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PENGANTAR
Restorasi ekosistem hutan merupakan langkah efektif dalam mitigasi
perubahan iklim, dan sejalan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan,
melindungi keanekaragaman hayati, dan menjaga neraca air. Sidang Majelis
Umum PBB bahkan mendeklarasikan the UN decade on ecosystem restoration
untuk menyinergikan upaya restorasi ekosistem secara masif pada ekosistem
yang rusak dan terganggu pada periode 2021-2030.
Ekosistem hutan rawa gambut merupakan ekosistem yang unik dan
memiliki peran strategis secara sosial, ekonomi maupun ekologi pada skala
lokal maupun global. Upaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan rawa
gambut telah menjadi perhatian dan komitmen dunia. Hal ini karena
ekosistem hutan rawa gambut dinilai sebagai ekosistem daratan yang paling
efisien menyimpan cadangan karbon. Restorasi ekosistem hutan rawa
gambut menjadi salah satu instrumen Nature-Based Climate Solution (NCS)
yang cost effectiveness-nya tinggi dibandingkan dengan upaya pengendalian
perubahan iklim lainnya yang berbasis pembangunan infrastruktur fisik.
Pada prinsipnya, restorasi ekosistem gambut adalah mengembalikan
kondisi atau karakteristik ekosistem gambut, khususnya kemampuannya
dalam menyimpan air hingga 13 kali dari volumenya serta kelimpahan jenis
flora faunanya yang khas. Dengan demikian, tidak hanya revegetasi yang
menjadi fokus kegiatannya, tetapi juga diperlukan manajemen hidrologi
yang tepat sebagai prasyarat keberhasilan revegetasi.
Selain itu, restorasi ekosistem hutan rawa gambut dalam satu area
atau lanskap juga dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui teknik dan
strategi yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik
lokasinya.
Selain aspek teknis, restorasi ekosistem juga perlu memperhatikan
dimensi sosial-ekonomi masyarakat. Restorasi ekosistem tidak hanya
mengembalikan fungsi ekologis tetapi juga mengembalikan fungsi hutan
sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat.
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Dengan tata kelola yang tepat, restorasi ekosistem dapat mendukung
pemulihan fungsi hutan sebagai penyedia manfaat lingkungan, sosial, dan
ekonomi bagi manusia.
Buku ini memberikan perhatian baru dalam pelaksanaan restorasi
ekosistem gambut, yaitu restorasi ekosistem gambut di areal konsesi
pengusahaan hutan. Biasanya restorasi ekosistem gambut dilakukan oleh
Pemerintah (melalui BRGM) dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah
menunjukkan komitmen yang serius dalam upaya restorasi ekosistem
gambut dengen memperluas partisipasi publik termasuk sektor swasta,
melalui berbagai regulasi restorasi ekosistem di kawasan hutan. Salah satunya
adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. SK.159/Menhut-II/2004 tentang
Restorasi di Kawasan Hutan Produksi (IUPHHK Restorasi Ekosistem) untuk
mendorong partisipasi sektor swasta dalam pemulihan ekosistem yang telah
terdegradasi.
Selain itu, buku ini memberikan pedoman strategi dan teknik restorasi
pada ekosistem hutan rawa gambut berdasarkan data primer di ekosistem
tersebut. Namun demikian, tentu akan banyak dijumpai kondisi lain yang
khas di berbagai tempat di Indonesia sehingga dinamikanya akan menjadi
masukan berharga bagi pengembangan strategi dan teknik restorasi ekosistem
lebih lanjut.
Semoga buku ini bermanfaat untuk semua pihak yang memiliki
perhatian terhadap restorasi ekosistem hutan. Melalui buku ini, kita berharap
dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas ekosistem, pemulihan
keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan peningkatan karbon hutan,
serta partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pencapaian target
Sustainable Development Goals (SDGs) ke-15, yaitu melindungi, memulihkan,
dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem
daratan.

Bogor, Juni 2021
Editor

viii

DAFTAR ISI
UCAPAN TERIMA KASIH................................................................................. v
PENGANTAR.......................................................................................................vii
DAFTAR ISI...........................................................................................................ix
DAFTAR TABEL................................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xv
DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................xvii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH........................................................xix
BAGIAN I PENDAHULUAN.........................................................................1
1.

Memulihkan Fungsi Ekosistem Hutan Rawa Gambut:
Sebuah Pendahuluan
Yanto Rochmayanto & Muhammad Zahrul Muttaqin......................................2
1.1 Latar Belakang......................................................................................2
1.2 Ruang Lingkup.....................................................................................4
1.3 Tujuan Penulisan Buku ....................................................................4
1.4 Sistematika Penulisan Buku ............................................................5
Daftar Pustaka................................................................................................7

BAGIAN II EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT
DAN URGENSI RESTORASI........................................................................9
2.

Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Dolly Priatna, Domi Suryadi, Ari Rosadi.......................................................10
2.1 Ekosistem Hutan Rawa.....................................................................10
2.2 Karakteristik Hutan Rawa Gambut ..............................................11
2.3 Pembentukan Ekosistem Hutan Rawa Gambut...........................15
2.4 Manfaat Ekologis dan Sosial dari Hutan Rawa Gambut...........17
Daftar Pustaka..............................................................................................20

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

3.

Urgensi Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Mimi Salminah & Yanto Rochmayanto .........................................................24
3.1 Peran Ekosistem Hutan Rawa Gambut.........................................24
3.2 Perkembangan Regulasi Restorasi Ekosistem Gambut ............26
3.3 Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut Sebagai
Nature Based Solution .........................................................................33
Daftar Pustaka..............................................................................................34

4.

Prasyarat Keberhasilan Restorasi Ekosistem Hutan
Rawa Gambut
Nurul Silva Lestari & Ari Wibowo .............................................................37
4.1 Identifikasi Kondisi Ekologi Historis............................................37
4.2 Autekologi dan Fenologi Tumbuhan.............................................40
4.3 Pemilihan Jenis...................................................................................42
4.4 Identifikasi Modal Sosial..................................................................44
4.5 Kelembagaan Restorasi......................................................................45
Daftar Pustaka..............................................................................................47

5.

Strategi Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Yanto Rochmayanto, Dolly Priatna & Ismayadi Samsoedin.............................50
5.1 Situs Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
di Areal Konsesi..................................................................................50
5.2 Komponen Penting untuk Strategi Restorasi Hutan
Rawa Gambut.....................................................................................54
5.3 Strategi Restorasi di Areal Konsesi.................................................64
Daftar Pustaka..............................................................................................69

6.

Ekologi dan Silvikultur Jenis untuk Restorasi Ekosistem
Hutan Rawa Gambut
Fentie J. Salaka, Nurul Silva Lestari, & Ismayadi Samsoedin........................70
6.1 Ramin (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz)........................................70
6.2 Balangeran (Shorea balangeran (Korth.) Burck.)..............................76

x

Daftar Isi

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

6.3 Jelutung Rawa (Dyera polyphylla (Miq.) v.Steenis)...........................80
6.4 Pulai Rawa (Alstonia pneumatophora)
Backer ex L.G. Den Berger...............................................................84
Daftar Pustaka..............................................................................................88
BAGIAN III ARAHAN STRATEGI DAN TEKNIK RESTORASI
DI HUTAN RAWA GAMBUT......................................................................91
7.

Karakteristik dan Kondisi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Pada Areal Konsesi di Sumatera Selatan dan Riau
Nurul Silva Lestari, Fentie J. Salaka & Dolly Priatna..................................92
7.1 PT Rimba Hutani Mas......................................................................92
7.2 PT Arara Abadi.................................................................................101
7.3 PT Rimba Mandau Lestari.............................................................106
Daftar Pustaka............................................................................................110

8.

Arahan Strategi Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Mimi Salminah, Yanto Rochmayanto & Dolly Priatna.................................112
8.1 Pertimbangan Strategi Restorasi Ekosistem Hutan
Rawa Gambut di Areal Konsesi APP Sinar Mas .....................112
8.2 Penyusunan Tipologi Lanskap pada Areal Konsesi
Pemasok Kayu APP Sinar Mas......................................................118
8.3 Pemilihan Strategi Restorasi...........................................................123
Daftar Pustaka............................................................................................127

9.

Teknik Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Ari Wibowo & Yanto Rochmayanto . ..........................................................128
9.1 Perencanaan.......................................................................................128
9.2 Pelaksanaan.......................................................................................138
9.3 Pemantauan dan Evaluasi...............................................................156
Daftar Pustaka............................................................................................160

Daftar Isi

xi

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

BAGIAN IV PENUTUP...............................................................................163
10. Refleksi bagi Pengembangan Strategi Restorasi di Indonesia
Yanto Rochmayanto........................................................................................164
LAMPIRAN.........................................................................................................167
PROFIL PENULIS.............................................................................................179

xii

Daftar Isi

DAFTAR TABEL
Tabel 1

Kebijakan terkait restorasi ekosistem hutan rawa gambut.........27

Tabel 2

Pemilihan jenis berdasarkan karakteristik areal restorasi...........42

Tabel 3

Platform dan strategi mata pencaharian kelompok
masyarakat gambut .........................................................................62

Tabel 4

Kondisi lahan gambut dan upaya manipulasi lahan
yang diperlukan.................................................................................74

Tabel 5

Kelas kemiringan dalam areal konsesi PT. RHM........................93

Tabel 6

Formasi batuan di areal kerja PT. RHM.......................................93

Tabel 7

Jenis tanah dalam areal konsesi PT. RHM...................................94

Tabel 8

Kondisi penutupan lahan di areal PT. RHM...............................95

Tabel 9

Jenis-jenis pohon dominan berdiameter
≥ 10 cm (INP > 10%) di lahan gambut PT. RHM......................97

Tabel 10 Vegetasi alam di areal kerja PT. RHM...........................................98
Tabel 11 Jumlah penduduk desa di dalam dan sekitar areal kerja
PT. RHM.............................................................................................99
Tabel 10 Vegetasi alam di areal kerja PT. RHM (lanjutan)........................99
Tabel 12 Kondisi perekonomian masyarakar desa sekitar areal
PT. RHM...........................................................................................100
Tabel 13 Koordinat geografis areal kerja PT. Arara Abadi.......................101
Tabel 14 Penutupan lahan PT. Arara Abadi tahun 2018..........................104
Tabel 15 Jumlah penduduk di kabupaten sekitar
PT. Arara Abadi tahun 2017..........................................................105
Tabel 16 Kelas ketinggian tempat di PT. RML...........................................106
Tabel 17 Penutupan lahan PT. RML tahun 2013......................................108
Tabel 18 Mata pencaharian masyarakat sekitar PT. RML........................109

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

Tabel 19 Variasi tingkat kerusakan gambut sebagai dasar
penentuan target dan strategi restorasi ekosistem gambut......114
Tabel 20 Kriteria pemanfaatan ekosistem gambut berdasarkan
karakteristik gambut dan hidrologinya.......................................116
Tabel 21 Alternatif jenis vegetasi untuk restorasi pada berbagai
kondisi ekosistem gambut..............................................................117
Tabel 22 Tipologi lanskap ekosistem hutan gambut yang akan
direstorasi di areal konsesi pemasok kayu APP Sinar Mas......120
Tabel 23 Arahan strategi restorasi ekosistem gambut
di areal konsesi pemasok kayu APP Sinar Mas..........................124
Tabel 24 Karakteristik lokasi untuk pertimbangan pelaksanaan
restorasi..............................................................................................132
Tabel 25 Biaya survei dan pemetaan untuk perencanaan restorasi
ekosistem hutan rawa gambut.......................................................134
Tabel 26 Kebutuhan biaya restorasi ekosistem hutan
rawa gambut di Musi Banyuasin..................................................136
Tabel 27 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan..................................138
Tabel 28 Jenis-jenis tanaman berdasarkan kelompok manfaat................149

xiv

Daftar Tabel

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Satwa liar yang ditemukan di hutan rawa gambut,
harimau sumatera dan elang ular...............................................19
Gambar 2 Rata-rata tinggi muka air tanah pada hutan rawa
gambut primer di Kalimantan Tengah......................................38
Gambar 3 Profil vegetasi pada hutan rawa gambut primer
(a) vertikal (b) horizontal.............................................................40
Gambar 4 Lahan Terbuka (LT) dan Belukar Muda (BM) sebagai
situs restorasi...................................................................................52
Gambar 5 Ladang masyarakat di lahan gambut di batas kawasan
Suaka Margasatwa Bukit Batu, Riau...........................................64
Gambar 6 Tahapan kegiatan penanaman di lahan gambut......................74
Gambar 7 Ilustrasi penyapihan kecambah balangeran
dengan menggunakan wadah pertumbuhan polybag.............78
Gambar 8 Buah jelutung rawa........................................................................81
Gambar 9 Teknik pembuatan gundukan di lahan gambut
yang tergenang ..............................................................................83
Gambar 10 Penyemaian biji pulai dari arah samping..................................86
Gambar 11 Kondisi belukar tua di hutan rawa gambut di Riau...............95
Gambar 12 Tipologi lanskap ekosistem gambut yang mewakili
area restorasi di konsesi pemasok kayu APP Sinar Mas.......122
Gambar 13 Penentuan prioritas lokasi restorasi gambut...........................139
Gambar 14 Sekat kanal dengan spillway (kiri)
dan tanpa spillway (kanan)...........................................................144
Gambar 15 Desain sekat kanal dan saluran pelimpas................................145
Gambar 16 Desain Titik Penaatan Muka Air Tanah Manual (kiri)
dan data logger (kanan)..............................................................146
Gambar 17 Persemaian jenis asli untuk keperluan restorasi hutan rawa
gambut di PT Arara Abadi.........................................................151

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lembar survei lapangan vegetasi untuk restorasi
ekosistem hutan rawa gambut..................................................168
Lampiran 2 Lembar survei lapangan pohon induk/sumber benih
untuk restorasi ekosistem hutan rawa gambut......................170
Lampiran 3 Lembar survei lapangan analisis tanah untuk restorasi
ekosistem hutan rawa gambut..................................................171
Lampiran 4 Form survei lapangan analisis fauna untuk restorasi
ekosistem hutan rawa gambut..................................................172
Lampiran 5 Lembar pemantauan kegiatan untuk restorasi ekosistem
hutan rawa gambut.....................................................................173
Lampiran 6 Lembar pemantauan curah hujan harian pada
areal restorasi ekosistem hutan rawa gambut........................175
Lampiran 7 Lembar pemantauan TMAT pada areal restorasi
ekosistem hutan rawa gambut..................................................176

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
Aerob

Memerlukan oksigen untuk pertumbuhan

Aklimatisasi

Suatu upaya penyesuaian fisiologi atau adaptasi
terhadap bibit yang akan ditanam.

Anaerob

Tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhan

Autoekologi

Ilmu ekologi yang mempelajari interaksi antara suatu
spesies dengan lingkungannya
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional
untuk Spesies-spesis Tumbuhan dan Satwa Liar)

CITES

DAS
DEM

Daerah Aliran Sungai
Digital Elevation Mode

Fenologi

Ilmu yang mempelajari waktu dan pola terjadinya
perubahan siklus hidup tumbuhan

Fungisida

Pestisida yang secara spesifik membunuh atau
menghambat cendawan penyebab penyakit.

Gundukan

HCS

Sebagian tanah yang ditinggikan berbentuk bujur
sangkar atau lingkaran untuk ditanami bibit, tingginya
lebih tinggi dari tinggi maksimal muka air sehingga
tanaman tidak terendam
High Carbon Stock

HCV

High Conservation Value

HTI

Hutan Tanaman Industri

Insektisida

Bahan kimia yang bersifat racun yang dipakai untuk
membunuh serangga.

IUCN

International Union for Conservation of Nature (Lembaga
Konservasi Dunia)

Kelembagaan

Suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota
masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang
dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

Kondisi historis

Kondisi awal suatu ekosistem

KPPN

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah

KPSL
LIDAR

Kawasan Perlindungan Satwa Liar
Light Detection and Ranging

Mikoriza

Simbiosis antara fungi dengan akar tumbuhan

NBS

Nature-Based Solution merupakan tindakan-tindakan
untuk melindungi, mengelola secara lestari dan
merestorasi ekosistem alami maupun buatan yang
mengatasi tantangan masyarakat secara efektif dan
adaktif, sekaligus memberi manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat dan keanekaragaman hayati

Padiatapa

Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa
paksaan

Pedogenesis

Proses pembentukan tanah di bawah pengaruh berbagai
faktor fisik, biologi, iklim, dan geologi.

Penyulaman

Penanaman kembali pada lubang tanam yang kosong
bekas tanaman yang telah mati

Permudaan alami Peremajaan hutan secara alami yang komponennya
terdiri dari tingkat semai, pancang, dan tiang.
Pohon induk

Pohon yang merupakan sumber genetic atau penghasil
benih.

