kaitannya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kerentanan kebakaran di lahan gambut berdasarkan dinamika tinggi muka
air pada penggunaan lahan yang berbeda.Pengukuran tinggi muka air dilakukan secara
manual setiap minggu dari bulan Februari sampai Desember 2014 pada saluran dan lahan,
serta menggunakan alat pengukur otomatis dari bulan Maret sampai Desember pada lahan
yang berbeda. Dinamika tinggi muka air lahan dan saluran di lahan gambut mengikuti variasi
curah hujan.Disampingitu, juga terdapat perbedaan yang nyata antara tinggi muka air pada
beberapa penggunaan lahan yang berbeda, yang otomatis berdampak pada tingkat kerentanan
kebakaran yang berbeda pula.
Kata kunci: Dinamika, Tinggi muka air, curah hujan, pengukuran.
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PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK USAHATANI
Muhammad Alwi
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jln. Kebun Karet P.O.Box 31, Loktabat Utara,
Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712
(Alwi_62@yahoo.co.id)
ABSTRAK
Lahan gambut tersebar di beberapa pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera dan
Papua. Pembukaan lahan (reklamasi) untuk transmigran telah banyak dilakukan pada lahan
gambut, namun sering berakhir dengan kegagalan yang menjadikan lahan terlantar. Hal ini
disebabkan karena dalam pengelolaan lahan gambut harus memperhatikan karakter lahan,
baik secara fisik dan kimia, maupun biologi. Proses pembukaan lahan dan subsidence
merupakan kendala utama dalam pengembangan usahatani di lahan gambut, selain
menganggu keseimbangan lingkungan yang telah ada. Upaya reklamasi harus berwawasan
konservasi yakni memperhatikkan aspek manfaat dan lingkungan. Pemanfaatan lahan
gambut harus menjaga keseimbangan antara kawasan non budidaya untuk menjaga
keseimbangan lingkungan dan kawasan budidaya berdasarkan azas manfaat.
Pemanfaatan kawasan budidaya harus mengacu pada kesesuaian lahan, sedang
penerapan teknologinya harus mengacu pada konsep konservasi yaitu upaya
mengurangi/mecegah terjadinya subsidence. Sistem pertanaman bertanam padi merupakan
salah satu cara untuk menekan kecepatan subsidence. Sistem pertanaman pada kondisi kering
(aerob) akan mempercepat degradasi lahan. Lahan yang dipilih untuk tanaman padi adalah
gambut yang mempunyai ketebalan kurang dari 1 meter, tingkat dekomposisi hemik/saprik,
subtratum liat, potensi hidrologi mendukung untuk pertanaman padi, dan diusahakan pada
lahan yang dipengaruh oleh air pasang surut.
Komponen teknologi yang diterapkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya
degradasi lahan, antara lain: penerapan pengelolaan air, tanah, tanaman yang sesuai dengan
karakteristik lahan gambut. Pengelolaan air harus disesuaikan dengan potensi hidrologinya,
diutamakan untuk pertanaman dalam kondisi reduksi seperti padi, sedangkan bila potensi
hidrologi menghendaki pertanaman dalam kondisi oksidasi, maka diperlukan pengaturan
permukaan air tanah sesuai kedalaman air tanah optimum untuk tanaman yang diusahakan.
Ameliorasi tanah diarahkan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesuburan tanah
melalui upaya ameliorasi dan pemupukan hara makro dan mikro, disamping itu dalam
pengolahan tanah perlu diterapkan pengolahan tanah minimum atau tanpa olah tanah.
Pengelolaan tanaman dititik beratkan pada penggunaan tanaman dan varietas adaptif yang
bernilai ekonomis serta penerapan pola tanam sesuai potensi hirologinya. Upaya tersebut
setidaknya memperlambat terjadinya degradasi lahan.
Kata Kunci: Gambut-pemanfaatan-usahatani
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DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERHADAP EKONOMI
DAN PENERIMAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PULANG PISAU
Betrixia Barbara1, Nina Yulianti2, and Eritha Kristiana Firdara3
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Kalimantan Tengah mengalami kebakaran hutan dan lahanhampir disetiap musim
kemarau tiba. Oleh karena itu, Kalimantan Tengah turut memperparah produksi asap dan
pengemisian karbon yang terjadi di Indonesia. Salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang
paling sering terjadi kebakaran adalah Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya Desa Tumbang
Nusa. Kebakaran di Desa Tumbang Nusa memiliki dampak negatif terhadap ekonomi dan
penerimaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kerugian ekonomi dan
penerimaan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Tumbang Nusa. Data
diperoleh dengan melakukan FGD dan wawancara terhadap 30 nelayan. Hasil FGD
menunjukan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini menyebabkan
kerugian ekonomi berupa: terbakarnya jembatan dan kebun prioduktif. Selanjutnya, hasil
wawancara menggambarkanbahwa kebakaran juga berdampak terhadap penurunan
penerimaan sebesa rantara