Rekalsitran

Benih yang cepat rusak apabila diturunkan kadar
airnya, dan tidak tahan disimpan pada suhu dan
kelembaban rendah

Spesies pionir

Spesies awal yang tumbuh pada ekosistem yang telah
terdegradasi

Spesies klimaks

Spesies yang tidak mengalami perubahan pada
ekosistem yang tidak terganggu dan dapat tumbuh di
bawah naungan

Subsidensi
UNEP

Turunnya tinggi permukaan tanah
United Nations Enviroment Programme

USDA

United States Department of Agriculture

xx

Daftar Singkatan dan Istilah

BAGIAN I
PENDAHULUAN

1. Memulihkan Fungsi Ekosistem Hutan
Rawa Gambut: Sebuah Pendahuluan
Yanto Rochmayanto & Muhammad Zahrul Muttaqin

1.1 Latar Belakang
Restorasi hutan rawa gambut telah menjadi prioritas pemerintah
Indonesia dan menjadi perhatian banyak pihak, bukan hanya pemerintah.
Kebutuhan restorasi gambut tersebut dipicu oleh nilai penting ekosistem
hutan rawa gambut bagi lingkungan dan manusia.
Luas lahan gambut di Indonesia pada tahun 2016 seluas 14,9 juta ha
(Ritung et al., 2011; Badan Litbang Pertanian, 2016), yang dalam catatan
skala Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) mencapai 24,7 juta ha (KLHK,
2018). Luas 14,9 juta ha tersebut merupkan data luas yang paling kuat dan
telah digunakan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, antara lain dalam
Inpres No. 10 tahun 2011 dan Inpres No. 6 tahun 2013 tentang penyusunan
Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) pembukaan hutan alam dan
lahan gambut, serta untuk Rencana Aksi Nasional dan Daerah dalam usaha
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK). Luasan tersebut
diperkirakan menduduki proporsi 83,5% dari luas total ekosistem gambut
tropis di Asia Tenggara (Stephanie et al., 2017). Pada perkembangan terbaru
tahun 2021, lahan gambut di Indonesia dilaporkan terkoreksi menjadi seluas
13,4 juta ha (Anda et al., 2021)
Histori pemanfaatan gambut di Indonesia dimulai pada saat
pembangunan sejuta hektar proyek lahan gambut pada Desember 1995 di
Kalimantan Tengah untuk mencapai swasembada beras. Berbagai aktivitas
pemanfaatan hutan rawa gambut juga dilakukan oleh berbagai sektor.
Menyusuli itu, kebakaran gambut merupakan fenomena yang menyertai
dampak hidrologis akibat pemanfaatan lahan gambut melalui proses
pengeringan. Pada tahun 2015 kebakaran besar dilaporkan mencapai luasan
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lebih dari 2,6 juta ha dan pada tahun 2019 seluas lebih dari 1,6 juta ha
(www. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) sebagian besar
terjadi di lahan gambut.
Kerusakan ekosistem hutan rawa gambut tersebut berdampak pada
berbagai hal dalam kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan
perekonomian. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan pada
tahun 2015 diperkirakan lebih dari US$ 16 milyar, dan kerugian lingkungan
berupa hilangnya keanekaragaman hayati mencapai US$ 295 juta. Kebakaran
gambut juga menyebabkan emisi sebesar 1,6 giga metrik ton CO2eq (BRG,
2016).
Oleh karena itu, restorasi ekosistem hutan rawa gambut sangat penting
dan mendesak dilakukan di Indonesia. Restorasi tersebut bertujuan untuk
memulihkan sistem ekologi ekosistem gambut sehingga dapat meningkatkan
kuantitas, kualitas dan keberlanjutan produk dan jasa lingkungan dari
ekosistem gambut.
Restorasi gambut sangat penting bagi perlindungan keanekaragaman
hayati dan juga ekonomi. Ekosistem gambut merupakan habitat bagi berbagai
jenis flora dan fauna yang masuk dalam daftar terancam punah, serta sumber
plasma nutfah yang endemik maupun non endemik (Pramudianto, 2018).
Kenakeragaman hayati ekosistem gambut mendukung keberlangsungan
berbagai sektor kehidupan seperti pangan, pertanian, kehutanan, obatobatan, dan lain-lain. Secara sosial ekonomi, ekosistem gambut menjadi
sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar
lahan gambut.
Restorasi ekosistem hutan rawa gambut merupakan kegiatan yang
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta seringkali bersifat spesifik
lokasi. Pelaksanaan restorasi hutan rawa gambut memerlukan pengetahuan
terkait dengan kondisi dan situasi biofisik serta sosial-budaya masyarakat
setempat. Upaya penyebarluasan informasi strategi dan teknik restorasi
ekosistem hutan rawa gambut yang mudah dipahami oleh berbagai pihak
sangat diperlukan agar dapat menjadi pedoman yang spesifik lokasi.
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1.2 Ruang Lingkup
Restorasi ekosistem hutan rawa gambut sudah dimulai sejak beberapa
tahun terakhir. Pelaksana restorasinya beragam antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga non pemerintah lainnya
termasuk masyarakat.
Buku ini akan memfokuskan pada pembahasan strategi dan teknik
restorasi ekosistem hutan rawa gambut yang dilaksanakan oleh swasta atau
dunia usaha. Situs restorasi gambut yang dilakukan oleh swasta atau dunia
usaha memiliki karakteristik atau fokus yang berbeda dengan situs restorasi
ekosistem gambut yang dilakukan oleh pihak lain.
Buku ini akan menguraikan strategi dan teknik restorasi ekosistem
hutan rawa gambut dengan mengangkat tipologi restorasi dengan situs
restorasi pada areal konsesi. Tipologi situs restorasi tersebut meliputi:
(1) areal HCV-HCS yang terdegradasi; (2) areal produksi yang diubah
peruntukannya menjadi areal lindung (retirement area); dan (3) puncak kubah
gambut yang dipulihkan dan dikembalikan fungsinya dari fungsi produksi
menjadi fungsi lindung.
Strategi dan teknik restorasi ekosistem hutan rawa gambut dalam buku
ini bersumber dari data primer di beberapa areal konsesi. Ekosistem hutan
rawa gambut di Sumatera Selatan dan Riau diambil sebagai pembelajaran
untuk tempat lain yang memiliki karakteristik ekosistem yang serupa.
Tingkat kedalaman strategi dan teknik restorasi ekosistem yang diulas adalah
tingkat messo, yaitu bersifat sebagai arahan pelaksanaan lapangan namun
tidak terlalu rinci. Apabila dibutuhkan panduan yang lebih detail, para
pelaku tingkat operasional dapat menjabarkannya dalam bentuk panduan,
rancangan teknis, atau Standard Operational Procedure (SOP). Hasil perumusan
tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman, baik oleh masyarakat atau
pelaksana restorasi gambut secara umum maupun pelaksana lapangan.

1.3 Tujuan Penulisan Buku
Penyusunan buku restorasi ekosistem hutan rawa gambut ditujukan
untuk menyediakan arahan strategi dan teknik restorasi secara komprehensif
dan terintegrasi yang sesuai untuk karakteristik ekosistem hutan rawa gambut
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di hutan produksi dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, sosial,
budaya dan ekonomi. Strategi dan teknik restorasi yang direkomendasikan
didasarkan pada analisis kondisi dan karakteristik spesifik ekosistem hutan
rawa gambut di hutan produksi areal konsesi tertentu.

1.4 Sistematika Penulisan Buku
Buku ini memiliki empat bagian. Bagian Pertama adalah pendahuluan.
Bagian Kedua menjelaskan gambaran umum ekosistem hutan rawa gambut
dan urgensi restorasi. Bagian Ketiga merupakan arahan teknis restorasi
ekosistem hutan rawa gambut. Sementara Bagian Keempat adalah penutup.
Bagian Pertama buku hanya berisi satu bab, yaitu pendahuluan. Bab
Pendahuluan menguraikan latar belakang penyusunan buku, ruang lingkup,
tujuan penulisan buku, serta sistematika penyajian buku.
Bagian Kedua merupakan pengantar konsep restorasi ekosistem yang
akan melandasi pemilihan strategi dan teknik restorasi pada ekosistem
hutan rawa gambut. Bagian ini terdiri atas lima bab, yaitu karakteristik
ekosistem hutan rawa gambut, urgensi restorasi ekosistem hutan rawa
gambut, prinsip-prinsip restorasi ekosistem gambut, strategi restorasi, serta
ekologi dan silvikultur jenis pilihan untuk restorasi ekosistem hutan rawa
gambut. Bagian Kedua dimulai dengan Bab II yang menguraikan kondisi
ekosistem hutan rawa gambut secara umum dan karakteristik ekosistemnya
yang perlu dipertimbangkan untuk kegiatan restorasi.
Bab III yang masih merupakan Bagian Kedua menguraikan urgensi
restorasi ekosistem hutan rawa gambut. Selain mencakup tujuan restorasi
ekosistem hutan rawa gambut, bab ini juga mengulas perkembangan
peraturan terkait restorasi gambut di Indonesia. Di samping itu, peran
restorasi ekosistem hutan rawa gambut dalam pembangunan Nature-Based
Climate Solution diuraikan kemudian.
Bab IV menjelaskan prinsip-prinsip restorasi ekosistem hutan rawa
gambut dengan menjelaskan kondisi ekologi referensi ekosistem hutan
rawa gambut, autekologi dan fenologi tumbuhannya, dan pemilihan jenis
untuk restorasi pada ekosistem gambut. Selain itu, kondisi modal sosial
serta kelembagaan restorasi yang diperlukan juga menjadi bahasan yang
melengkapi informasi biofisik.
1. Memulihkan Fungsi Ekosistem Hutan Rawa Gambut:
Sebuah Pendahuluan
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Bagian ini dilanjutkan dengan Bab V yang memuat situs restorasi
ekosistem hutan rawa gambut di areal konsesi dan komponen penting untuk
strategi ekosistem hutan rawa gambut. Strategi restorasi pada ekosistem
hutan rawa gambut disajikan pada bagian akhir bab.
Bab VI menutup Bagian Kedua, menguraikan ekologi dan silvikultur
jenis-jenis tanaman untuk resetorasi ekosistem hutan rawa gambut. Bab ini
menyajikan beberapa jenis utama dan unggulan yang dapat diprioritaskan
untuk restorasi ekosistem di hutan rawa gambut.
Bagian Ketiga adalah arahan strategi dan teknik restorasi. Bagian ini
diawali dengan Bab VII karakteristik dan kondisi ekosistem hutan rawa
gambut, yang akan mengambil pembelajaran dari restorasi pada areal
terdegradasi di dalam konsesi hutan produksi di Sumatera Selatan dan
Riau.
Bab selanjutnya, yaitu Bab VIII menguraikan strategi restorasi ekosistem
hutan rawa gambut. Penyusunan tipologi lanskap mengawali bab ini sehingga
memberikan arahan bagaimana pemilihan strategi restorasi ekosistem yang
tepat yang diuraikan pada sub bab berikutnya.
Bab IX Teknik Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut menerangkan
secara rinci tahapan dan teknis pelaksanaan restorasi pada ekosistem hutan
rawa gambut. Pada bab ini juga disajikan analisis pembentukan kelembagaan
dan biaya pelaksanaan restorasi ekosistem secara lebih spesifik.
Bagian Keempat atau bagian akhir buku merupakan penutup. Bagian
ini hanya menampilkan satu bab yaitu Refleksi bagi Pengembangan Strategi
Restorasi Ekosistem di Indonesia. Bab ini merupakan sintesis dari uraian
seluruh bab dan memberikan arah strategi pengembangan restorasi ekosistem
hutan rawa gambut di tingkat nasional.
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2. Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Dolly Priatna, Domi Suryadi, Ari Rosadi

2.1 Ekosistem Hutan Rawa
Ekosistem hutan rawa merupakan salah satu dari ekosistem lahan
basah (wetlands ecosystem), yaitu suatu ekosistem unik yang menjadi areal
transisi antara sistem akuatik (perairan), baik air tawar maupun air laut,
dengan sistem terestrial (daratan). Hutan rawa juga merupakan habitat yang
khas dimana air merembes dari permukaan tanah (Sharma & Joshi, 2008)
dan termasuk habitat yang unik dengan komunitas tumbuhan yang telah
beradaptasi dengan lingkungan setempat (Yusuf & Purwaningsih, 2009).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 73 Tahun
2013 Tentang Rawa, mendefinisikan rawa sebagai wadah air beserta air
dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus
atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau
cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi,
yang merupakan suatu ekosistem. Sementara itu, Peraturan Menteri PUPR
Nomor 69/PRT/M/2015 membedakan rawa menjadi dua yaitu rawa pasang
surut dan rawa lebak.
Rawa pasang surut adalah rawa yang letaknya di tepi pantai atau dekat
pantai, di muara sungai atau dekat muara sungai, serta kesatuan hidrologisnya
dibatasi oleh sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut harian, dan/atau
laut. Secara alamiah rawa pasang surut juga tergenangi air yang dipengaruhi
pasang surut air laut, dan /atau dari air hujan, atau akan menjadi kering
akibat drainase reklamasi lahan.
Rawa lebak merupakan rawa yang letaknya jauh dari pantai dan kesatuan
hidrologisnya berupa daerah aliran sungai, dan sungai yang bersifat non
pasang surut dengan variasi muka air musiman. Selain itu, rawa lebak juga
tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang
secara periodik atau terus-menerus.
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Berdasarkan dokumen Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan
Lahan Basah Indonesia, ekosistem rawa dibagi menjadi tiga yakni hutan
rawa gambut, hutan rawa air tawar dan rawa herba atau rawa berumput.
Ekosistem hutan rawa gambut adalah ekosistem yang dibentuk oleh adanya
penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari
reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama yang bisa mencapai
ribuan tahun (Kelompok Kerja Pengelolaan Gambut Nasional, 2016).
Ekosistem hutan rawa air tawar adalah hutan yang mendiami kawasan
dengan tanah mineral aluvial yang tergenang secara musiman. Hutan rawa
air tawar biasanya terdapat di antara dua sungai atau peralihan antara hutan
rawa gambut dengan hutan dataran rendah (Komite Nasional Pengelolaan
Lahan Basah, 2004). Adapun ekosistem rawa herba umumnya didominasi
oleh tumbuhan herba akuatik, serta memiliki badan air yang relatif terbuka.
Rawa seperti ini merupakan contoh rawa yang tidak berhutan yang umum
dijumpai di dekat aliran sungai, danau maupun di bekas pembukaan hutan
rawa. Keutuhan daerah lahan basah terutama di kawasan hutan rawa air
tawar (freshwater swamp forest) dan hutan rawa gambut (peat swamp forest) saat
ini berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan karena sebagian besar
ekosistem alaminya banyak yang telah terdegradasi (Yusuf & Purwaningsih,
2009).

2.2 Karakteristik Hutan Rawa Gambut
Hutan rawa gambut adalah salah satu tipe hutan rawa yang merupakan
sebuah ekosistem spesifik dan rapuh (fragile), baik dilihat dari karakteristik
habitat lahannya yang berupa gambut dengan kandungan bahan organik
tinggi, serta yang ketebalannya mulai dari 0,5 meter sampai dengan lebih
dari 20 m. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2016 yang merupakan perubahan
atas PP Nomor 71 Tahun 2014, dinyatakan pula bahwa gambut mempunyai
karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah dan komponen
dari ruang daratan, juga merupakan komponen lingkungan hidup. Ciri-ciri
gambut umumnya memiliki kubah gambut besar dan berhutan (woody peat),
yang mencakup lahan gambut rawa dan hutan yang luas dan berada di
daerah lanskap dataran rendah, serta terletak terutama di antara sungaisungai besar (BRG, 2016).

2. Ekosistem Hutan Rawa Gambut
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Secara spesifik, lahan gambut menempati berbagai satuan fisiografi
lahan/landform antara lain kubah gambut, cekungan dataran danau, rawa
belakang sungai, cekungan sepanjang sungai besar termasuk oxbow lake atau
danau tapal kuda (danau yang terbentuk akibat adanya sungai yang berkelokkelok atau meander yang kemudian melintasi daratan dan mengambil
jalan pintas sehingga meninggalkan potongan-potongan yang akhirnya
membentuk danau tapal kuda), serta dataran pantai. Dataran dan kubah
gambut terbentang pada cekungan luas di antara sungai-sungai besar, mulai
dari dataran pantai menuju ke arah hilir sungai hingga mencapai jarak 10-30
km (Wahyunto, 2004).
Lahan gambut memiliki ciri-ciri spesifik yang membedakannya dengan
tanah mineral pada umumnya, antara lain: (1) mudah mengalami kering
tak balik (irreversible drying), (2) mudah tersubsidensi/ambles (subsidence),
(3) rendahnya daya dukung (bearing capacity) lahan terhadap tekanan, (4)
rendahnya kandungan hara kimia dan kesuburannya (nutrient), dan (5)
terbatasnya jumlah mikroorganisme (Noor et al., 2015).
Sebagai sebuah ekosistem lahan basah, gambut memiliki karakteristik
unik dibandingkan dengan tipe ekosistem lainnya. Karakteristik gambut
adalah sifat alamiah gambut yang terdiri atas sifat biologi, kimia, fisika, dan
jenis sedimen di bawahnya, yang menentukan daya dukung kawasan ekosistem
gambut sebagai media tumbuh vegetasi, penyedia jasa lingkungan, pemilik
keanekaragaman hayati, dan hidro-topografinya. Sifat biologi gambut sangat
erat hubungannya dengan mikroorganisme yang hidup di tanah gambut,
yang terdiri atas beberapa kelompok, antara lain (1) yang memiliki fungsi
sebagai perombak awal seperti golongan jamur dan bakteri baik bersifat
aerob maupun anaerob, (2) yang bermanfaat dalam perkembangan atau
penebalan gambut seperti jamur atau bakteri yang bersifat anaerob, dan (3)
yang berperan dalam perombakan lanjut ketika hutan gambut dibuka untuk
peruntukan lain seperti pertanian dan perkebunan.
Menurut Andriesse (1988) perombakan bahan organik saat pembentukan
gambut dilakukan oleh mikroorganisme anaerob dalam perombakan ini
dihasilkan gas methane dan sulfida. Setelah gambut didrainase untuk tujuan
pertanian maka kondisi gambut bagian permukaan tanah menjadi aerob,
sehingga memungkinkan fungi dan bakteri berkembang untuk merombak
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senyawa sellulosa, hemisellulosa, dan protein. Gambut tropika umumnya
tersusun dari bahan kayu sehingga banyak mengandung lignin, bakteri yang
banyak ditemukan pada gambut tropika adalah Pseudomonas selain fungi
white mold dan Penicillium. Pseudomonas merupakan bakteri yang mampu
merombak lignin (Sagiman, 2007). Penelitian tentang dekomposisi gambut
di Palangkaraya menunjukkan bahwa dekomposisi permukaan gambut
terutama disebabkan oleh dekomposisi aerob yang dilaksanakan oleh fungi
(Moore & Shearer, 1997).
Karakterisitik biologi lainnya yaitu ditemukannya beberapa jamur
penambat unsur N pada tanah (Noor et al., 2015). Sedangkan sifat kimia
gambut lebih merujuk pada kondisi kesuburannya yang bervariasi, tetapi
secara umum lahan gambut memiliki kesuburan rendah (Oligotrofik). Hal
ini ditandai dengan tanah yang masam (pH rendah), ketersediaan sejumlah
unsur hara makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn, dan Bo) rendah,
mengandung asam-asam organik beracun, serta memiliki Kapasitas Tukar
Kation (KTK) yang tinggi dan Kejenuhan Basa (KB) yang rendah. Kondisi
gambut Oligotrofik banyak dijumpai pada gambut ombrogenoes yaitu gambut
pedalaman seperti gambut Kalimantan yang tebal dan miskin unsur hara.
Sedangkan gambut pantai termasuk ke dalam gambut eutrofik karena adanya
pengaruh air pasang surut dengan tingkat kesuburan tinggi. Pada beberapa
tempat gambut mempunyai tingkat kesuburan yang baik karena adanya
pengaruh sisa-sisa vulkanik seperti di Lunang, Sumatera Barat (Taher &
Zaini, 1989).
Sifat fisik gambut berkaitan dengan kematangan, warna, berat jenis,
porositas, kering tak balik, subsidensi, dan mudah terbakar. Berdasarkan
tingkat kematangan atau dekomposisinya, tanah gambut dibedakan
menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) gambut fibrik, yaitu gambut yang tingkat
dekomposisinya baru dimulai atau masih tingkat awal, dan memiliki jaringan
tumbuhan yang masih tampak jelas (mudah dikenali); (2) gambut hemik,
yaitu sekitar separuh (hemi= separuh/pertengahan) bahan organik yang ada
telah mengalami dekomposisi; dan (3) gambut saprik, yaitu sebagian besar
gambut telah mengalami dekomposisi (matang). Dalam sistem taksonomi
tanah, tanah-tanah tersebut pada tingkat subordo diklasifikasikan
sebagai Fibrists, Hemists, dan Saprists, dan pada tingkat grup/kelompok
diklasifikasikan sebagai Haplofibrists, Haplohemists, dan Haplosaprists.
2. Ekosistem Hutan Rawa Gambut

13

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

Tanah- tanah gambut di daerah peralihan ke zona rawa pasang surut
diklasifikasikan sebagai Sulfihemists atau Sulfisaprists. Berdasarkan warna
bahan asal gambut berwarna kelabu, coklat atau kemerahan, tetapi kemudian
setelah proses dekomposisi muncul senyawa-senyawa yang berwarna gelap
sehingga gambut dan air gambutnya umumnya berwarna coklat sampai
kehitaman. Noor et al. (2015) menjelaskan bahwa warna gambut dapat
dijadikan sebagai salah satu indikator kematangan gambut.
Menurut Suswati et al. (2011), perbedaan warna tanah pada umumnya
disebabkan oleh perbedaan kandungan bahan organik, dimana semakin
tinggi kandungan bahan organik maka warna tanah akan semakin gelap.
Susandi et al. (2015) menambahkan informasi bahwa pada umumnya bahan
organik memberi warna kelam pada tanah, artinya jika tanah asalnya
berwarna kuning atau coklat muda, kandungan bahan organik menyebabkan
warna lebih cenderung ke arah coklat kelam. Makin stabil bahan organik
makin tua warnanya.
Ditinjau dari berat jenisnya, gambut memiliki berat jenis yang jauh lebih
rendah dari pada tanah aluvial. Makin matang gambut, semakin besar berat
jenisnya. Selain itu, gambut memiliki daya dukung atau daya tumpu yang
rendah karena mempunyai ruang pori besar sehingga kerapatan tanahnya
rendah dan bobotnya ringan. Sebagai akibatnya, pohon yang tumbuh di
atasnya menjadi mudah rebah. Gambut juga memiliki daya hantar hidrolik
(penyaluran air) secara horisontal (mendatar) yang cepat, sehingga memacu
percepatan pencucian unsur-unsur hara ke saluran drainase. Sebaliknya,
gambut memiliki daya hidrolik vertikal (ke atas) yang sangat lambat sehingga
dapat mengakibatkan lapisan atas gambut sering mengalami kekeringan,
meskipun lapisan bawahnya basah. Karakteristik ini juga dapat menyulitkan
pasokan air ke lapisan perakaran tumbuhan.
Gambut juga mempunyai sifat kering tak balik (irreversible drying), dimana
gambut yang sudah mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit menyerap
air kembali. Hal ini artinya jika tanah gambut dibuka dan mengalami
pengeringan karena adanya drainase, maka gambut akan ’kempes’ atau
mengalami subsidensi sehingga akan terjadi penurunan permukaan tanah.
Bila tanah gambut mengalami pengeringan yang berlebihan, koloid gambut
menjadi rusak dan terjadi gejala kering tak balik (Wahyunto, 2004).
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Kondisi tersebut disebabkan oleh proses pematangan gambut dan
berkurangnya kandungan air. Lama dan kecepatan penurunan tersebut
tergantung pada kedalaman gambut. Semakin tebal gambut, penurunan
tersebut semakin cepat dan berlangsungnya semakin lama. Rata-rata
kecepatan penurunan adalah 0,3-0,8 cm/bulan, dan terjadi selama 3-7 tahun
setelah drainase dan pengolahan tanah. Lahan gambut cenderung mudah
terbakar karena kandungan bahan organik yang tinggi dan memiliki sifat
kering tak balik, porositas tinggi, dan daya hantar hidrolik vertikal yang
rendah. Sifat fisik gambut yang mudah tebakar menghasilkan energi panas
yang lebih besar dari kayu/arang terbakar. Gambut yang terbakar juga sulit
dipadamkan dan apinya bisa merambat di bawah permukaan sehingga
kebakaran lahan bisa meluas tidak terkendali (BRG, 2016). Bara api yang
dikira sudah padam ternyata masih tersimpan di dalam tanah dan menjalar
ke tempat-tempat sekitarnya tanpa disadari. Bara di lahan gambut dengan
ketebalan tinggi biasanya hanya dapat dipadamkan oleh air hujan yang
lebat.

2.3 Pembentukan Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2014 junto PP No.
57 tahun 2016, lahan gambut didefinisikan sebagai material organik yang
terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak
sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan
terakumulasi pada rawa. Tanah gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa
tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan
terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob
dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat
perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan
proses geogenik, yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses
deposisi dan tranportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral
yang umumnya merupakan proses pedogenik (Hardjowigeno, 1986).
Proses pembentukan tanah gambut secara umum memerlukan waktu
yang sangat panjang, Menurut Andriesse (1988) tanah gambut di Indonesia
terbentuk antara 6.800- 4.200 tahun yang lalu. Sementara itu Siefermann et
al. (1988) dalam BRG (2016) melaporkan bahwa berdasarkan carbon dating
2. Ekosistem Hutan Rawa Gambut
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(penelusuran umur tanah gambut menggunakan teknik radio isotop), umur
tanah gambut di Kalimantan Tengah lebih tua lagi, yaitu 6.230 tahun (pada
kedalaman gambut 1 m) sampai 8.260 tahun (pada kedalaman gambut 5 m).
Proses pembentukan tanah gambut secara rinci dikemukakan oleh Agus dan
Subiksa (2008), yaitu dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan
ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman yang mati
dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian menjadi
lapisan transisi antara lapisan tanah gambut dengan substratum (lapisan di
bawahnya) yang merupakan tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh
pada bagian yang lebih tengah dari danau dangkal ini dan membentuk
lapisan tanah gambut sehingga danau menjadi penuh.
Pembentukan gambut pada dasarnya akibat terjadinya kondisi tempat
(jenuh) air yang disebut “paludifikasi”. Laju pembentukan tanah gambut
sangat lambat dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, yang
dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor lingkungan setempat yang
meliputi, yaitu (1) sumber dan neraca air, (2) kandungan mineral yang ada
dalam air, (3) iklim (curah hujan, suhu, kelembaban), (4) tutupan vegetasi,
dan (5) pengelolaan setelah drainase (Maas, 2012). Proses pembentukan
selanjutnya diikuti dengan proses penyederhanaan atau penguraian
menjadi ion (larut) dan gas (emisi), yang melibatkan mikroorganisme yang
aktivitasnya juga memerlukan air dan udara. Proses translokasi berperan
dalam pembentukan gambut berupa pengisian landaian/ cekungan oleh
bahan mineral yang terbawa aliran air, serta bahan organik yang berasal dari
sisa tumbuhan mati secara in-situ. Akibat kondisi lingkungan rawa yang
reduktif, maka proses penimbunan sisa tumbuhan setempat berlangsung
lebih cepat dibandingkan proses penguraian, sehingga membentuk lapisan
bahan organik yang disebut gambut (Maas, 2012).
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2.4 Manfaat Ekologis dan Sosial dari
Hutan Rawa Gambut
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut dijelaskan bahwa untuk mencegah
perubahan fungsi gambut, setiap negara mempunyai kepentingan yang sama
untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi gambut. Hal ini perlu
dilakukan agar gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang
iklim dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,
baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat
nasional maupun global. Ekosistem lahan gambut telah menjadi perhatian
penting dalam beberapa tahun terakhir ini, karena luasnya yang semakin
menyusut maupun kondisinya yang semakin terdegradasi. Layaknya sebuah
ekosistem lahan basah yang memiliki berbagai fungsi, ekosistem lahan
gambut juga memiliki berbagai fungsi di antaranya sebagai pengatur sistem
hidrologi, perlindungan keanekaragaman hayati, sumber energi, penyerap
karbon dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.
Gambut memiliki porositas yang tinggi sehingga mempunyai daya
menyerap air yang sangat besar. Apabila jenuh, gambut saprik, hemik dan
fibrik dapat menampung air berturut-turut sebesar 450%, 450 – 850%, dan
lebih dari 850% dari bobot keringnya atau hingga 900% dari volumenya.
Karena sifatnya itu, gambut memiliki kemampuan sebagai penambat
(reservoir) air tawar yang cukup besar, sehingga dapat menahan banjir saat
musim hujan dan sebaliknya melepaskan air tersebut pada musim kemarau
sehingga dapat mencegah intrusi air laut ke darat. Fungsi gambut sebagai
pengatur hidrologi dapat terganggu apabila mengalami kondisi drainase
yang berlebihan karena material ini memiliki sifat kering tak balik,
porositas yang tinggi, dan daya hantar vertikal yang rendah. Gambut yang
telah mengalami kekeringan sampai batas kering tak balik, akan memiliki
bobot isi yang sangat ringan sehingga mudah hanyut terbawa air hujan,
sehingga strukturnya lepas-lepas seperti lembaran serasah, mudah terbakar,
sulit menyerap air kembali, dan sulit ditanami kembali (Kelompok Kerja
Pengelolaan Gambut Nasional, 2016).
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Konservasi keanekaragaman hayati merupakan fungsi penting lainnya
dari lahan gambut, karena lahan gambut merupakan ekosistem unik, tempat
berkembangnya spesies-spesies flora dan fauna yang bersifat spesifik (UNEP,
2008). Beberapa macam tumbuhan ternyata hanya dapat hidup dengan baik
di lahan gambut. Keanekaragaman flora lahan gambut tertinggi ditemukan
di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan yaitu tercatat 808 spesies (WWF
& LIPI, 2007). Sedangkan di Sumatera yaitu di Taman Nasional Berbak,
tidak kurang dari 261 jenis flora ditemukan pada area tersebut (Giesen,
1991). Jenis pohon yang mendiami hutan gambut juga sangat khas, seperti
jelutung rawa (Dyera lowii), ramin (Gonystylus bancanus), kempas atau bengeris
(Kompassia malaccensis), punak (Tetramerista glabra), prepat (Combretocarpus
rotundatus), pulai rawa (Alstonia pneumatophora), terentang (Campnosperma spp.),
bungur (Lagerstroemia speciosa), nyatoh (Palaquium spp.), bintangur (Callophylum
spp.), balangeran (Shorea balangeran), meranti rawa (Shorea pauciflora) dan rengas
(Melanorrhoea walichii). Semua jenis vegetasi tersebut hanya tumbuh baik pada
habitat rawa gambut.
Selain dari jenis kayu-kayuan, hutan rawa gambut juga memiliki vegetasi
lainnya yang memiliki nilai estetika seperti palem merah (Cyrtoctachys lakka),
ara hantu (Poikilospermum suavolens), palas (Licuala paludosa), kantong semar
(Nephentes spp.), miran (Pholidocarpus sumatranus), Flagellaria indica, akar elang
(Uncaria schlerophylla), putat (Barringtonia racemosa), dan rasau (Pandanus helicopus)
(Wibisono et al., 2011).
Fauna di lahan gambut juga memiliki keanekaragaman yang tinggi
meliputi fauna terestrial dan fauna akuatik. Berdasarkan data WWF (2009),
tercatat 35 spesies mamalia, 150 spesies burung dan 34 spesies ikan ditemukan
di lahan gambut. Beberapa fauna merupakan spesies endemik dan termasuk
spesies dilindungi menurut IUCN Red List Data yaitu di antaranya buaya
sinyulong (Tomistoma schlegelii), harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae),
beruang madu (Helarctos malayanus), tapir (Tapirus indicus), mentok rimba
(Asarconis scutulata), dan bangau tongtong (Leptoptilos javanicus).
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Foto: Dolly Priatna (kiri) dan Ari Rosadi (kanan)

Gambar 1 Satwa liar yang ditemukan di hutan rawa gambut, harimau sumatera
dan elang ular

Rawa gambut juga memiliki ketersediaan ikan yang tinggi. Airnya yang
asam dan miskin oksigen tidak menjadi hambatan bagi jenis-jenis ikan rawa
yang umum disebut dengan black fish untuk hidup dan berkembang biak.
Ikan toman (Channa sp), tapa (Wallago leeri), betok (Anabas testudineus), sepat
siam (Trichogaster pectoralis), dan sepat rawa (Trichogaster trichopterusi) adalah
jenis ikan yang banyak ditemukan di rawa gambut dan merupakan ikan
konsumsi (Wahyunto et al., 2004). Jenis ikan lain yang ada di rawa gambut
adalah ikan arwana/siluk (Scleropagus formosus) yang merupakan jenis ikan hias
yang langka dan dilindungi. Keanekaragaman hayati yang hidup di habitat
rawa 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 (Kelompok Kerja Pengelolaan Gambut
Nasional, 2016).
Menurut Agus et al. (2011) hutan rawa gambut yang masih alami berperan
sebagai penyerap gas CO2 dan menyimpan cadangan air. Hutan rawa gambut
jika dilindungi dalam kondisi alami dapat meningkatkan kemampuannya
dalam menyerap dan menyimpan karbon. Menurut Page et al. (2002),
hutan rawa gambut merupakan tempat penyimpan karbon yang besar dan
paling efisien. Vegetasi yang tumbuh di atas tanah gambut dan membentuk
ekosistem hutan rawa akan mengikat karbondioksida dari atmosfer melalui
fotosintesis dan menambah simpanan karbon dalam ekosistem tersebut.
Tetapi jika mengalami gangguan, lahan gambut tidak hanya dapat menjadi
sumber CO2, tetapi juga gas rumah kaca lainnya seperti metana (CH4) dan
2. Ekosistem Hutan Rawa Gambut
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Nitrous Oksida (N2O). Karena kemampuannya menyerap karbon (C) dalam
jumlah besar, khususnya gambut tropis Indonesia yang memiliki cadangan
karbon sebesar 46 G ton (8-14% dari total karbon dalam gambut yang ada di
dunia), maka emisi karbon yang merupakan kontributor emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) dapat dikurangi sehingga keseimbangan iklim global tetap
terjaga (Wahyunto, 2004).
Fungsi hidrologi rawa gambut juga berkaitan dengan bidang sosial
ekonomi seperti transportasi, kesehatan dan ketersediaan ikan (Wahyunto,
2004). Menyusutnya luasan lahan gambut akan memberikan dampak
sosial, ekonomi dan kesehatan yang dahsyat bagi penduduk Indonesia.
Sebagai contoh, kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut tidak saja
menimbulkan kerugian secara ekonomi akan tetapi juga telah menyebabkan
ratusan ribu penduduk mengalami gangguan kesehatan pernapasan yang
memerlukan penanganan yang seksama. Susutnya luasan lahan gambut atau
berbagai kerusakan yang dialami juga akan menyebabkan berkurangnya
fungsi penting mereka sebagai pemasok air, pengendali banjir serta pencegah
intrusi air laut ke daratan (Noor et al., 2007).
Produk hutan rawa gambut dijadikan sebagai sandaran utama
kehidupan masyarakat, baik berupa kayu ataupun non-kayu, seperti buahbuahan, rotan, tanaman obat, dan ikan. Pembukaan hutan gambut dalam
skala besar hanya akan menyisakan kemiskinan bagi masyarakat, bukan saja
karena hilang atau menipisnya sumber daya pencaharian mereka, tetapi juga
karena masyarakat lokal harus mensubstitusi atau bahkan menyediakan
upaya dan dana tambahan untuk menggantikan fungsi dan manfaat lahan
gambut yang menurun atau bahkan hilang akibat kegiatan perusakan
tersebut (Noor et al., 2007).
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3. Urgensi Restorasi Ekosistem
Hutan Rawa Gambut
Mimi Salminah & Yanto Rochmayanto