16,14% s/d 32,41%. Penurunan ini disebabkan karena

berkurangnya jam kerja nelayan.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan lahan, Ekonomi Masyarakat, Penerimaan Masyarakat
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KAJIAN SUSTAINABILITAS USAHATANI PADI
PADA LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN BATAGUH
KABUPATEN KAPUAS
Jhon Wardie1), Tri Yuliana Eka Sintha2)
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Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya
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Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya
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Abstract
The research aims: (1) to analyze the level of sustainability farming of rice in peatland; and
(2) to analyze the level of farmers household income in peat land. The research location
determined by purposive sampling in Terusan Karya Village, Bataguh Sub District, Kapuas
District. Sampling was done by simple random sampling method by taking 50 farmers
household serve as respondent. Data collected in the form of primary and secondary data. To
achieve the purpose of the first study were analyzed by scoring sustainability of farming
indicators using Likert Scale system. Indicator of farming sustainability is an instrument that
includes biophysical and socio-economic aspects used to measure the level of sustainability
of farming of rice in peat land. Furthermore, to achieve the purpose of the second study
analyzed a simple tabulation to measure the level of farmers household income. Based on the
analysis of farming sustainability of rice in peat land turns farming sustainability index by
76.10%, which means that the level of farming sustainability is good category (highly
sustainable). The results of the analysis of farmers household income was found that the level
of farmer households income of Rp 16,906,614.- which means that the economic situation has
been categorized good farmer households.