3.1 Peran Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Ekosistem hutan rawa gambut memiliki peran yang sangat vital secara
sosial, ekonomi maupun ekologi baik pada skala lokal maupun global.
Ekosistem gambut merupakan ekosistem daratan yang paling efisien
menyimpan cadangan karbon (Bonn et al., 2014). Kandungan karbon pada
ekosistem gambut dua kali lebih besar dibandingkan cadangan karbon pada
biomassa seluruh areal hutan lahan mineral di dunia (Beukering et al., 2008).
Kemampuan gambut untuk mengatur tata air, menyerap serta menyimpan
cadangan karbon menyebabkan gambut menjadi perhatian dunia dalam
upaya mengurangi laju perubahan iklim (Minayeva et al., 2017).
Keberadaan ekosistem hutan rawa gambut juga sangat terkait erat dengan
kelestarian biodiversity di dunia mengingat ekosistem tersebut merupakan
habitat berbagai flora fauna langka. Bahkan, gambut tropis dinilai sebagai
ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi diantara
ekosistem gambut lainnya (Harrison & Rieley, 2018). Keanekaragaman
hayati ekosistem gambut tersebut merupakan penopang bagi keberlanjutan
berbagai sektor yang vital bagi kehidupan khususnya pertanian pangan,
energi, dan obat-obatan.
Dari sisi sosial ekonomi, ekosistem hutan rawa gambut di Indonesia
pada umumnya merupakan sumber lahan gambut masyarakat sekitar.
Terdapat +10.146 desa berada di sekitar dan bergantung pada keberadaan
ekosistem hutan rawa gambut di Indonesia (Kemitraan, 2017). Berbagai
aktivitas ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan hutan rawa gambut
telah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, dari mulai perikanan,
peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan maupun kegiatan ekonomi
kreativitas lainnya. Sistem tata nilai dan kearifan budaya yang dimiliki
masyarakat gambut menjadikan mereka sebagai bagian integral yang tidak
terpisahkan dari kesatuan ekosistem hutan rawa gambut (Suwarso, 2017).
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Nilai ekonomi hutan rawa gambut khususnya pada regim Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) sangat tinggi dimana jenis-jenis kayu komersil
seperti ramin dan berbagai jenis dipterokarpa masih bisa dipanen. Kayu
ramin dan meranti merupakan dua jenis kayu andalan ekspor Indonesia
yang menjadi sumber devisa negara pada saat ini. Hutan rawa gambut di
Sumatera sendiri memiliki keragaman jenis kayu hingga mencapai 34 spesies
yang pemanfaatannya berorientasi hanya pada kayunya, sebanyak 46 spesies
yang memiliki manfaat multiguna baik kayu maupun non-kayu (Wardani &
Sutiyono, 2018). Produk non kayu yang banyak dimanfaatkan diantaranya
damar/resin, buah, biji, bahan obat tradisional, bahan pewarna, kayu bakar
dan arang.
Namun, berbagai kegiatan antropogenik menyebabkan ekosistem
hutan rawa gambut di dunia khusunya gambut tropis semakin terancam
keberadaannya (Turetsky et al., 2015). Di Indonesia, selain kerusakan
ekosistem hutan rawa gambut banyak dipicu oleh konversi lahan untuk
kegiatan pertanian seperti sawah, kebun karet, dan kebun sawit serta
pembangunan hutan tanaman. Selain itu, pemanenan kayu dalam regim
HPH yang kurang memperhatikan kelestarian telah menyebabkan tingginya
kerusakan ekosistem hutan gambut dan hilangnya berbagai jenis pohon asli
gambut yang bernilai ekonomi tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan
ekonomi di hutan rawa gambut diikuti oleh pembangunan kanal yang
menyebabkan pengeringan gambut dan meningkatkan resiko kebakaran
serta resiko peningkatan emisi gas rumah kaca.
Kerusakan ekosistem hutan rawa gambut di Indonesia menimbulkan
berbagai dampak negatif baik bagi negara maupun bagi masyarakat
setempat. Kerusakan ekosistem gambut memicu bencana iklim setiap tahun
khususnya kebakaran dan banjir. Akibatnya, negara dan masyarakat harus
menanggung kerugian ekonomi dan sosial setiap tahun. Kajian World Bank
menyebutkan bahwa kebakaran gambut pada tahun 2015 menyebabkan
kerugian ekonomi lebih dari $ 16 M dan kerugian lingkungan terkait
hilangnya keanekaragaman hayati yang mencapai $ 295 juta. Nilai tersebut di
luar kerugian dibidang pendidikan dan kesehatan. Kebakaran gambut pada
tahun 2015 juga mengakibatkan kenaikan tingkat emisi hingga mencapai
1,6 giga metrik ton CO2eq (BRG, 2016) yang berdampak pada perubahan
iklim global.
3. Urgensi Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
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Hilangnya jenis-jenis kayu komersil menyebabkan semakin menurunnya
devisa negara akibat ekspor kayu yang semakin berkurang. Masyarakat lokal
juga kehilangan berbagai sumber penghidupan akibat pengeringan gambut.
Produksi ikan khas ekosistem gambut semakin menurun yang berdampak
pada berkurangnya pendapatan masyarakat lokal. Selain kebakaran,
masyarakat juga harus menhadapi banjir pada musim penghujan yang
menyebabkan produksi pertanian mereka berkurang. Akibat kerusakan
ekosistem gambut, negara harus mengeluarkan biaya besar setiap tahunnya
untuk menanggulangi berbagai bencana iklim. Selain itu, Indonesia juga
harus menghadapi isu politik dengan negara-negara tetanggga akibat asap
kebakaran.

3.2 Perkembangan Regulasi Restorasi Ekosistem Gambut
Pengelolaan lahan gambut dimulai saat regim Hak Pengusahaan Hutan
pada tahun 70-an. Perusahaan kehutanan diberi izin untuk memanen
jenis-jenis komersil gambut, kemudian diolah menjadi berbagai produk
kayu maupun dijual langsung dalam bentuk log ke pasar internasional.
Hutan rawa gambut yang sudah terdegradasi akibat praktik logging tersebut
kemudian banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian khususnya kelapa
sawit. Kemudian, pada tahun 1995 Pemerintah menginisiasi program lahan
gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk mendukung swasembada
beras. Saat itu, ekosistem gambut dikonversi besar-besaran menjadi lahan
pesawahan. Lahan gambut dibuka dan dikeringkan melalui pembangunan
kanal. Sayangnya, proyek tersebut mengalami kegagalan dan mengakibatkan
kebakaran besar pada tahun 1997. Pada tahun 2007, Pemerintah mulai
mengeluarkan kebijakan restorasi ekosistem hutan termasuk ekosistem
hutan rawa gambut melalui Peraturan Pemerintah No 6. Peraturan tersebut
kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan terkait lainnya. Perkembangan
kebijakan terkait restorasi ekosistem hutan rawa gambut tersaji pada Tabel
1 berikut.
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Tabel 1
No
1

Kebijakan terkait restorasi ekosistem hutan rawa gambut
Bentuk Kebijakan

Isi

PP No 6/2007 tentang Tata
• Salah satu bentuk pengelolaan
Hutan dan Penyusunan Rencana
hutan dan pemanfaatan hasil hutan
Pengelolaan Hutan serta
adalah dengan mekanisme restorasi
Pemanfaatan Hutan
ekosistem (RE) hutan produksi
yang telah terdegradasi, termasuk
restorasi ekosistem hutan rawa
gambut
• Dalam hal restorasi ekosistem
hutan, sebelum ekosistem hutan
tersebut menghasilkan kayu yang
siap panen maka perusahaan RE
dapat memanfaatkan produk hutan
non kayu termasuk jasa lingkungan
Inpres No 2/2007 tentang
Percepatan Rehabilitasi
dan Revitalisasi
Kawasan Pengembangan
Lahan Gambut di Kalimantan
Tengah

• Pengaturan penyusunan master plan
rehabilitasi dan rencana aksi untuk
konservasi dan kegiatan budidaya
pada lahan gambut 1 juta ha yang
gagal.

3

UU No 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

• Kerusakan gambut menjadi
salah satu indikator kerusakan
lingkungan dan tingkat daya
dukung lingkungan

4

Permentan No 14/2009 tentang • Budidaya kelapa sawit hanya boleh
Pedoman Pemanfaatan Lahan
dilakukan di area gambut dengan
Gambut untuk Budidaya Kelapa
ketebalan gambut kurang dari 3 m.
Sawit
• Tinggi muka air gambut minimal
60-80 cm dari permukaan untuk
mencegah kekeringan dan
kebakaran

2

• Beberapa kegiatannya adalah
penanaman galam di areal terbuka,
backfilling di areal kubah gambut
untuk meningkatkan tinggi
muka air gambut hingga 40 cm,
dan evaluasi area untuk kegiatan
budidaya

3. Urgensi Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut

27

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

Tabel 1
No

Kebijakan terkait restorasi ekosistem hutan rawa gambut
(lanjutan)
Bentuk Kebijakan

Isi

5

Inpres No 10/2011 Jo Inpres No • Menghentikan pemberian izin
6/2013 Jo Inpres No 8/2015 Jo
pemanfaatan hutan alam primer
Inpres No 6/2017 Jo Inpres No
dan gambut kecuali untuk kegiatan
5/2019 No tentang Penghentian
restorasi ekosistem
Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola
Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut

6

Srategi Nasional Pengelolaan
Gambut Tahun 2012

• Pemanfaatan gambut harus
didasarkan pada kesatuan kawasan
hidrologis gambut (KHG) dimana
ekosistem gambut dibagi menjadi
area untuk fungsi lindung dan
fungsi budidaya

7

PP No 71/2014 Jo PP No
57/2016 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut

• Kriteria kerusakan gambut fungsi
lindung : tutupan hutan berkurang,
adanya kanal dan sudah terekspos
pirit.
• Kriteria kerusakan gambut fungsi
budidaya: tinggi muka air gambut
kurang dari 40 cm dan terekspos
pirit

28

8

Perpres No 1/2016 tentang BRG • Pembentukan BRGM untuk
Jo Perpres No 120/2020 tentang
mempercepat restorasi gambut di 7
BRGM
provinsi

9

PermenLHK No14/2017 tentang • Penetapan fungsi ekosistem gambut
Tata Cara Inventarisasi dan
didasarkan pada peta KHG, peta
Penetapan Fungsi Ekosistem
DEM, peta DAS, dan peta tutupan
Gambut
lahan

10

PermenLHK No15/2017 tentang • Jumlah titik penaatan minimal 15%
Tata Cara Pengukuran Muka
dari jumlah total blok produksi
Air Tanah di Titik Penaatan
• Pemegang konsesi gambut harus
Ekosistem Gambut
menyampaikan laporan pengukuran
muka air tanah gambut ke KLHK
setiap 3 bulan
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Tabel 1
No
11

Kebijakan terkait restorasi ekosistem hutan rawa gambut
(lanjutan)
Bentuk Kebijakan

Isi

PermenLHK No 16/2017
tentang Pedoman Teknis
Pemulihan Fungsi Ekosistem
Gambut

• Restorasi dikatakan sukses apabila:
a) tidak terekspos pirit dan atau
kuarsa, b) muka air tanah kurang
dari 0,4 m, c) lebih baik dari
kriteria baku kerusakan ekosistem
gambut yang ditetapkan dalam
izin lingkungan, d) lebih baik dari
baku kerusakan hasil analisis spasial
berdasarkan citra skala 1:250.000, e)
jumlah tanaman yang tumbuh sehat
paling sedikit 500 batang/ha pada
tahun ketiga, d) sistem pengelolaan
bangunan air untuk pemulihan
ekosistem gambut harus terbangun
pada 6 bulan pertama, e) perbaikan
ketinggian muka air tanah untuk
mencapai kurang dari 0,4 m harus
terlihat perbaikannya dalam 3 bulan
sejak dibangunnya bangunan air
• Pemulihan fungsi ekosistem gambut
dilaksanakan dengan cara:
a) Rehabilitasi untuk area bekas
terbakar, bekas tebang habis atau
selektif, terbuka dengan kondisi
vegetasi jarang
b) suksesi alami untuk ekosistem
gambut yang telah dilakukan
sekat kanal dan tidak terdapat
gangguan manusia
c) Restorasi dengan cara
pembasahan

12

PermenLHK No 12/2015 jo
Permen LHK No 17/2017
tentang Pembangunan HTI

Area lindung ekosistem gambut masih
dapat dipanen untuk satu siklus
setelah itu harus ditanami jenis asli
dan direstorasi. Sementara itu, produk
non kayu masih dapat dimanfaatkan
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Tabel 1
No

Bentuk Kebijakan

Isi

13

PermenLHK No 40/2017
tentang Fasilitasi Pemerintah
pada Usaha HTI dalam rangka
Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut

Fasilitasi berupa: resolusi konflik,
pembangunan sosial forestry untuk
menjamin keberlanjutan suplai kayu
dan land swap

14

Permen LHK No 10/2019
tentang Penentuan, Penetapan
dan Pengelolaan Puncak Kubah
Gambut Berbasis Kesatuan
Hidrologis Gambut (KHG)

• Area di luar kubah gambut dapat
menjadi area lindung maupun
budidaya

Perdirjen PPKL Nomor P.10
Tahun 2018 tentang Pedoman
Penilaian Keberhasilan
Pemulihan Ekosistem Gambut
bagi Usaha

Penilaian pemulihan ekosistem
gambut dinilai dari: pemasangan
titik penaatan TMAT 100%, titik
stasiun pemantauan curah hujan
100%, infrastruktur pembasahan
100%, revegetasi mencapai 500 pohon
sehat per hektar pada tahun ketiga,
TMAT 0,4 m terpenuhi pada 80%
area penaatan secara kumulatif, tidak
tereksposnya sedimen berpirit dan
atau kwarsa, kondisi ekosistem gambut
lebih baik dari kriteria baku kerusakan
ekosistem gambut yang ditetapkan
dalam izin lingkungan.

15

30

Kebijakan terkait restorasi ekosistem hutan rawa gambut
(lanjutan)

• Apabila ada lebih dari satu kubah
gambut di area KHG, kubah
gambut yang sudah dibebani izin
dan telah ditanami, dapat terus
dilanjutkan apabila fungsi hidrologi
gambut masih terjaga oleh kubah
gambut yang lain.
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Tabel 1

Kebijakan terkait restorasi ekosistem hutan rawa gambut
(lanjutan)

No

Bentuk Kebijakan

Isi

16

Keputusan Dirjen PPKL Nomor
SK.40 Tahun 2018 tentang
Penetapan Status Kerusakan
Ekosistem Gambut

Status kerusakan ekosistem gambut
dalam KHG yang ditetapkan dengan
peta skala 1:250.000 adalah:
• Status kerusakan dinyatakan rusak
dengan interval nilai kerusakan 0
dengan prioritas pemulihan kondisi
alamiah
• Status kerusakan interval 2-13 :
prioritas pemulihan IV
• Status kerusakan interval 13,01-24 :
prioritas pemulihan III
• Status kerusakan interval 24,01-35 :
prioritas pemulihan II
• Status kerusakan interval 35,01-46 :
prioritas pemulihan I

Pelaksanaan RE gambut juga menghadapi tantangan berat khususnya
di ekosistem gambut fungsi lindung. Mengingat kebijakan land swapt tidak
berjalan dengan baik, maka penetapan sebagian besar area konsesi sebagai
fungsi lindung akan merugikan pihak pemegang konsesi. Hal ini karena
kebijakan tersebut dapat mengurangi areal produksi konsesi hutan. Di sisi
lain, pemegang konsesi harus tetap mengeluarkan biaya perlindungan areal
tersebut dan biaya tetap lainnya seperti PBB. Adanya kebijakan sistem multi
usaha pada satu area perizinan pada dasarnya memberikan solusi terhadap
permasalahan tersebut.
Meskipun demikian, untuk menjamin solusi tersebut berjalan efektif,
perlu ada upaya dan dukungan berbagai pihak untuk terus memperluas
pasar produk non kayu dan jasa lingkungan hutan seperti biodiversitas
dan karbon. Saat ini pasar jasa lingkungan hutan di Indonesia belum
berkembang dengan baik. Perdagangan karbon yang telah diinisiasi oleh
pihak swasta melalui pasar voluntary juga belum cukup berkembang dan
mendapat tempat di transaksi pasar domestik.

3. Urgensi Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut

31

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

Tantangan restorasi ekosistem lainnya adalah penyamarataan kriteria
pemulihan ekosistem gambut di semua area tanpa memperhatikan kondisi
kerusakan awalnya (baseline). Padahal, tingkat kerusakan sangat menentukan
keberhasilan restorasi. Pada area dengan potensi revegetasi yang rendah akibat
kerusakan yang sangat parah, keberhasilan upaya revegetasi akan sangat
kecil sehingga restorasi seharusnya hanya ditargetkan untuk pembasahan
saja. Dengan demikian, target keberhasilan revegetasi 500 pohon sehat per
hektar pada tahun ketiga menjadi kurang relevan. Teknik restorasi yang
berbeda juga memungkinkan adanya perbedaan keberhasilan revegetasi
setiap tahunnya.
Tantangan selanjutnya adalah tingginya konflik dengan masyarakat
sekitar. Klaim masyarakat terhadap areal restorasi di dalam konsesi
menyebabkan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut menjadi terhambat.
Masyarakat pada umumnya berkepentingan untuk memanfaatkan area
gambut sebagai sumber penghidupannya. Hal ini akan menjadi masalah
pelik ketika area tersebut ditetapkan sebagai fungsi lindung, karena kegiatan
budidaya tidak lagi dapat dilakukan. Masyarakat sekitar juga menjadi penting
mengingat resiko kebakaran meningkat seiring dengan tingginya aktivitas
ekonomi yang dilakukan masyarakat di sekitar area konsesi. Kebakaran
gambut yang terjadi seringkali dipicu oleh aktivitas pertanian masyarakat
di luar konsesi. Diperlukan kerjasama dan komitmen kuat antara pihak
perusahaan dengan masyarakat untuk melakukan restorasi ekosistem gambut
secara bersama-sama.
Kerjasama juga perlu dilakukan dengan berbagai pihak terkait khususnya
pengelola ekosistem gambut di sekitar area konsesi. Hal ini terutama apabila
restorasi ekosistem gambut difokuskan pada pemulihan biodiversitas.
Perlindungan habitat berbagai spesies flora dan fauna membutuhkan
kelestarian ekosistem pada satu kesatuan lanskap. Hal ini untuk menghindari
terjadinya fragmentasi habitat yang dapat mengurangi efektivitas restorasi
ekosistem. Selain itu, tingginya resiko kebakaran gambut akibat rembetan api
di bawah permukaan menyebabkan upaya restorasi gambut harus dilakukan
secara kolektif oleh seluruh pengelola lahan gambut di tingkat tapak pada
satu kesatuan lanskap.
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3.3 Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut Sebagai
Nature Based Solution
Nature-based solution (NBS) merupakan suatu upaya untuk melindungi,
mengelola dan memulihkan alam atau ekosistem dalam rangka mengatasi
berbagai tantangan kehidupan seperti perubahan iklim, ketahanan pangan
dan bencana alam secara efektif dan adaptif (IUCN, 2016). NBS memiliki
dampak positif terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi manusia sekaligus
menjaga kelestarian biodiversitas sumber daya alam. NBS atau juga dikenal
sebagai pendekatan berbasis ekosistem dinilai lebih efisien dibandingkan
dengan berbagai upaya pembangunan infrastruktur fisik.
IUCN mengelompokan NBS ke dalam lima pendekatan, yaitu:
a.