Keywords: sustainability of farming, peatlands, income, farmers household
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DISTORSI PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DITENGAH KONTROVERSI
PENDAPAT ATAS BEBERAPA KEBIJAKAN
Muhammad Noor dan Herman Subagyo
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
RINGKSAN
Abstrak Extended
Pemanfatan lahan gambut, khsusunya untuk pertanian sudah sejak lama.Namun akhirakhir ini karena banyak kasus kebakaran lahan akibat sistem pengelolaan lahan, terutama
oleh perkebunan besar tidak memperhatikan lingkungan hidup, maka pemanfaatan lahan
gambut dipandang sangat merusak.Kontroversi pemanfaatan lahan gambut terjadi seiring
dengan belum dipahami dan disepakati pembagian wilayah antara fungsi gambut sebagai
sumber daya ekonomi dalam bentuk pemanfaatannya untuk pertanian dan disisi lain fungsi
ekologinya sebagai penyangga lingkungan. Terbitnya berbagai kebijakan (regulasi) yang
tidak imbang antara perlindungan kepentingan ekonomi dengan ekologi secara proporsional
telah menimbulkan distorsi pemanfaatan lahan gambut ke depan.Pengelolaan lahan rawa atau
gambut harus bersifat kawasan sehingga dapat meminimal dampak perubahan sistem
hidrologi dari kondisi alami dan tidak menimbulkan “gejolak lingkungan”.
Dampak lingkungan dari pemanfaatan lahan gambut sangat tergantung pada sistem
pengelolaan dan teknologi budidaya yang diterapkan.Pemanfaatan lahan gambut awalnya
berskala sempit dan taraf pengelolaan yang sederhana sehingga tidak menimbulkan dampak
yang signifikan terhadap lingkungan.Dampak lingkungan mulai dirasakan begitu
pemanfaatan lahan gambut berskala besar seperti usaha perkebunan yang mencapai ratusan
sampai puluhan ribu hektar dalam satu hamparan sehingga dampak lingkungan sangat
siginifikasn apabila terjadi salah kelola. Khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit
di lahan gambut menunjukkan bersifat parsial (sendiri-sendiri) dengan skim-skim yang
berdiri sendiri tanpa memperhatikan daerah aliran sungai (DAS) atau satuan hidrologi
gambut (KHG) sehingga tata air secara komprehensif tidak terkendali yang pada musim
hujan berlmpah (banjir), tetapi pada musim kemarau kekeringan karena tidak ada kesatuan
pengelolaan. Komitmen pemerintah untuk melakukan sertifikasi ISPO terhadap kebun-kebun
swasta dan pemerintah, termasuk masyarakat yang telah dicanangkan sejak tahun 2012
penting dan mutlak untuk menuju pada Sistem Pengelolaan yang Berkelanjutan dan Lestari.
Hal ini juga terkait untuk membuka peluang akses pasar yang lebih luas sehingga pangsa
pasar lebih besar terhadap produk sawit yang satu-satunya komoditas paling dapat diandalkan
dibandingkan komiditas lainnya.
Dalam hal ini perlu pertimbangan dan pemikiran ke depan dalam upaya
meminimalisasi atau mencegah dampak negatif baik sosial ekonomi maupun ekologi
lingkungan dari pengembangan kelapa sawit di lahan gambut. Salah satunya adalah dengan
penerapan zonasi makro yang berdasarkan pada satuan hidrologis rawa dan gambut dalam
pengembangan secara kawasan (WACLIMAD, 2012).
Hasil diskusi kelompok (FGD) tentang pengelolaan air di lahan gambut (2015) terkait
dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut menyarankan antara lain (1)
pemetaan kondisi hidrologis dan topografi, khususnya pada hamparan lahan yang mempunyai
kubah gambut, (2) pengaturan atau pengendalian muka air dengan dua tujuan yaitu
memenuhi kecukupan air bagi tanaman dan menjaga lapisan gambut untuk tetap basah atau
tidak kekeringan sehingga gambut tetap hidrofilik, (3) gambut topogen yang mendapatkan
luapan air sungai perlu adanya canal blocking (tabat) pada saluran outlet, dan (4) hendaknya
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pembuatan saluran sekunder maupu tersier lebih sempit, jarak atau kerapatan saluran yang
lebih lebar sehingga jumlah saluran yang lebih sedikit.
______________
Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia
(HGI) Palangka Raya, 8-9 September 2016
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Tabel Lampiran 1.
Regulasi Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Perlindungan
Ekosistem Gambut serta yang Berkaitan
No

Peraturan

Perihal

Sektor/Lembaga Terkait

Lahan dan/atau

Keterangan
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1

UU No. 5
Konservasi Sumber Daya
Tahun 1990 Hayati dan Ekosistem

2

UU No. 12
Sistem Budidaya Tanaman
Tahun 1992
UU No. 18
Tahun 1992
Perkebunan

3

4

UU No. 24
Tahun 1992 Penataan Ruang

5

UU No. 5
Keanekaragaman Hayati
Tahun 1994
UU No. 6
Perubahan Iklim
Tahun 1994
UU No 23
Pengelolaan Lingkungan
Tahun 1997
Hidup

6
7
8

UU No. 41
Tahun 1999

Kehutanan

9

UU No. 4
Perbaikan Kualitas
Tahun 2001 Lingkungan

10

UU No. 7
Sumber Daya Air
Tahun 2004
UU No. 17
Ratifikasi atas Protokol
Tahun 2004
Kyoto

11
12

UU No.18
Tahun 2004 Perkebunan

13

UU N0 32
Tahun 2004
UU No. 26
Tahun 2007
UU No. 32
Tahun 2009

14
15

Pemerintahan Daerah
Penataan Ruang

Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
16 UU No. 41 Perlindungan Lahan
Tahun 2009 Pertanian Pangan
Berkelanjutan (“Lahan
Abadi”).
17 PP No. 27
Analisis Mengenai
Tahun 1999 Dampak Lingkungan

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
(Kemen LHK)
Kementerian Pertanian
(Kementan)
Kementan, Kemen LHK,
Kemen
Perindustrian/pengusaha,
Kemendagri/gubernur,
bupati
Semua sektor, Pemda
Tingkat I dan II
Semua sektor, Pemda
Tingkat I dan II
Semua sektor, Pemda
Tingkat I dan II
Semua sektor, Pemda
Tingkat I dan II

Masih berlaku
Masih berlaku
Diperbaharui
menjadi UU N0.
18 Tahun 2007
Diperbaharui
menjadi UU N0.
26 Tahun 2007
Masih berlaku
Masih berlaku

Kemen LHK, Kementan,
Kemen PU,
Kemendagri/pemda

Diperbaharui
menjadi UU No
32 Tahun 2009
Masih berlaku,
sedang
direncanakan
untuk
diperbaharui
Diperbaharui
menjadi UU No
32 Tahun 2009

Kemen PU, Kemendagri

Masih berlaku

Kemen LHK, Kemendagri

Kemen LHK, Kementan,
Kemen Perindustrian,
Kemendagri/Pemda
Kementan, Kemen LHK,
Kemen Perindustrian,
Kemendagri
Semua sektor, Pemda
Tingkat I dan II
Semua sektor, Pemda
Tingkat I dan II
Semua sektor, Pemda
Tingkat I dan II
Kementan,
Kemendagri/gubernur,
bupati, walikota
Kemen LHK, Kementan,
Kemen PU,

Masih berlaku
Masih berlaku
Masih berlaku
Masih berlaku
Masih berlaku

Masih berlaku
Masih berlaku
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Hidup
18

19

20

21

22

23

PP No. 150
Pengendalian Kerusakan
Tahun 2000
Tanah untuk Produksi
Biomassa
PP No. 4
Pengendalian terhadap
Tahun 2001
Kerusakan Lingkungan
dan Polusi
PP No. 10
Tahun 2010 Tata Cara Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan
PP No. 73
Tahun 2013

Rawa

PP No. 62
Badan Pengelola
Tahun 2013 Penurunan Emisi GRK
dari Deforestasi, Degradasi
Hutan dan Lahan Gambut
PP No. 71
Perlindungan dan
Tahun 2014 Pengelolaan Ekosistem
Gambut

24

25

26
27
28

29

Permenhut Rencana Induk
No. 55
Rehabilitasi dan
Tahun 2008 Konservasi Kawasan PLG
di Kalimantan Tengah
Permenhut Penyelenggaraan
No. 68
Demostration Aktivitas
Tahun 2008 Pengurangan Emisi
Karbon dari Deforestasi
dan Degradasi Hutan
Permenhut Penyelenggaraan Karbon
No. 20
Hutan
Tahun 2012
Permenhut Pengukuhan Kawasan
No. 44
Hutan
Tahun 2012
Permen LH Pedoman Perumusan
No. 14
Materi Muatan
Tahun 2011 Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Permen LH Panduan Valuasi Ekonomi
No. 14
Ekosistem Lahan Gambut

Kemendagri/gubernur,
bupati, walikota
Kemen LHK, Kementan,
Kemen PU,
Kemendagri/gubernur,
bupati, walikota
Kemen LHK, Kementan,
Kemen PU,
Kemendagri/gubernur,
bupati, walikota
Kemen LHK, Kementan,
Kemen Perindutrian,
Kemendagri/ gubernur,
bupati, walikota
Kemen PU, Kemen LHK,
Kementan, Kemen
perindustrian/ pengusaha,
Kemendagri/ gubernur,
bupati, walikota
Kemen LHK, Kementan,
Kemen PU, Kemen SDM,
pengusaha, gubernur,
bupati, walikota
Kemen LHK, Kemen PU
Kementan, pengusaha,
gubernur, bupati, walikota

Masih berlaku

Masih berlaku

Masih berlaku
Masih berlaku,
pengganti PP. 27
Tahun 1991
Masih berlaku

Masih berlaku

Kemen LHK, Gub.
Kalteng

Masih berlaku

Kemen LHK

Masih berlaku

Kemen LHK

Masih berlaku

Kemen LHK

Masih berlaku

Kementan, Kemen
Perindustrian,
Kemen LHK, dan
Kemendagri /pemerintah
daerah
Lintas sektor dan Pemda

Masih berlaku

Masih berlaku
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Tahun 2012
30

Permentan
Pedoman Perizinan Usaha
No. 26
Perkebunan
Tahun 2007

31

Permentan
Pedoman Pemanfaatan
No. 14
Lahan Gambut untuk
Tahun 2009 Budidaya Kelapa Sawit