Pendekatan restorasi ekosistem yang meliputi restorasi ekologi,
pengembangan teknik-teknik ekologi, serta restorasi lanskap
hutan

b.

Pendekatan berbasis isu ekosistem yang lebih spesifik, misalnya
adaptasi perubahan iklim

c.

Pendekatan menggunakan infrastruktur seperti green dan natural
infrastructures

d.

Pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem seperti integrasi
pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan kawasan pesisir.

e.

Pendekatan perlindungan ekosistem atau bersifat konservasi

Para pemerhati gambut di dunia menyimpulkan bahwa restorasi
ekosistem gambut merupakan salah satu nature-based solution yang murah,
mudah dan memiliki dampak positif yang luas. Restorasi ekosistem gambut di
Jerman bahkan dinilai paling efektif dibandingkan dengan kegiatan mitigasi
lainnya di sektor lahan (Röder, et al., 2015). Restorasi ekosistem gambut tidak
hanya efektif menurunkan tingkat emisi tetapi juga dapat menjaga tata air,
melindungi biodiversitas dan dapat memperbaiki penghidupan masyarakat
lokal (Taneberger et al., 2020).
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Untuk meningkatkan keberhasilan restorasi ekosistem gambut
sebagai nature based solution diperlukan intervensi yang bersifat sistemik
(Dick et al., 2019). Selain efisiensi biaya, restorasi ekosistem gambut juga
harus mampu memperbaiki tata kelola ekosistem gambut serta menjamin
keadilan lingkungan (environmental justice). Selain itu restorasi ekosistem
gambut juga harus diintegrasikan ke dalam kebijakan berbagai sektor terkait
seperti kebijakan tata ruang wilayah, kebijakan di sektor energi, pertanian,
pengendalian perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, dll.
Mainstreaming restorasi ekosistem gambut sebagai NBS ke dalam
arsitektur kebijakan nasional dan NDC merupakan tantangan serius di
Indonesia. Perlu dipastikan bahwa restorasi ekosistem gambut sebagai NBS
menjadi salah satu pathway Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan.
Integrasi restorasi gambut ke dalam kebijakan NDC dan perencanaan
nasional tidak berarti hanya menetapkan restorasi gambut sebagai salah satu
cara mencapai target NDC. Hal itu juga memerlukan upaya lebih untuk
membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi
perbaikan tata kelola perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat tapak. Tantangan lain
adalah bagaimana memperluas kerjasama internasional untuk mempercepat
pelaksanaan restorasi ekosistem gambut di Indonesia. Saat ini, Indonesia
masih membutuhkan dukungan dunia internasional baik dari aspek
teknologi, pendanaan maupun pasar sebagai salah satu mekanisme valuasi
produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan konservasi dan restorasi
ekosistem gambut.
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4. Prasyarat Keberhasilan Restorasi
Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Nurul Silva Lestari & Ari Wibowo
Keberhasilan restorasi ekosistem hutan rawa gambut sangat ditentukan
oleh beberapa faktor. Salah satu yang penting adalah kondisi historis dan
pengetahuan yang cukup mengenai karakteristik ekologi pada ekosistem
tersebut. Selain itu, kondisi modal sosial dan kelembagaan restorasi juga
perlu diperhatikan. Masing-masing aspek tersebut akan dijelaskan dalam
bab ini.

4.1 Identifikasi Kondisi Ekologi Historis
Identifikasi kondisi ekologi historis diperlukan untuk menilai apakah
dengan kondisi yang ada sekarang, intervensi perlu dilakukan untuk
mencapai tujuan restorasi yang diinginkan. Ketika degradasi ekosistem
dapat diperbaiki dan keberlanjutan kondisi historis masih dimungkinkan
melalui tindakan pengelolaan, pendekatan alam dapat digunakan untuk
memulihkan karakteristik ekosistem. Namun apabila kondisi suatu ekosistem
tidak sesuai dengan kondisi historis ekologinya, perlu dilakukan penilaian
terlebih dahulu apakah kerusakan yang ada dapat dipulihkan. Jika tidak
dapat dipulihkan, maka opsi pengelolaan untuk membangun ekosistem
baru dapat dipertimbangkan (Hulvey et al., 2013).
Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi awal
ekosistem hutan rawa gambut yang telah terdegradasi adalah dengan
menggunakan pengamatan melalui monitoring langsung di lapangan dan
studi literatur. Monitoring suatu ekosistem secara periodik dan dalam jangka
waktu yang panjang merupakan cara yang paling ideal untuk mengetahui
kondisi historis di lapangan. Namun demikian, data hasil monitoring
yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan pada suatu ekosistem
masih sangat terbatas. Apabila pada lokasi yang berdekatan dengan areal
restorasi masih dijumpai ekosistem gambut yang belum terganggu, kondisi
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areal tersebut juga dapat dijadikan sebagai rujukan kondisi ekosistem awal.
Sementara itu, studi literatur dapat dilakukan untuk melengkapi informasi
yang tidak tersedia.
Berbeda dengan tipe ekosistem lainnya, salah satu aspek ekologi
yang menjadi pembeda pada ekosistem hutan rawa gambut adalah fungsi
hidrologi. Ekosistem hutan rawa gambut memiliki peran penting dalam
regulasi air pada ekosistem tropis dataran rendah. Ekosistem ini memiliki
berat jenis yang rendah serta kapasitas tinggi sebagai penahan air. Pada
ekosistem hutan rawa gambut yang belum terganggu, terdapat beberapa
fungsi hidrologi yang masih berjalan dengan baik yaitu: penampung air
tawar, pengatur kestabilan tinggi muka air, menjaga aliran sungai pada saat
musim kemarau, dan melindungi intrusi air laut (Woosten et al., 2008).
Salah satu parameter yang digunakan untuk membedakan fungsi
hidrologi ekosistem gambut yang baik dan terganggu adalah tinggi muka air
tanah. Pada ekosistem hutan gambut yang masih terjaga, rata-rata bulanan
tinggi muka air tanah berada pada atau di atas permukaan tanah dan
turun secara alami pada musim kemarau. Pada tahun el nino, penurunan
tinggi muka air dapat mencapai 97,6 cm di bawah permukaan tanah. Hasil
penelitian menyebutkan bahwa el-nino dapat menurunkan tinggi permukaan
air secara signifikan (Takahashi, 2003; Susilo et al., 2013).

(Sumber: Takahashi, 2003)

Gambar 2 Rata-rata tinggi muka air tanah pada hutan rawa gambut primer di
Kalimantan Tengah
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Ketinggian air tanah pada ekosistem gambut juga dipengaruhi oleh
intensitas curah hujan. Pada hutan rawa gambut primer, curah hujan sebesar
96 mm dapat menaikkan tinggi muka air sebesar 22,9 cm. Pengamatan pada
hutan rawa gambut primer di Riau, tinggi muka air dapat mencapai 26,1
cm di atas permukaan tanah. Selain curah hujan, tinggi muka air tanah
juga dipengaruhi oleh penutupan vegetasi, evapotranspirasi, dan berat jenis
tanah (Maryani et al., 2020).
Lampela et al. (2016) menyebutkan bahwa pada saat permukaan air
rendah, air hujan diserap oleh lapisan permukaan tanah yang bersifat
aerobik. Namun pada saat curah hujan sangat tinggi, tanah rawa gambut
menjadi tersaturasi sehingga menciptakan kondisi anaerob. Pada situasi
seperti ini, tanah pada hutan rawa gambut bisa tergenang hingga ketinggian
mencapai 50 cm selama beberapa bulan. Topografi permukaan tanah
gambut yang relatif datar disertai dengan gundukan-gundukan kecil yang
berongga membuat air bergerak secara pelan sehingga kelembaban tanah
gambut dapat terus terjaga. Pada hutan rawa gambut yang masih terjaga,
air yang tergenang biasanya berwarna kecokelatan dan memiliki kandungan
tanin dan asam organik yang tinggi (Moore et al., 2011).
Sementara itu, pemanfaatan ekosistem gambut secara intensif dengan
membuka hutan dan membuat kanal menyebabkan tanah gambut menjadi
kering dan menurunkan tinggi muka air tanah (Woosten et al., 2008). Kondisi
tersebut menyebabkan meningkatnya risiko kebakaran. Usup et al. (2004)
menyebutkan bahwa batas tinggi muka air tanah yang aman dari risiko
kebakaran adalah 40 cm di bawah permukaan tanah. Pengeringan pada
hutan rawa gambut yang terdegradasi menyebabkan lapisan tanah gambut
mengalami subsidensi dan hanya dapat dipulihkan dengan pembasahan
tanah gambut kembali.
Pada ekosistem hutan rawa gambut yang masih dalam kondisi baik,
komposisi jenis dan kerapatan vegetasi juga menjadi salah satu variabel
penting yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kondisi ekologi
historis ekosistem hutan rawa gambut. Pada hutan rawa gambut primer,
kerapatan tingkat pohon dapat mencapai 195 individu/ha dan tingkat tiang
265 individu/ha. Sementara itu, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di
hutan lahan kering dataran karena kondisi hidologis yang spesifik (Posa
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et al., 2011), spesies tumbuhan yang ditemukan bervariasi pada beberapa
tempat, meliputi Shorea balangeran, S. uliginosa, Ganua motleyana, Goniothalamus
sp., Archidendron clypearia, Dactylocladus stenotachys, Gonistylus bancanus, Horsfieldia
crassifolia, S. albida, dan S. teysmaniana. (Maryani et al., 2020; Page & Rieley,
2016).

(Maryani et al., 2020)

Gambar 3 Profil vegetasi pada hutan rawa gambut primer (a) vertikal (b)
horizontal

Variabel lain yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kondisi ekologi
adalah aspek tanah. Pada hutan rawa gambut primer di Kampar Riau,
lapisan tanah gambut dengan kedalaman 20 cm dan 40 cm memiliki tingkat
kematangan fibrik, sementara pada kedalaman 60 cm memiliki tingkat
kematangan saprik. Nilai berat jenis tanah pada hutan rawa gambut primer
pada kedalaman 20 cm berkisar antara 0,1-0,13 g/cm3 dan pada kedalaman
40 cm berkisar 0,1-0,11 g/cm3. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan
nilai berat jenis tanah pada ekosistem gambut yang telah terdegradasi
(Maryani et al., 2020).

4.2 Autekologi dan Fenologi Tumbuhan
Pengetahuan autoekologi diperlukan untuk memahami bagaimana
interaksi suatu spesies dengan berbagai faktor lingkungan. Spesies yang
umum dijumpai pada hutan rawa gambut umumnya dapat beradaptasi
dengan baik pada lingkungan dengan air yang tergenang. Oleh sebab
itu spesies tersebut biasanya memiliki akar banir dan akar tunjang agar
tetap stabil tumbuh di tanah gambut yang lunak. Beberapa spesies juga
memiliki akar lutut dan akar napas yang memungkinkan tumbuhan untuk
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memperoleh oksigen pada lingkungan gambut yang bersifat anaerob dan
tergenang air. Susunan akar halus di bawah permukaan tanah juga mampu
membantu meningkatkan serapan nutrisi yang konsentrasinya lebih tinggi
pada permukaan tanah. Sementara itu, adaptasi spesies pada lingkungan
dengan lapisan gambut yang tipis dan miskin nutrisi ditunjukkan dengan
tingkat pertumbuhan diameter, tinggi, dan luas permukaan daun yang lebih
rendah (Page et al., 1999; Posa et al., 2011).
Beberapa hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa spesies yang
ada di hutan rawa gambut bervariasi sebagai respon atas perbedaan kondisi
hidrologi, ketersediaan nutrisi, dan kedalaman gambut (Page et al., 1999). Salah
satu contoh variasi penyebaran spesies dapat dilihat di Pulau Kalimantan.
Di Kalimantan bagian Utara, ekosistem rawa didominasi jenis Shorea albida,
sementara di bagian Selatan didominasi oleh S. balangeran. Oleh sebab itu,
perlindungan terhadap ekosistem ini perlu dilakukan secara menyeluruh
pada berbagai karakteristik lokasi yang bervariasi (Posa et al., 2011).
Pengujian terhadap 21 spesies yang tumbuh di hutan rawa gambut
menunjukkan bahwa sebagian besar spesies memiliki tingkat ketahanan
yang tinggi pada berbagai intensitas cahaya. Namun demikian, intensitas
cahaya yang optimal untuk mendukung pertumbuhan tinggi adalah 25%
atau 50%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa intensitas cahaya
sebesar 100% dapat menghasilkan pertumbuhan tinggi yang optimal pada
beberapa spesies. Spesies yang diuji juga dapat bertahan pada kondisi kering
selama 3-4 hari. Namun demikian, kondisi tanaman terus menurun jika
pada hari ketujuh masih dalam kondisi kering.
Secara keseluruhan, kemampuan bertahan hidup, pertumbuhan akar,
dan jumlah daun menurun sebagai respon atas kondisi kekeringan. Namun,
spesies pionir memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kondisi
kering dibandingkan dengan spesies klimaks. Pada kondisi banjir atau
tergenang air, sebagian besar spesies menunjukkan kemampuan bertahan
hidup yang rendah. Oleh sebab itu, kegiatan penanaman untuk restorasi
hutan rawa gambut harus memperhatikan kedalaman genangan air, musim
tanam, serta jenis dan ukuran bibit (BPK Banjarbaru & Graham, 2014).
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4.3 Pemilihan Jenis
Strategi pemilihan jenis yang digunakan untuk kegiatan restorasi di
hutan rawa gambut sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan revegetasi
pada ekosistem rawa gambut terdegradasi. Graham et al. (2017) menyebutkan
bahwa pemilihan jenis harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:
tingkat keparahan gangguan, intensitas cahaya matahari, komposisi spesies
yang terdiri atas spesies pionir serta spesies klimaks; serta kemampuan
spesies untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim dan mampu menarik
agen penyebar biji.
Pemilihan jenis yang tepat dapat dilakukan dengan memahami
karakteristik lokasi restorasi dan karakteristik ekologi suatu spesies. Jenis
yang diprioritaskan untuk digunakan adalah jenis asli yang ada di lokasi
restorasi (Sitepu & Dohong, 2019). Penggunaan berbagai spesies dalam upaya
revegetasi yang telah dilakukan juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam
pemilihan jenis. Beberapa jenis vegetasi yang dapat digunakan berdasarkan
kondisi areal yang akan direstorasi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2

Pemilihan jenis berdasarkan karakteristik areal restorasi

No

Kondisi vegetasi

1.

- Bekas terbakar ringan/
sedang

Kondisi lahan
Terdapat
genangan

- Bekas ditebang habis
- Suksesi tingkat awal
- Areal terbuka
Tanpa
genangan
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Jenis yang digunakan
Lophopetalum multinervium
Alstonia pneumatophore
Alstonia spatulate
Metroxylon spp.
Campnosperma coriaceum
Shorea balangeran
Melaleuca cajuputi
Cratoxylum glaucum
Cratoxylum arborescens
Syzygium sp.
Dyera polyphylla
Macaranga pruinose
Horsefeldia crassifolia
Alstonia pneumatophore
Alstonia spatulata

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

Tabel 2
No
2.

jenis

Kondisi vegetasi

-

3.