32

Perpu No 1 Penetapan PP Pengganti
Tahun 2004 UU No.1/2004 tentang
Perubahan atas UU No.
41/1999 tentang kehutanan
Inpres No.
2 Tahun
Percepatan Rehabilitasi
2007
dan Revitalisasi Kawasan
PLG Sejuta Hektar di
Kalteng

33

34

Inpres No.
10 Tahun
2010

35

Inpres No.
6 Tahun
2013

Penundaan Pemberian Izin
Baru dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut

36

Inpres N0.
8 Tahun
2015

Penundaan Pemberian Izin
Baru dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut

37

38

39

Kepres No.
32 Tahun
1990
Kepres No.
82 Tahun
1995

Kepres No.
80 Tahun
1999

Penundaan Pemberian Izin
Baru dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut

Pengelolaan Kawasan
Lindung
Pedoman Umum
Perencanaan dan
Pengelolaan Proyek
Pengembagan Lahan
Gambut Sejuta Hektar di
Kalteng
Penghentian Proyek
Pengelolaan Laan Gambut
Sejuta Hektar di
Kalimantan Tengah

Kementan, Kemen LHK,
Kemen Perindustrian,
Kemendagri, BPN,
Pemda/gubernur,
bupati/walikota,
Kementan, Kemen LHK,
Kemen
Perindustian/pengusaha,
dan Pemda
Kemen LHK

Kemenhut, Kemen PU,
Kementan, BIG, Kemen
PPN/ Bappenas,
Kemendagri, KLH, BPN,
BKTRN, kemen ESDM,
Gub. Kalteng
Kemen LHK, Kemen PU,
Kementan, BIG, Kemen
PPN/ Bappenas,
Kemendagri, BPN,
BKTRN, Kemen ESDM
Kemen LHK, Kemen PU,
Kementan, BIG, Kemen
PPN/ Bappenas,
Kemendagri, BPN,
BKTRN, Kemen ESDM
Kemen LHK, Kemen PU,
Kementan, BIG, Kemen
PPN/ Bappenas,
Kemendagri, BPN,
BKTRN, Kemen ESDM
Lintas sektor, Kemenhut,
Gubernur, Bupati, Tim
Koordinasi Pengelolaan
Tata Ruang Nasional

Masih berlaku

Masih berlaku

Masih berlaku

Masih berlaku,
tetapi terkendala
Otonomi Daerah

Diperbaharui
Inpres No 6
Tahun 2013
Diperbaharui
Inpres No. 8
Tahun 2015

Masih berlaku

Masih berlaku

Kemenhut, Kemen PU,
Kementan, Kemen PPN/
Bappenas, Kemendagri,
KLH, Gub. Kalteng

Dibatalkan oleh
Kepres No
80/1999

Kemenhut, Kemen PU,
Kementan, Kemen PPN/
Bappenas, Kemendagri,
KLH, Gub. Kalteng

Masih berlaku
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41

Pepres No.
61 Tahun
2011

40

Pepres No.
71 Tahun
2011

42

Pokja
Pengelolaan
Lahan
Gambut
Oktober
2006
Satgas
Persiapan
Kelembaga
an REDD+
Indonesia,
2012

43

Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi GRK

Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas Rumah
Kaca Nasional
Strategi dan Rencana
Tindak Nasional:
Pengelolaan Lahan
Gambut Berkelanjutan

Bappenas, Kementan,
Kemen LHK, Kemen
ESDM, Kemen Pariwisata, Masih berlaku
Pendukung Lain (BMKG,
KLH, KKP, Lintas Bidang)
Kementan, Kemen LHK,
Kemen ESDM, Kemen
Kesehatan, Kemen
Masih berlaku
Pariwisata, Pemerintah
Daerah
Kemen LHK, Kementan,
Kemen PU,
Kemndagri/Pemda/gubernu
r, bupati, walikota

Kemen LHK, Kementan,
Strategi Nasional REDD+ :
Kemen PU,
Pengelolaan Ekosistem
Kemndagri/Pemda/gubernu
Gambut
r, bupati, walikota
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LESSONS FROM HABITAT PROTECTION AND RESTORATION IN THE
SABANGAU FOREST, CENTRAL KALIMANTAN

Bernat Ripoll Capilla1, Ici P. Kulu2, Pau Brugues Sintes1, K. Kusin2, Y. Ermiasi 1,
Idrusman2, Salahudin1,2, M. E. Harrison1,3, S. Husson1, H. Morrogh-Bernard1,4
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ABSTRACT
The Sabangau peat-swamp forest in Central Kalimantan is the largest intact lowland
rainforest remaining in Borneo and is of critical importance for biodiversity conservation,
containing the largest remaining contiguous populations of Pongo pygmaeus and Hylobates
albibarbis, and providing important ecosystem services to local people. Forest loss and
habitat degradation resulting from rapidly-developing, unsustainable economic activities is
rampant in Central Kalimantan and demands urgent conservation efforts to protect the
remaining tropical forests. Here we describe the conservation efforts underway in the
northern Sabangau Forest. These efforts represent a holistic and locally-led habitat
conservation strategy to prevent and mitigate ongoing threats in Sabangau, which include
fire, peat drainage and illegal logging. The final aim is to protect the forest from ongoing
threats, restore degraded areas, engender conservation support within the local community,
and monitor the impacts of these activities on the forest and its wildlife to maximise
effectiveness. Here, we e summarise the results of this work, including the prevalent threats
and trends identified by the Patrol Team, the positive change in hydrological conditions
following dam construction in ex-illegal logging canals within the swamp and some lessons
from our reforestation activities. Ongoing implementation of these conservation activities,
research monitoring and the protection role of the local Community Patrol Team are vital for
continued forest protection in the area.

Key words: peat-swamp forest - habitat restoration - hydrology - dam building - Community
Patrol Team
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Pemilihan Jenis Adaptif untuk Rehabilitasi Lahan Gambut
Terdegradasi di Provinsi Kalimantan Tengah
Choosing the Adaptive Species to Improve Degraded Peath Land
in Central Kalimantan Province
Wahyudi1), Sampang2), Eko Herianto3) dan Deden Kahayanto4)

Dosen Faperta, Jurusan Kehutanan, Universitas Palangka Raya, 2)Peneliti dan Tenaga Pengajar,3) Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya, 4) Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Tengah
1)

Fakultas Pertanian, Jurusan kehutanan, Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso Kampus UPR, Palangka Raya, 73111
Email: wahyudi888@for.upr.ac.id. Phone: 081521560387
Luas lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2.162.000 hadari total luasan
nasional 21,1 juta ha, namun demikianluas hutan rusak dan lahan kritis di Kalimantan Tengah
sudah mencapai
lebih dari 7,27 juta ha, dengan laju kerusakan
sekitar150.000
ha/tahun.Salah satu upaya untuk melindungan lahan gambut terdegradasi adalah rehabilitasi
melalui kegiatan penanaman menggunakan jenis tanaman keras yang mampu tumbuh dan
beradaptasi dengan baik. Studi bertujuan untuk mencari jenis-jenis tanaman keras yang
mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada lahan gambut terdegradasi di Kalimantan
Tengah. Hasil studi menunjukan bahwatanaman yang memiliki ketahanan dan daya adaptasi
tinggi bila ditanam pada lahan gambut yang sering tergenang adalah balangeran(Shorea
balangeran), uringpahe(Diospyrus pseudomalabarica), bintangur daun panjang(Calophyllum
sp), pulai(Alstonia pneumatophora), jelutung(Dyera lowii), rasak(Cotylelobium lanceolatum),
keruing(Dipterocarpus sp), meranti daun kecil(Shorea uliginosa), belawan(Tristaniopsis sp),
pisang-pisang(Stemonurus secondflorus), dan hangkang (Palaquium sp). Hasil penelitian
menunjukan bahwa pertumbuhan tanaman balangeran yang ditanam pada lahan gambut
terdegradasisangat baik. Tanaman ini pada umur 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 dan 16 tahun masingmasing mempunyai diameter rata rata sebesar 0,41 cm; 1,51 cm; 6,38 cm; 7,86 cm; 11,23 cm;
11,97 cm; 11,76 cm dan 19,03 cm dan tinggi total rata-rata sebesar 0,56 m; 1,17 m; 5,24 m;
6,5 m; 10,8 m; 10,57 m, 9,34 m dan 13,78. Grafik pertumbuhan tanaman balangeran adalah
y = -1.243823 + 2.51674x + (-0.090136)x2(R2=77%) untuk diameter dan y = -1.557482 +
2.473442 x +(-0.104612) x2(R2=82%) untuk tinggi.
Kata kunci: Adaptasi, balangeran, jenis, degradasi, lahan gambut
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Pola Distribusi Diameter Tanaman Pantung (Dyera lowii Hook.F.)
di Lahan Gambut, Provinsi Kalimantan Tengah
Diameter Distribution Patterns on Dyera lowiiHook.F.at the Peat Swamp
Land
Oleh:
Wahyudi
Fakultas Pertanian, Jurusan Kehutanan, Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso Kampus UPR 73111 Palangka Raya
Email: wahyudi888@for.upr.ac.id./ HP.081521560387