Pemilihan
(lanjutan)

-

berdasarkan

karakteristik

areal

restorasi

Kondisi lahan

Jenis yang digunakan
Shorea
balangeran
Bekas terbakar ringan/ Areal terbuka
sedang
Melaleuca cajuputi
Cratoxylum glaucum
Bekas ditebang habis
Cratoxylum arborescens
Suksesi tingkat awal
Syzygium sp.
Semak belukar
Dyera polyphylla
Macaranga pruinose
Horsefeldia crassifolia
Alstonia pneumatophore
Alstonia spatulate
Combretocarpus rotundatus
Masih terdapat Shorea pauciflora
pohon/
Shorea bractolata
belukar sebagai Shorea smithiana
naungan
Melanorrhoea wallichii
Campnosperma coriaceum
Licania
splendens
Bekas penebangan
Masih terdapat
selektif
pohon sebagai Callophyllum hosei
Durio carinatus
Telah kehilangan jenis naungan
pohon bernilai penting
Aglaia rubiginosa
Madhuca motleyana
Koompassia malaccensis
Diospyros areolota
Palaquium cochleariifolium
Palaquium leicarpum
Tetramerista glabra
Vatica sp.
Neesia malayana

Sumber: Sitepu dan Dohong (2019)

4. Prasyarat Keberhasilan Restorasi
Ekosistem Hutan Rawa Gambut

43

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

4.4 Identifikasi Modal Sosial
Selain aspek teknis, aspek sosial juga merupakan faktor penentu
keberhasilan restorasi ekosistem hutan rawa gambut. Salah satu isu utama
adalah ketersediaan alternatif mata pencaharian bagi masyrakat yang tinggal
di sekitar hutan rawa gambut. Bagi masyarakat yang umumnya bermata
pencaharian sebagai petani, pembakaran gambut untuk membuka lahan
pertanian merupakan cara yang sering dilakukan karena relatif mudah
dan murah. Pembukaan lahan gambut dengan cara dibakar juga dapat
menetralisir keasaman tanah gambut, serta meningkatkan kesuburan dan
nutrisi tanah (Dohong et al., 2018). Padahal, praktik tersebut seringkali
dilakukan karena keterbatasan pengetahuan dan kapasitas masyarakat. Oleh
sebab itu, identifikasi modal sosial sebelum kegiatan restorasi dimulai sangat
penting dilakukan untuk mengetahui potensi yang ada dan intervensi yang
tepat guna meningkatkan peluang keberhasilan restorasi.
Modal sosial dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Contoh
faktor internal adalah karakteristik individu, seperti usia, tingkat pendapatan,
jumlah anggota keluarga, jangka waktu bermukim, dan motivasi untuk
terlibat dalam pengelolaan hutan. Sementara contoh faktor eksternal adalah
keberadaan kelompok masyarakat dan akses terhadap informasi. Modal
sosial juga dipengaruhi oleh pengetahuan teknis mengenai pengelolaan
hutan, dalam hal ini kegiatan restorasi ekosistem hutan. Pengetahuan ini
meliputi keahlian dalam pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan.
Pengetahuan tersebut dapat disebarkan kepada anggota masyarakat lainnya
sehingga memperkuat modal sosial. Kelompok masyarakat yang melakukan
transfer pengetahuan memegang peranan penting dalam membentuk dan
memelihara modal sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial dapat
dibangun dengan cara menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok
masyarakat (Lee et al., 2017).
Tidak hanya bersifat individu dan kelompok, modal sosial juga terdiri
dari berbagai skala, baik mikro maupun makro. Fokus modal sosial tidak
hanya bersifat horizontal antar anggota kelompok, hubungan dalam modal
sosial juga bisa bersifat vertikal antar kelompok atau antar individu yang
berbeda kelompok. Hubungan tersebut membentuk jaringan kerja dan
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kesepahaman yang sama. Dengan terbentuknya jaringan kerja sama yang
melibatkan seluruh kelompok yang ada, kolaborasi yang menggabungkan
kekuatan-kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak akan terbangun
(McDougall & Banjade, 2015).
Roslinda et al. (2017) menyebutkan bahwa jaringan kerja sama dapat
dibentuk secara formal dan informal. Pembentukan kerja sama antar individu
dan kelompok pengelola lahan, pembentukannya biasanya dilakukan secara
informal. Sedangkan kerja sama dengan lembaga luar bisa bersifat lebih
formal. Tinggi atau rendahnya level modal sosial dapat dilihat dari seberapa
besar peran organisasi atau jaringan kerja sama dalam peningkatan mata
pencaharian dan mobilisasi aset. Modal sosial dapat menjadi dasar dalam
penyusunan kebijakan, namun yang tidak kalah penting, kebijakan yang
mendorong penguatan modal sosial di masyarakat juga perlu dikembangkan
dan diimplementasikan secara luas. Modal sosial yang dibentuk dengan baik
dapat memfasilitasi implementasi rencana aksi restorasi ekosistem hutan,
melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menguntungkan bagi
semua pihak. Selain itu, modal sosial juga dapat meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses
implementasi restorasi hutan secara kolektif.

4.5 Kelembagaan Restorasi
Berbagai regulasi dan panduan mengenai perlindungan dan restorasi
ekosistem hutan rawa gambut sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan
lembaga lainnya. Namun demikian, tujuan restorasi yang telah ditetapkan
tidak dapat tercapai tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai. Seringkali
regulasi pada level nasional tidak dapat dilaksanakan pada level tapak
sehingga diperlukan beberapa penyesuaian. Kelembagaan yang terbentuk
berpengaruh dalam penentuan praktik-praktik restorasi yang sesuai dengan
tujuan serta bagaimana praktik tersebut diadopsi dalam konteks lokal (Uda
et al., 2018).
Kelembagaan restorasi dibentuk atas dasar kepentingan stakeholders
yang beragam. Kelembagaan dalam restorasi juga menyangkut beberapa
level mulai dari level pusat hingga lokal. Stakeholders yang terlibat dapat
berinteraksi melalui beberapa bentuk kelembagaan, baik yang bersifat
4. Prasyarat Keberhasilan Restorasi
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umum maupun kelembagaan yang bersifat spesifik pada lokasi tertentu.
Kelembagaan yang bersifat spesifik ini dibangun berdasarkan karakteristik
biofisik lokasi restorasi, tipe tata kelola yang digunakan, serta nilai-nilai
khas lainnya. Kelembagaan restorasi ekosistem hutan dapat mengacu pada
pola penggunaan lahan secara tradisional, sistem tenure, sistem produksi
serta ritual-ritual yang telah ada sebelumnya. Praktik-praktik pengelolaan
lahan secara lokal dan kolaborasi dalam penggunaan ruang juga perlu
dipertimbangkan dalam pembentukan kelembagaan (Van Oosten, 2013).
Kelembagaan lokal dianggap mampu berkontribusi dalam pengelolaan
dan konservasi hutan. Dalam kelembagaan ini, sistem pengelolaan
hutan ditetapkan berdasarkan masing-masing fungsi dan tipe hutan
sesuai dengan pemanfaatan tradisional yang biasa dilakukan. Dalam
mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, kelembagaan lokal harus
mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi.
Kecenderungan modernisasi yang terjadi pada semua aspek kehidupan
mendorong pentingnya sistem kelembagaan lokal menjadi lebih inklusif,
terutama pada lembaga yang peran tokoh masyarakatnya sangat penting.
Namun demikian, proses adaptasi lembaga lokal tersebut harus diiringi
dengan kehati-hatian agar pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat tidak
hilang (Tiwari et al., 2013).
Model kelembagaan lain yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan
hutan, termasuk restorasi hutan rawa gambut adalah kelembagaan yang
bersifat kolaboratif atau co-management. Prasyarat kondisi yang diperlukan
dalam membangun kelembagaan yang bersifat kolaboratif adalah adanya
kesetaraan dalam pengambilan keputusan oleh stakeholders yang relevan.
Manajemen kolaboratif juga harus menganut asas keterbukaan dan
transparansi, serta memberi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat
dalam restorasi. Sistem kelembagaan yang bersifat kolabratif ini juga
dapat mengurangi potensi tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan
(Rudianto, 2014). Kelembagaan yang bersifat kolaboratif dalam program
restorasi juga mampu meningkatkan kepercayaan dan hubungan kerja
sama antar stakeholders. Pendekatan kolaboratif ini dapat dibangun mulai
dari kesepakatan dalam penentuan kondisi historis yang dijadikan sebagai
referensi dalam penentuan tujuan pemulihan ekosistem, jenis intervensi
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manajemen yang digunakan, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara
tujuan restorasi yang diharapkan dengan kondisi penggunaan lahan yang
terjadi saat ini (Walpole et al., 2017).
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5.1 Situs Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
di Areal Konsesi
Pemulihan ekosistem hutan rawa gambut yang terdegradasi merupakan
kewajiban berbagai pihak. Ekosistem gambut di Indonesia tersebar di
berbagai wilayah dengan berbagai macam kewenangan dan relasi hak atas
lahan dan hutan gambut tersebut. Oleh karena itu pemerintah bukan
satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan restorasi
gambut, tetapi masyarakat dan juga sektor swasta.
Sejak tahun 2016, Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut
(BRG, yang saat ini menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau
BRGM). BRG diberikan mandat untuk melakukan restorasi gambut di
tujuh provinsi prioritas, yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Sasaran restorasi
gambut berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, sehingga BRG
berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam
melakukan restorasi.
Ekosistem gambut yang berada di dalam areal konsesi IUPHHK
merupakan tanggung jawab pemegang izin bersangkutan. Pemegang izin
memiliki kewajiban lingkungan untuk melakukan perlindungan dan
pemulihan ekosistem gambut. Di samping itu, pemegang izin juga seringkali
menambah aktivitas perlindungan dan pemulihan ekosistem secara voluntary
untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah konsesinya sekaligus
meningkatkan performa lingkungan hidup perusahaan.
Pemulihan ekosistem gambut di areal konsesi memiliki karakteristik yang
berbeda dengan ekosistem gambut pada umumnya. Implikasinya antara lain
bahwa situs restorasi ekosistem gambut di areal konsesi perlu diklasifikasi
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dan disesuaikan dengan kompartemenisasi pemanfaatan lahan konsesi.
Pembelajaran dari areal konsesi APP Sinar Mas dan perangkat regulasi yang
mengatur pemulihan ekosistem gambut pemegang izin pengusahaan hutan,
setidaknya ada tiga situs restorasi ekosistem gambut di areal konsesi, yaitu:
(1) areal NKT (Nilai Konservasi Tinggi) yang terdegradasi, (2) areal produksi
yang diubah fungsinya menjadi areal lindung (retirement area), dan (3) puncak
kubah gambut yang dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung yang
sebelumnya berfungsi produksi.

5.1.1 Areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
Areal NKT yang terdegradasi penting untuk dipulihkan karena
pertimbangan konservasi (PT Arara Abadi, 2014). Studi lapangan di konsesi
PT Arara Abadi menunjukkan bahwa areal lindung telah memberikan fungsi
penunjang keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi di
dalam dan sekitar perusahaan (NKT 1.1).
Areal tersebut terbukti merupakan habitat beberapa spesies yang
terancam punah seperti harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan gajah
sumatera (Elephas maximus sumatrae) (NKT 1.2). Areal NKT 1.3 (Jaringan
NKT Indonesia, 2013) juga merupakan habitat bagi populasi spesies langka
yang terancam punah, wilayah jelajah terbatas, atau dilindungi. Areal
konsesi PT Arara Abadi merupakan bagian dari wilayah jelajah harimau
atau gajah sumatera. Di samping itu, beberapa lahan basah di areal konsesi
PT Arara Abadi dekat dengan areal IBA (Important Bird and Biodiversity Areas)
yang bisa menjadi tempat persinggahan burung migran, tempat mereka juga
bisa mencari makan dan istirahat (NKT 1.4).
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Foto: APP Sinar Mas

Gambar 4 Lahan Terbuka (LT) dan Belukar Muda (BM) sebagai situs restorasi

Melalui analisis fisiografi, NKT 3 di areal konsesi merupakan bagian
dari lanskap yang mengandung Rawa Pesisir Tenggara serta Dataran dan
Perbukitan Tenggara yang langka atau terancam punah. Areal konsesi
dengan NKT 4.1 merupakan kawasan yang penting untuk penyediaan air
dan pencegahan banjir bagi masyarakat hilir, NKT 4.2 di kawasan dalam
kawasan NKT 4.1 yang penting untuk pencegahan erosi dan sedimentasi.
NKT 4.3 di wilayah konsesi berfungsi sebagai penghalang alami penyebaran
kebakaran hutan atau tanah. Areal konsesi juga memiliki kawasan alam
yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal
(NKT 5) serta NKT 6 untuk kawasan kritis dalam menjaga identitas budaya
masyarakat asli setempat.

5.1.2 Retirement area
Pemanfaatan lahan gambut ditengarai berdampak pada pelepasan
emisi gas rumah kaca (GRK) terestrial. Penghentian pemanfaatan areal
gambut sebagai hutan tanaman atau perkebunan (yang kemudian disebut
sebagai retirement) akan membantu mendukung target Pemerintah Indonesia
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dalam mengurangi emisi sebesar 26 persen pada tahun 2030. Lahan yang
dialokasikan sebagai retirement area di konsesi APP Sinar Mas tersebar di Riau
dan Sumatera Selatan. Di lokasi tersebut telah diidentifikasi membutuhkan
upaya restorasi segera menyusul rekomendasi dari lembaga penelitian
terapan Deltares. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen APP Sinar
Mas untuk membangun pendekatan lanskap berbasis sains untuk praktik
terbaik pengelolaan lahan gambut yang dapat digunakan oleh para pihak
yang terkait.
Pendekatan penentuan retirement area dilakukan atas kerjasama APP
Sinar Mas dengan Deltares dengan melakukan kegiatan pemetaan di kawasan
lahan gambut menggunakan teknologi penginderaan jauh LiDAR. LiDAR
memungkinkan untuk memetakan sekitar seperempat dari seluruh lahan
gambut Indonesia di mana pemasok APP berada.
Pemetaan ini memberikan wawasan baru tentang hidrologi dan kondisi
lingkungan sejumlah lanskap gambut yang sangat penting. Rekomendasi
terkait penetapan retirement area ditujukan untuk meminimalkan dampak
drainase di lanskap gambut, memberikan kontribusi yang signifikan tidak
hanya untuk mengurangi hilangnya hutan tetapi juga untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.

5.1.3 Puncak kubah gambut
Puncak kubah gambut memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga
fungsi hidrologis ekosistem gambut dalam suatu Kesatuan Hidrologis
Gambut. Landasan pemikiran tersebut kemudian menjadi prinsip utama
keluarnya beberapa peraturan terkait dengan pemulihan puncak kubah
gambut. Peraturan tersebut bertujuan menguatkan upaya perlindungan
dan pengelolaan ekosistem gambut yang sebelumnya telah diatur melalui
beberapa Permen LHK dan SK Menteri LHK. Permen LHK yang paling
baru adalah Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2019 tentang Penentuan,
Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan
Hidrologis Gambut (KHG).
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Pendefinisian Puncak Kubah Gambut beserta ketentuan pengelolaannya
yang belum secara eksplisit dituangkan dalam Permen LHK No.16 Tahun
2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
menyebabkan timbulnya kekhawatiran dari para pelaku usaha dan/atau
kegiatan. Kekhawatiran ini terkait perpanjangan izin usaha dan keraguan
untuk berinvestasi. Untuk menjembatani hal tersebut kemudian dipandang
perlu diterbitkannya suatu produk hukum yang secara spesifik mengatur
definisi terminologi dan penentuan areal Puncak Kubah Gambut yang harus
dijaga dan dilindungi (konservasi), serta ketentuan yang berlaku ketika di
suatu areal konsesi/perijinan terdapat areal Puncak Kubah Gambut tersebut
yaitu Permen Permen.LHK No.10 Tahun 2019.

5.2 Komponen Penting untuk Strategi Restorasi Hutan
Rawa Gambut
Ekosistem hutan rawa gambut sangat berbeda dengan tipe ekosistem
lain. Pembeda yang paling utama adalah faktor edapis dan hidrologis
lahan gambut yang mengandung bahan organik sangat tinggi dan menjadi
reservoir air tanah yang sangat besar. Tanah gambut mampu menyimpan
air sebanyak 1.300% dari volumenya. Pengeringan lahan gambut dapat
menyebabkan volume air yang tersimpan dalam tanah gambut menjadi
berkurang dan rapuh yang akhirnya mengalami penyusutan. Selain sebagai
penyimpan air, kubah gambut juga akan menyalurkan air ke daerah lain
yang lebih rendah di sekitarnya hingga mencapai sungai apabila tinggi muka
air tanah menurun pada musim kemarau (Suwarno et al., 2016).
Oleh karena itu, lahan gambut sangat terkait dengan air sehingga
pemulihan atau restorasi gambut akan sangat ditentukan dan menentukan
sistem hidrologinya. Pengaturan sistem hidrologi ini penting untuk menjaga
dari risiko subsidensi dan kebakaran akibat kekeringan.
Namun demikian, hutan rawa gambut juga tidak bisa terlepas dari
masyarakat gambut sebagai ruang hidup mereka dari sejak lama. Pelaksanaan
pemulihan dan revegetasi akan sangat penting untuk memperhatikan
kebutuhan pola hidup masyarakat sekitar.
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Oleh karena itu, strategi restorasi ekosistem pada hutan rawa gambut
memiliki empat komponen penting sebagai berikut:
1.

Perbaikan hidrologi gambut

2.

Pengendalian kebakaran gambut

3.

Revegetasi hutan rawa gambut

4.

Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan

5.2.1 Perbaikan hidrologi gambut
Hidrologi gambut untuk konteks restorasi perlu melihat dua hal, yaitu
air dan tanah gambutnya. Tingkat kerusakan hidrologi gambut (kebasahan
atau kekeringan) dan tingkat kerusakan edafis gambut (subsidensi)
mengarahkan strata restorasi yang diperlukan.
Strata restorasi menunjukkan tingkatan kegiatan pemulihan ekosistem
hutan rawa gambut yang dibutuhkan sebagai konsekuensi logis dari tingkat
keparahan degradasi lahan dan ekosistem tersebut. Strata restorasi tidak
hanya melibatkan tindakan vegetatif tetapi juga kegiatan-kegiatan sipil
teknis dan bersifat non vegetatif.
Beberapa strata restorasi ekosistem hutan rawa gambut antara lain
adalah (Suryadiputra et al., 2018):
•

Back filling (penimbunan kanal); strata restorasi ini diperlukan untuk
menimbun kembali kanal yang telah dibangun atau galian tertentu.
Back filling ditujukan untuk mengembalikan konfigurasi lahan ke
kondisi semula agar tata air rawa gambut dapat lebih baik, yang ditandai
dengan meningkatnya tinggi muka air tanah gambut. Kanal dan galian
telah menyebabkan penyusutan tinggi muka air gambut.