Abstrak
Pohon pantung rawa adalah jenis pohon lokal Kalimantan Tengahyang mempunyai nilai
sangat tinggi, baik kayu maupun getahnya. Namun keberadaan jenis ini semakin langka
karena banyaknya tebangan liar, konversi dan degradasi hutan serta bencana kebakaran hutan
dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi tanaman pantung yang
ditanam pada lahan gambut terdegradasi, karena pola distribusi diameter dapat digunakan
untuk mengetahui tingkat kenormalan tanaman terhadap kondisi tempat tumbuhnya.
Penelitian dilakukan pada tahun 2016 berlokasi di areal penelitianBalai Penelitian Kehutanan
(BPK) Banjarbaru unit KHDTK Tumbang Nusa serta budidaya pantung yang dilakukan
masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pohonpantung
dengan kelas umur 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 13 tahun yang ditanam
dengan jarak tanam 3 m x 6 m masing-masing diukur diameter (dbh).Setiap kelas umur
tanaman berisi antara 350-1200 tanaman, dan semua tanaman tersebut diukur diameternya
secara sensus. Pengolahan data menggunakan persamaan polinomial dengan perangkat lunak
Microsoft Exel dan Curvexpert. Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi diameter
tanaman pantung pada umur 4, 6, 7, 10, 12 dan 13 tahun menyebar normal menyerupai grafik
lonceng parabolik dengan persamaan distribusi diameter masing-masing D4= 12,41x2 –
32,22 x + 10,12; D6= 8,2095x3 + 12,88x2 – 4,91x + 31,34; D7= 2,51x3 + 5,42x2 – 5,44x +
1,21; D10= 1,05x3 – 1,43x2 + 15,54x – 5,43; D12= -1,34x2 + 4,51x + 3,43; D13= 2,12x3 –
2,65x2 + 0,56x – 3,72. Dengan demikian tanaman pantung sangat sesuai ditanam pada lahan
gambut terdegradasi untuk tujuan rehabilitasi lahan dan budidaya.
Kata kunci: Balangeran, diameter, distribusi, normal, parabolic
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ABSTRAK
Kalimantan Tengah memiliki kelimpahan kayu tumeh. Umumnya masyarakat
menimbun kayu tumeh di dalam rawa gambut sebelum digunakan. Waktu penimbunan
bervariasi menurut kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari pengaruh
penimbunan selama 5 tahun di dalam tanah gambut terhadap beberapa sifat fisika-mekanika
dan kimia kayu tumeh.
Penelitian ini dilakukan pada 3 batang kayu tumeh yang telah ditimbun selama 5
tahun. Sifat kayu yang dianalisa adalah sifat fisika (berat jenis, kadar air, perubahan
dimensi); sifat mekanika (kekerasan, tegangan pada batas proporsi, MOR dan MOE)
mengacu pada British Standar No.373,1957; sifat kimia (kadar abu, kadar ekstraktif air panas
dan air dingin) mengaacu standar ASTM. Analisis data menggunakan rancangan acak
lengkap.