•

Canal blocking (penambatan kanal); merupakan strata restorasi untuk
mengatur tata air di bawah permukaan tanah melalui penyekatan kanal
pada setiap panjang ruas kanal tertentu.

•

Rewetting (pembasahan kembali); strata pembasahan kembali dilakukan
dengan berbagai pendekatan sipil teknis (seperti penyekatan kanal dan
penimbunan kanal) pada lahan gambut yang telah rusak yang fungsi
hidrologisnya menurun.
5. Strategi Restorasi Ekosistem
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•

Pengeringan; strata restorasi ini merupakan salah satu upaya pengaturan
tata air guna mengurangi atau menghilangkan genangan air agar tidak
mengganggu proses fisiologis vegetasi, misalnya dengan pembangunan
sodetan.

•

Pembuatan sekat bakar; strata ini dibuat untuk menghentikan jalaran
api di atas permukaan tanah. Sekat bakar dibangun dengan lebar dan
panjang yang sesuai dengan tingkat risiko kebakaran di arel tersebut.

5.2.2 Pengendalian kebakaran
Hal penting yang perlu diwaspadai dalam ekosistem gambut adalah
keringnya lahan gambut dan subsidensi lahan. Keringnya lahan gambut
berisiko untuk emisi GRK dan kebakaran, sedangkan subsidensi lahan
berisiko menimbulkan banjir.
Kebakaran lahan gambut menjadi faktor penting restorasi hutan
rawa gambut, karena kebakaran secara bersama-sama menempati dua
pisisi. Posisi pertama adalah bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut
merupakan penyebab kerusakan ekosistem gambut itu sendiri dan menjadi
sebab perlunya restorasi. Posisi kedua, kebakaran menjadi ancaman serius
dan dapat menjadi penyebab kegagalan restorasi. Kebakaran dapat merusak
proses dan hasil resotasi hutan rawa gambut baik restorasi secara alami
(suksesi alami) atau restorasi dengan penanaman.
Kebakaran di lahan gambut dipicu oleh keringnya gambut akibat
penurunan tinggi muka air tanah. Oleh karena itu, pengaturan hidrologi
melalui pembasahan gambut memiliki dimensi pencegahan kebakaran.
Dimensi lain pengendalian kebakaran tentu harus dipenuhi juga seperti
penyiapan infrastruktur pencegahan kebakaran (menara pengawas, sekat
bakar, embung air, dan lain-lain) dan pemenuhan perlengkapan pengendalian
kebakaran (seperti tim pemadam api, kendaraan pemadam kebakaran,
perangkat pemadam api, Alat Pelindung Diri, dan lain sebagainya).
Dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran gambut
tersebut, perusahaan pemegang konsesi wajib menyiapkan infrastruktur
dan perlengkapan pengendalian kebakaran. Di samping itu, kolaborasi
dengan masyarakat juga menjadi pendekatan yang efektif untuk dilakukan
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agar kebakaran dapat dikendalikan secara partisipatif. Dalam jejaring
yang lebih luas, kewajiban berintegrasi dengan satuan tugas pengendalian
kebakaran hutan dan lahan wilayah setempat (kabupaten) tentu tidak dapat
ditinggalkan.

5.2.3 Revegetasi hutan rawa gambut
Banyak manfaat yang akan diperoleh dari transformasi kawasan hutan
rawa gambut terdegradasi melalui restorasi ekosistem. Perubahan lahan
menjadi aset yang penting, berkualitas dan multifungsi, kontribusi terhadap
ekonomi lokal dan nasional, penyerapan karbon, pasokan sumber pangan
dan air bersih, serta perlindungan keanekaragaman hayati merupakan
beberapa diantara manfaat tersebut (IUCN & WRI, 2014).
Restorasi pada areal NKT yang terdegradasi, pemulihan retirement
area, maupun pengembalian fungsi lindung puncak kubah gambut akan
menghasilkan manfaat keanekaragaman hayati yang nyata. Guna memastikan
perolehan manfaat tersebut, restorasi dimaksud perlu mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
•

Potensi restorasi untuk menyambungkan kembali koneksi antara
habitat yang berbeda. Di berbagai ekosistem terdapat beberapa habitat
yang terfragmentasi sebagai akibat dari degradasi lahan. Restorasi pada
areal NKT dapat digunakan untuk menciptakan konektivitas yang
dapat memfasilitasi pergerakan satwa (termasuk proses migrasi).

•

Potensi restorasi untuk menambah luas habitat. Pada situasi hanya
terdapat sedikit habitat yang tersisa atau bahkan telah hilang, restorasi
areal konsesi pada aeral NKT yang terdegradasi, serta pemulihan
retirement area dan puncak kubah gambut, dapat digunakan untuk
menciptakan kembali habitat.

•

Potensi restorasi untuk memperbaiki kualitas habitat. Restorasi areal
NKT serta pemulihan retirement area dan puncak kubah gambut
juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas habitat dengan
memastikan bahwa keragaman spesies yang lebih tinggi ditemukan
dalam suatu habitat tertentu.
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Revegetasi hutan rawa gambut dalam proses restorasi ekosistem dapat
dilihat dalam perspektif intensifikasi intervensi. Intensitas intervensi restorasi
merujuk pada seberapa intensif intervensi manusia dalam pemulihan
ekosistem.
Dalam perspektif intensitas intervensi vegetatif, restorasi ekosistem
secara prinsip dapat dlakukan melalui empat strategi utama, yaitu suksesi
alami, penunjang suksesi alami, pengayaan, dan penanaman (JICA, 2014).
Keempat strategi tersebut dapat dipilih menurut syarat-syarat dan kondisi
yang sesuai dan dapat dikombinasikan penggunaannya di suatu areal,
menyesuaikan dengan karakteristik lokasi.
Pertama, restorasi ekosistem dengan suksesi alami pada hutan rawa
gambut dapat dipilih apabila kondisi berikut terpenuhi, yaitu:
•

Terdapat tumbuhan berkayu spesies asli dengan tinggi ≥30 cm dan
jumlah ≥600 batang per ha.

•

Terdapat jumlah tumbuhan berkayu spesies asli ≥50% dibandingkan
jumlah spesies pada hutan utuh di dekat areal restorasi.

•

Terdapat >60 pohon induk/ha dan >15 spesies pohon induk/ha.

•

Sesuai kriteria penilaian berdasarkan kondisi tanah: humus, jenis tanah,
sifat tanah, pH, kerikil/batuan.

•

Berdasarkan pertimbangan kondisi iklim di area restorasi.

•

Berdasarkan kondisi gangguan yang ada seperti kebakaran, perambahan
hutan, penggembalaan ternak, penambangan, dan lainnya.
Kegiatan restorasi suksesi alami meliputi:

•

Melakukan patroli dan penjagaan agar terhindar dari gangguan yang
menghambat pertumbuhan tanaman, misalnya: penggembalaan liar,
kebakaran, perusakan rumput dan tanaman bawah oleh manusia atau
hewan.

•

Membuat sekat bakar.

•

Pembangunan pagar hidup (jika diperlukan).

•

Monitoring pertumbuhan anakan alami
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Kedua, restorasi ekosistem hutan rawa gambut dengan penunjang
suksesi alam dipilih jika kondisi berikut terpenuhi, yaitu:
•

Terdapat tumbuhan berkayu jenis asli dengan tinggi ≥30 cm dan
memiliki jumlah 400-600 batang/ha dan <15 spesies/ha.

•

Memiliki jumlah tumbuhan berkayu spesies asli ≥30% dibandingkan
jumlah spesies pada hutan utuh di dekat areal restorasi.

•

Terdapat <60 pohon induk/ha.

•

Memiliki >5 spesies rumput/100 m2 dan >5 rumpun/100 m2.
Kegiatan penunjang suksesi alami meliputi:

•

Melakukan patroli agar terhindar dari gangguan pertumbuhan
vegetasi, seperti kebakaran dan hama penyakit, termasuk gangguan
antropogenik.

•

Membuat sekat bakar.

•

Pemeliharaan permudaan alam dengan pengendalian gulma.

•

Penjarangan untuk mengurangi dominasi jenis tertentu (pengendalian
jenis yang invasif)

•

Pemindahan anakan yang terlalu rapat pada areal yang kurang rapat.

•

Membantu penyebaran biji pada areal yang sudah dibersihkan agar
memperkaya anakan yang mampu tumbuh pada lokasi tersebut.

•

Monitoring pertumbuhan anakan alami.

Ketiga adalah restorasi ekosistem hutan rawa gambut dengan pengayaan
tanaman (enrichment planting). Restorasi dengan pengayaan dilakukan jika
semua kondisi berikut terpenuhi, yaitu:
•

Tumbuhan berkayu jenis asli yang tingginya ≥30 cm dan memiliki
jumlah antara 200-400 batang/ha.

•

Memiliki <15 spesies tanaman.

•

Memiliki >5 spesies rumput/100 m2 dan >5 rumpun/100 m2.
Kegiatan restorasi dengan pengayaan meliputi:

•

Pembangunan persemaian, termasuk upaya pembibitan yang dapat
berasal dari cabutan atau dari biji atau stek.
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•

Persiapan lahan untuk penanaman.

•

Penanaman spesies kunci atau spesies sebagai pakan satwa, dan sarang
satwa pada areal yang jarang tumbuhan ataupun spesies yang belum
banyak terdapat pada lokasi tersebut.

•

Patroli untuk pencegahan gangguan vegetasi dari kebakaran hutan,
hama penyakit, dan lain-lain.

•

Pembuatan pagar hidup (jika diperlukan).

•

Monitoring pertumbuhan tanaman.

Keempat adalah restorasi ekosistem hutan rawa gambut dengan
penanaman (replanting), dilakukan jika semua kondisi berikut tepenuhi,
yaitu:
•

Tumbuhan berkayu jenis asli yang tingginya ≥30 cm dan jumlahnya
<200 batang/ha.

•

Memiliki <15 spesies tanaman/ha.

•

Memiliki <60 pohon induk/ha dan <15 spesies induk/ha.
Adapun kegiatan restorasi dengan penanaman meliputi:

•

Pembuatan persemaian.

•

Pembibitan.

•

Persiapan lahan.

•

Penanaman.

•

Pemeliharaan.

•

Monitoring dan evaluasi pertumbuhan tanaman.

Dalam perspektif skala restorasi, restorasi ekosistem hutan rawa gambut
dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu skala luas dan mozaik. Restorasi
dalam skala luas melibatkan beberapa bidang lahan hutan terdegradasi atau
terfragmentasi yang saling bersebelahan atau pada kawasan-kawasan tata guna
lahan yang saling berdekatan. Restorasi mozaik lebih menunjukkan aktivitas
pemulihan ekosistem dalam satu tata guna lahan seperti pertanian, sistem
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agroforestri, peningkatan sistem lahan bera, koridor ekologi, kawasan hutan
dan tegakan pepohonan yang berbeda dan saling terpisah, dan penanaman
pada tepi sungai atau danau untuk melindungi aliran air (IUCN & WRI,
2014).

5.2.4 Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat
Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat memang bukan kegiatan fisik
restorasi secara langsung, tetapi entitas masyarakat merupakan bagian yang
turut menentukan keberhasilan restorasi hutan rawa gambut. Hutan rawa
gambut tidak berada pada ruang hampa yang tanpa ada relasi tenurial di
atasnya. Dalam berbagai eskalasi, hutan rawa gambut selalu terkait dengan
tatanan masyarakat gambut yang telah terjadi sejak lama.
Studi Handoyo et al. (2018) menunjukkan bahwa pada masyarakat
gambut teridentifikasi ada tiga kelas sosial di dalamnya dengan platform dan
strategi mata pencaharian yang berbeda-beda. Ketiganya adalah masyarakat
rawang, masyarakat risan, dan masyarakat sungai.
Masyarakat rawang adalah masyarakat yang sangat dekat kehidupannya
dengan ekosistem gambut, melihat ekosistem tersebut sebagai sumber daya
komunal sebagai ruang hidup untuk mengambil sumber penghidupan.
Masyarakat rawang ini tipe pengumpul, sehingga tidak menganut pola
pemilikan lahan. Kelompok kedua adalah masyarakat sungai, mereka yang
biasanya tinggal di pinggir sungai besar dengan pola mata pencaharian
sebagai pedagang. Kelompok ketiga adalah masyarakat transisi diantara
keduanya, umumnya tinggal di sekitar anak-anak sungai dan melakukan
pertanian atau perladangan sehingga pemilikan lahan telah dikenal di
kelompok sosial ini (Tabel 3).
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Tabel 3

Platform dan strategi mata pencaharian kelompok masyarakat
gambut
Kelompok Sosial

Aset
Manusia

Rawang
Kemampuan:
memancing, menebang
kayu, pengumpulan
HHBK.

Sungai

Kemampuan: bertani, Kemampuan:
berdagang.
berladang.
Pengetahuan:
pengetahuan informal
perilaku musim
dalam bertani dan
berladang, serta
pengetahuan formal.

Pengetahuan:
pengetahuan
informal keagamaan,
perdagangan, dan
pengetahuan formal.

Jejaring:

Jejaring:

Jejaring:

Horizontal: pembagian
ruang kolektif untuk
home range.

Horizontal: gotong
royong dalam
kegiatan bertani dan
berladang.

Horizontal: hubungan
dagang di dalam dan
di luar desa.

Pengetahuan:
pengetahuan informal
perilaku musim, dan
manfaat hutan rawa
gambut
Sosial

Risan

Vertikal: relasi patronklien dengan masyarakat Vertikal: menjadi
perantara antara
risan dan sungai.
masyarakat rawang
Keanggotaan: dan sungai.

Vertikal: sebagai
patron bagi
masyarakat risan dan
rawang.

Keanggotaan:
kelompok tani.

Keanggotaan:
kelompok tani,
kelompok pedagang.

Alami

Kanal, hutan rawa
gambut

Kanal, lahan mineral

Lahan mineral

Fisik

Perahu, alat pancing,
jaring

Kanal irigasi, gubuk
tani

Toko, kendaraan
Lahan, emas

Finansial

-

Lahan

Strategi mata
pencaharian

Mengambil ikan,
memungut hasil hutan
kayu dan non kayu

Pertanian: karet, kopi, Berdagang
pinang, sawah
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Tabel 3

Aset
Relasi hak
atas lahan

Platform dan strategi mata pencaharian kelompok masyarakat
gambut (lanjutan)
Kelompok Sosial
Rawang

Lahan dan hutan rawa
gambut diposisikan
sebagai home range
mereka, hak akses
dan hak memungut
merupakan bundle
of right utama untuk
mendukung strategi
mata pencaharian.
Sumber: Handoyo et al., (2018)

Risan

Sungai

Lahan mineral
merupakan aset
utama untuk mata
pencahharian. Hak
pemilikan digunakan
oleh petani untuk
mempertahankan
dan meningkatkan
pendapatan.

Pemilikan lahan
mineral digunakan
sebagai aset simpanan
untuk mendukung
usaha mereka.

Karakteristik sosial ekonomi demikian mengindikasikan bahwa
pelibatan masyarakat menjadi pendekatan yang tidak dapat ditinggalkan,
karena gambut menjadi ruang hidup masyarakat dan juga ruang ekologi dan
ekonomi bagi entitas yang lain. Pemilihan kegiatan pemberdayaan ekonomi
harus disesuaikan dengan platform mata pencaharian mereka. Jika tidak tepat,
hasilnya akan menjadi kontraproduktif. Sebagai contoh, pemberdayaan
ekonomi bagi masyarakat rawang dengan sistem pertanian menetap dan
perikanan keramba ternyata tidak sesuai dengan kultur masyarakat rawang
sebagai masyarakat pemungut. Pemberdayaan pada kelompok sosial yang
keliru dapat berimplikasi pada kegagalan, atau ada risiko elite capture di tingkat
lapangan untuk mendukung keberhasilan target-target pemberdayaan.
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Foto: Dolly Priatna

Gambar 5 Ladang masyarakat di lahan gambut di batas kawasan Suaka
Margasatwa Bukit Batu, Riau
Pada areal gambut dengan masyarakat lokal yang telah banyak
melakukan berbagai aktivitas ekonomi, jenis-jenis yang dipilih adalah jenis
asli gambut yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat dengan sistem
paludikultur. Paludikultur merupakan budidaya tanaman pertanian pada
lahan basah tanpa genangan. Paludikultur menjaga kondisi ekosistem alami
gambut dan jasa lingkungan yang disediakan, serta memfasilitasi akumulasi
bahan organik tanah (Joosten et al., 2012).

5.3 Strategi Restorasi di Areal Konsesi
Restorasi ekosistem hutan rawa gambut di areal konsesi memiliki
beberapa kelebihan, antara lain sumber daya manusia pelaksana restorasi
sudah cukup memadai. Pelaksana restorasi dipegang oleh organisasi tingkat
site yang memiliki pengetahuan dan skill lapangan yang cukup. Di samping
itu, budget constraint pemegang izin konsesi tidak sebesar keterbatasan
pendanaan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan pembiayaan yang cukup, penggunaan teknologi dan penyiapan
infrastruktur restorasi dapat dimaksimalkan. Peluang keberhasilan restorasi
menjadi semakin tinggi karena target restorasi ekosistem hanya mencakup
luasan yang kecil sebagai bagian dari areal konsesi.
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Hanya saja, beberapa keterbatasan juga dijumpai yang menjadi
tantangan pelaksanaan restorasi ekosistem hutan rawa gambut di areal
konsesi. Batas kewenangan dalam suatu areal konsesi menyebabkan restorasi
dilaksanakan secara parsial, belum berbasis lanskap atau belum terintegrasi
dalam satuan unit KHG. Kepentingan dan target yang berbeda-beda antar
pemegang konsesi yang saling berbatasan dapat memicu konflik kepentingan
sehingga terjadi kebocoran hidrologis. Konflik dengan masyarakat juga
menjadi risiko yang harus dihitung sebagai tantangan pelaksanaan restorasi
ekosistem hutan rawa gambut. Masyarakat sangat membutuhkan kanal yang
fungsinya sebagai wahana transportasi mereka dari desa ke ladang, sehingga
penutupan kanal atau penyekatan kanal mengganggu kepentingan lalu lintas
transportasi masyarakat.
Tantangan lain yang dihadapi terutama pada retirement area dan puncak
kubah gambut yang dipulihkan adalah dominasi jenis Acacia crassicarpa di
areal restorasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik regenerasi akasia yang
sangat cepat dan mudah menyebar, sehingga menjadi jenis invasif. Kondisi
ini menimbulkan implikasi perlunya eradikasi sebagai kegiatan tambahan
untuk mengendalikan dominasi akasia tersebut.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi
tertentu sebagai pendekatan pelaksanaan restorasi ekosistem hutan rawa
gambut di areal konsesi. Beberapa pilihan dapat dilakukan, antara lain:
integrasi restorasi dalam KHG, restorasi skala kecil, dan fokus pada
pembasahan gambut.