Kata kunci: kayu tumeh, penimbunan, rawa gambut, sifat fisika-mekanika-kimia.
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ABSTRACT

Gelam (Melaleuca sp) is a dominant tree in swamp peatland. This wood is 3th
durability class. It is means expected to withstand up to three years of utilitation outdoor
(Departemen Pertanian, 1976). Phenomena in community of Central Kalimantan use gelam
wood as piles for long service time. The purpose of this study is to find the phytochemicals
of gelam which anti fungal / insect / microbial. GCMS analysis is used to identify of
phytochemicals in extracts of gelam wood (refer to WILEY librabry).
The results showed extract in n-hexane solvent found 1,2-benzedicarboxylic acid (
similarity index /SI=96) and eicosanoic acid (SI=96). These phytochemicals have anti fungal
/ microbial / bacterial / insect which can provide capabilities against attacks of organisms.
Keywords : gelam wood, phytochemicals, GCMS, n-hexane, anti fungal / insect / microbial.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas artropoda nokturnal pada jagung
manis dan kacang panjang organik dan konvensional di lahan gambut. Penelitian
dilaksanakan pada hamparan seluas 210 m2. Lahan dibagi menjadi 12 petak percobaan
(luas per petak 12 m2) yang ditanami sayuran jagung manis dan kacang panjang dengan
perlakuan organik dam konvensional. Penelitian menggunakan teknik perangkap Cahaya
(Light Trap) untuk menangkap serangga nokturnal. Pengolahan data ditabulasi dengan
Microsoft Excel. Jumlah individu artropoda nokturnal di areal pertanian konvensional lebih
banyak dibanding areal pertanian organik (56 ekor). Pada areal pertanian organik dijumpai 8
0rdo dan 25 famili, sedangkan pada areal pertanian konvensional dijumpai 7 ordo dan 28
famili.
Komposisi peran ekologis serangga nokturnal yang ditemukan perlu dijaga
keseimbangan dan kelestariannya karena predator dan parasitoid dijumpai lebih banyak pada
petak konvensional (16%). Diversitas serangga nokturnal yang diperoleh pada petak organik
kacang panjang berdasarkan indeks diversitas Shannon-Wiener menunjukkan nila tertinggi
(H'=2,12), sedangkan petak lainnya menunjukkan nilai H > 1.

Kata Kunci : Komunitas, Artropoda nokturnal, Pertanian organik dan konvensional ,
Gambut

65

ESTIMASI POPULASI DAN IDENTIFIKASI DEMOGRAFI
ORANGUTAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENELUSURAN
JALUR TRANSEK
Heri Sujoko
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah,
Telp. 082112856555; E-mail: heri.upr@gmail.com

ABSTRAK
Data populasi orangutan merupakan data dasar yang sangat penting untuk diketahui, yaitu:
mengetahui kelimpahannya, menilai kemungkinan kelangsungan atau keterancaman
keberadaannya di alam dan mengetahui potensi habitat di suatu kawasan. Tujuan penelitian
ini adalah melakukan estimasi jumlah, kepadatan populasi orangutan dan identifikasi status
reproduksi dan demografinya di wilayah Stasiun Penelitian Orangutan Tuanan (SPOT) Desa
Katunjung Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Penghitungan populasi berdasarkan
perjumpaan orangutan secara langsung dengan metode penelusuran jalur transek (line
transects method), untuk mengetahui jumlah, kepadatan, komposisi jenis kelamin, tahapan
periode umur, dan status sosial dengan hanya mengamati sebagian dari kawasan yang akan
diestimasi populasinya. Hasil Penelitian menunjukkan jumlah orangutan di wilayah SPOT
sebanyak 49 individu, terdiri dari: 12 bayi, 2 anak-anak, 10 betina dewasa, 15 jantan berpipi,
dan 10 jantan tidak berpipi; dan kepadatannya 4.13 atau berkisar 4-5 individu/km².
Sedangkan, pada kondisi habitat yang baik kepadatan orangutan dapat mencapai 4-7
individu/km². Berdasarkan frekwensi kehadiran dan lama tinggal, maka terdapat tiga status
demografi jantan dewasa, yaitu: jantan penetap sebanyak 32%, jantan penglaju sebanyak 44%
dan jantan pengembara sebanyak 24%. Kesimpulan jumlah dan kepadatan populasi orangutan
di wilayah hutan Tuanan lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Tengah, hal
ini kemungkinan disebabkan perbedaan produktifitas habitat di wilayah SPOT yang tergolong
rendah.
Kata kunci: survey, populasi, orangutan, Tuanan
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