5.3.1 Integrasi dalam KHG
KHG adalah ekosistem gambut yang letaknya diantara dua sungai,
diantara sungai dan laut, dan/atau pada rawa (PP No 71/2014 jo PP No
57/2018). Di Indonesia terdapat 865 KHG yang tersebar di Pulau Sumatera,
Kalimantan, Papua dan sedikit di Pulau Sulawesi. Tata air ekosistem gambut
akan memberikan kinerja yang terbaik pada kondisi ekosistem gambut yang
terjaga dalam satu kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kerusakan
fungsi hidrologis gambut pada satu KHG akan memberikan dampak negatif
terhadap areal-areal lainnya.
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Oleh karena itu, integrasi restorasi ekosistem gambut dalam unit
KHG merupakan pendekatan penting yang harus digunakan oleh setiap
pelaksana restorasi. Restorasi ekosistem hutan rawa gambut dalam unit
KHG diharapkan dapat meningkatkan penyerapan biomassa melalui
pertumbuhan vegetasi dari suksesi hutan yang produktif.
Restorasi ekosistem hutan rawa gambut berbasis KHG dimulai dengan
penyusunan perencanaan restorasi dengan mempertimbangkan kondisi
awal (existing condition) ekosistem gambut yang akan direstorasi, baik kondisi
biofisik termasuk topografi KHG dan alira air gambut (water zoning),
kedalaman gambut, tingkat kerusakan gambut, tingkat resiliensi gambut,
pola cuaca, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar
KHG.
Restorasi ekosistem hutan rawa gambut berbasis KHG perlu melibatkan
para pihak. Pelibatan para pihak perlu dilakukan pada setiap tahapan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pembagian
peran parap pihak dalam satu unit KHG untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan bersama akan sangat membantu mencapai target restorasi dengan
baik.

5.3.2 Restorasi skala kecil
Pada saat hasil penilaian peluang dan tantangan areal restorasi
menunjukkan tingkat kesulitan yang tinggi dan tingkat degradasi yang sangat
berat sehingga risiko kegagalan restorasi sangat besar, sementara penilaian
ketersediaan sumberdaya yang dimiliki menunjukkan kapasitas yang tidak
memadai untuk melaksanakan restorasi secara menyeluruh, maka restorasi
skala kecil dapat menjadi pilihan yang rasional. Restorasi ekosistem hutan
rawa gambut dapat dilakukan pada area–area tertentu yang kondisinya masih
feasible untuk direstorasi dengan skala luasan yang kecil (2-10 ha).
Konsep restorasi skala kecil ini ditujukan untuk membangun fragmentasi
hutan terlebih dahulu dalam satu kawasan, kemudian mengoptimalkan
proses regenerasi alami untuk menyatukan fragmentasi hutan tersebut.
Hutan-hutan yang terfragmentasi hasil restorasi skala kecil dapat membantu
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menciptakan iklim mikro dan kondisi yang cukup ideal untuk pertumbuhan
jenis-jenis lainnya sehingga pada akhirnya akan terbangun hutan yang
terintegrasi.
Penanaman vegetasi asli gambut dapat dilakukan dengan jarak tanam
yang rapat. Hal ini akan memberikan dampak positif diantaranya tidak
diperlukannya penyulaman dan penyiangan karena ruang tumbuh gulma
menjadi sempit.
Restorasi ekosistem hutan rawa gambut skala kecil perlu didukung oleh
beberapa hal, yaitu:
•

Persemaian yang memenuhi persyaratan untuk mendukung penanaman.
Persemaian harus berada di sekitar lokasi penanaman, memiliki
ketersediaan air yang cukup dan sistem transportasi yang baik untuk
pengangkutan bibit ke lokasi tanam.

•

Kegiatan penyebarluasan anakan alami.

•

Pemeliharaan proses regenerasi alami tanpa gangguan dan mempercepat
pertumbuhan jenis lain di sekitarnya.

•

Pemantauan proses pertumbuhan pada area restorasi skala kecil sehingga
dapat memberikan dampak pertumbuhan bagi area restorasi pada skala
yang lebih luas.

5.3.3 Fokus pada pembasahan gambut
Fokus pada pembahasan gambut yang dimaksud adalah memprioritaskan
kegiatan-kegiatan pembasahan gambut dan pengaturan hidrologi sebagai
prioritas utama, dan proses revegetasi menjadi prioritas berikutnya.
Pendekatan ini diambil apabila kondisi dengan tingkat keparahan yang
tinggi dijumpai pada lokasi restorasi ekosistem hutan rawa gambut. Tingkat
keparahan tersebut antara lain: kondisi gambut yang kering tak balik,
peluang suksesi alami yang sangat rendah, dan spesies invasif yang dominan.
Fungsi pembasahan gambut tersebut adalah untuk menjaga agar tidak
terjadi kebakaran, serta mempertahankan tata air gambut untuk prakondisi
pertumbuhan regenerasi alami vegetasi pionir.
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Fokus kegiatan pembasahan gambut dan pengaturan hidrologi perlu
mencakup semua tahap dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring.
Tahap perencanaan antara lain:
•

Penentuan lokasi pembangunan sekat kanal/timbun kanal pada skala
lanskap berbasis KHG (penentuan lokasi dapat dilakukan berdasarkan
skala prioritas)

•

Sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholders yang berada
dalam satu KHG

•

Penentuan desain sekat kanal/penimbunan kanal

•

Penentuan lokasi pemantauan alat monitoring tinggi muka air

•

Perencanaan tata waktu pembangunan sekat kanal/penimbunan kanal

•

Padiatapa dengan masyarakat yang berada pada areal restorasi yang
direncanakan, meliputi edukasi dan persetujuan masyarakat atas
pembangunan infrastruktur pembasahan gambut
Tahap pelaksanaan meliputi:

•

Persiapan bahan, alat, material, dan tenaga kerja

•

Pengangkutan bahan, alat, material, dan tenaga kerja

•

Pembangunan sekat kanal/penimbunan kanal

•

Pemasangan alat pemantau tinggi muka pada berbagai jarak dari tepi
kanal

•

Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan
Tahap monitoring meliputi:

•

Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut
(minimal setahun sekali)

•

Pemantauan tinggi muka air yang dilakukan secara harian

•

Pemantauan kelembaban tanah gambut

•

Monitoring dan patroli kebakaran hutan
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6. Ekologi dan Silvikultur Jenis
untuk Restorasi Ekosistem
Hutan Rawa Gambut
Fentie J. Salaka, Nurul Silva Lestari, & Ismayadi Samsoedin
Informasi ekologi dan silvikultur jenis hutan rawa gambut sangat penting
untuk diketahui untuk mendukung penyusunan strategi restorasi ekosistem
tersebut. Jenis pohon yang mendiami hutan gambut sangat khas antara
lain: jelutung rawa (Dyera lowii), ramin (Gonystylus bancanus), katau bengeris
(Kompassia malaccensis), punak (Tetramerista glabra), perepat (Combretocarpus
rotundatus), pulai rawa (Alstonia pneumatophora), terentang (Campnosperma spp.),
bungur (Lagerstroemia speciosa), nyatoh (Palaquium spp.), bintangur (Callophylum
spp.), belangeran (Shorea balangeran), meranti rawa (Shorea pauciflora) dan
rengas (Melanorrhoea walichii) (Wetlands International-Indonesia Programme,
n.d.). Pada bab ini akan diuraikan ekologi dan silvikultur jenis beberapa
pohon tersebut sebagai acuan umum strategi restorasi yang terkait dengan
pemilihan jenis.

6.1 Ramin (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz)
Ramin merupakan jenis kayu tropis asli Indonesia dan merupakan
salah satu jenis pohon utama penyusun hutan rawa gambut (Partomihardjo,
2006). Ramin dijumpai, terutama di hutan rawa yang bergambut tebal
dengan kemasaman tanah (pH) berkisar antara 3,5-4 (Wibisono et al., 2005).
Ramin tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim basah pada ketinggian
sampai 100 meter dari permukaan laut (Wibisono et al., 2005). Daerah
penyebaran ramin di Indonesia adalah Sumatra Utara, Riau (Bengkalis),
Sumatra Selatan, Jambi, dan seluruh Kalimantan. Selain di Indonesia, pohon
ramin juga dapat ditemukan di Malaysia dan Filipina.
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6.1.1 Perbenihan
Pohon ramin tidak berbunga setiap tahun dan tidak memiliki musim
yang pasti untuk berbunga, tergantung tempat tumbuhnya. Musim
berbunga/buah ramin di Sumatera antara Agustus – Oktober tetapi kadangkadang ada juga yang berbunga/berbuah pada bulan Mei (Partomihardjo,
2006). Sementara di Kalimantan, pohon ramin berbunga/berbuah antara
Januari - Mei. Musim berbunga dan berbuah yang tidak pasti menyebabkan
benih ramin pada waktu tertentu tidak tersedia. Sehingga bibit pohon ramin
biasanya berasal dari hasil cabutan anakan alami atau stek.
Untuk membuat benih yang berasal dari biji, biji yang diambil adalah
biji yang telah jatuh dari pohon dengan sendirinya (Wibisono et al., 2005).
Proses penaburan dan perkecambahan sebaiknya dilakukan di lahan
pasir atau serbuk gergaji yang dikombinasikan dengan campuran tanah
(Rimbakita, n.d). Sebelum dikecambahkan, biji ramin direndam terlebih
dahulu untuk mempercepat proses perkecambahan (Rimbakita, n.d).

6.1.2 Persemaian
Kecambah dan semai ramin membutuhkan naungan, yakni mencapai
90% dari sinar matahari langsung (Partomihardjo, 2006). Semai ramin yang
mengalami penyinaran matahari langsung akan terhambat pertumbuhannya.
Akan tetapi informasi lain menyebutkan bahwa semai ramin dengan tinggi
lebih dari 100 cm cenderung tumbuh baik di tempat agak terbuka dengan
penyinaran antara 35 – 65 % (Partomihardjo, 2006). Berikut adalah cara
pengadaan bibit ramin melalui benih, anakan alam, dan stek, seperti yang
diuraikan oleh Wibisono et al., (2005).
a.

Pembibitan melalui benih
Penyemaian benih ramin dapat langsung dilakukan pada polybag
berukuran 14 cm x 22 cm dengan media gambut. Dalam kondisi tertentu,
penyemaian dapat dilakukan di bedeng tabur terlebih dahulu. Bibit
dibenamkan ke dalam media hingga rata dengan permukaan media,
posisi tidur dan lembaganya menghadap ke bawah. Penyapihan dapat
segera dilakukan setelah kecambah mempunyai daun 2-3 helai. Sebelum
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disapih, sebaiknya dilakukan penyiraman agar proses pengambilan
semai menjadi lebih mudah. Penyapihan harus dilakukan secara hatihati agar terhindar dari kerusakan akar.
Pemeliharaan bibit dapat dilakukan dengan penyiraman secara teratur
dan diberi naungan. Bila bibit sudah berumur 6 bulan, proses pengerasan
dapat segera dilakukan. Rata-rata bibit siap ditanam di lapangan setelah
berumur 8-12 bulan.
b.

Pembibitan melalui anakan alami
Anakan yang dipilih adalah anakan yang sehat, berdaun 2- 4 helai,
masih belum berkayu, dan bebas dari hama penyakit. Pengambilan
anakan alam sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, secara hatihati dengan prinsip utama “akar tidak rusak”. Anakan alami terpilih
segera disapih pada polybag berukuran 14 cm x 22 cm bermedia
gambut. Sapihan anakan ini harus diletakkan pada tempat yang teduh
dan disungkup dengan plastik untuk mempertahankan kelembaban
agar bibit sapihan terhindar dari stres.
Pemeliharaan bibit dilakukan malalui penyiraman secara teratur.
Bila bibit telah bertunas baru/berdaun baru maka sungkup mulai
dibuka secara perlahan tetapi masih dinaungi. Pengerasan dapat segera
dilakukan setelah bibit berumur 6 bulan. Bibit asal anakan alam siap
ditanam setelah dipelihara 6-8 bulan.

c.

Pembibitan melalui stek
Sebaiknya bahan stek diambil dari kebun pangkas yang dipelihara
dengan baik. Pembuatan stek diawali dengan pemotongan bahan stek
terpilih dengan kemiringan 45o. Bahan stek sebaiknya dipilih yang
berdiameter 3,5 - 6,5 mm, panjang 15-20 cm, berdaun 2-4 helai. Daun
sebaiknya dipotong hingga tersisa 1/3 sampai 1/2 bagian. Stek segera
ditempatkan di air untuk menghindari kekeringan dan menghindari
perbedaan tekanan osmosa sebelum dan setelah pemotongan.
Selanjutnya stek tersebut diikat dan dimasukkan ke dalam larutan
perangsang tumbuhnya akar/root stimulating hormone (misal: Rootone-F).
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Tunas yang telah siap langsung ditanam pada bedeng pengakaran yang
dilengkapi dengan naungan berat dan sungkup. Penananam dilakukan
dengan menancapkan pangkal stek sedalam 1-2 cm pada bedeng
perakaran dengan media berupa campuran gambut dan pasir dengan
perbandingan 3:2. Sungkup plastik mutlak digunakan dalam proses ini
dengan tujuan utama mengatur kelembaban dan suhu dalam bedeng
perakaran. Penyiraman harus dilakukan saat embun yang melekat pada
sungkup plastik mulai mengering. Bila tunas dan daun baru mulai
muncul, maka dapat dipastikan bahwa akar telah tumbuh. Pada kondisi
tersebut, stek dapat segera disapih ke dalam polybag berukuran 14 cm
x 22 cm dengan media gambut. Sungkup plastik dan naungan yang
berat masih dibutuhkan hingga 2 minggu pertama. Pemeliharaan dapat
dilakukan melalui penyiraman yang teratur dan pemberian naungan
sedang (50%) hingga 6 bulan. Setelah itu, pengerasan dapat segera
dilakukan.

6.1.3 Penanaman
Penanaman di lahan gambut tidak mudah dilakukan. Penanaman
di lahan gambut sebaiknya dilakukan pada kondisi air telah surut atau
mendekati musim kemarau (Santosa, 2011b). Ketika bibit ditanam pada
curah hujan yang masih tinggi, bibit akan tergenang dan bahkan tenggelam
yang mengakibatkan penurunan daya hidup dan keberhasilan penanaman.
Gambar 6 merupakan tahapan penanaman di lahan gambut yang dapat
diadopsi untuk melakukan penanaman ramin.
Sesuai Gambar 6, tahap awal yang harus dilakukan (tahap 1-3) untuk
penanaman di lahan gambut adalah pembersihan permukaan lahan dan
upaya meminimalkan rongga udara di dalam gambut sehingga perakaran
tanaman dapat menyentuh matrik gambut. Selanjutnya dilakukan upaya
untuk meminimalkan kerusakan akar akibat lepasnya ikatan akar dengan
media bibit karena kondisi lahan gambut yang berair (tahap 4-6). Lepasnya
ikatan akar dengan media menyebabkan rambut-rambut akar putus yang
mengakibatkan bibit mengalami stres. Penanaman dilakukan setelah anakan
berumur satu bulan.

6. Ekologi dan Silvikultur Jenis untuk
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Sumber: Santosa (2011b)

Gambar 6 Tahapan kegiatan penanaman di lahan gambut

Penamanan pohon ramin di lahan gambut pada berbagai kondisi dapat
mengacu pada penanaman lahan gambut secara umum, seperti yang tertera
pada Tabel 4.
Tabel 4

Kondisi lahan gambut dan upaya manipulasi lahan yang
diperlukan

Kondisi

Akibat yang
ditimbulkan

Manipulasi yang dilakukan

Fisik:
Bulk density
gambut
rendah

Tanaman roboh

Pemadatan dengan alat sederhana (rooler
dari drum atau batang pohon kayu) atau
menggunakan escavator.

Lubang tanaman
Pencincangan dan mencacah gambut
terlalu dalam bagi
pada sekitar titik tanam
ukuran bibit sehingga
bibit tenggelam
Pertumbuhan
terganggu, mati,
karena akar tidak
menyentuh gambut
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Tabel 4

Kondisi lahan gambut dan upaya manipulasi lahan yang
diperlukan (lanjutan)
Akibat yang
ditimbulkan

Kondisi

Manipulasi yang dilakukan

Tergenang
dengan
genangan air
< 50 cm

Bibit tenggelam,
pertumbuhan
terganggu, kematian
tanaman

- Penanaman menggunakan bibit tinggi
> 50 cm (umur > 6 bulan)
- Penanaman langsung dengan wadah
semai (polybag) yang dibuka/dirobek
bagian bawah
- Pembuatan guludan, surjan dan parit
(pada gambut tipis)
- Pembuatan gunduk individu dengan
kayu/ papan untuk penguat dari
samping (pada gambut tebal)

Tergenang
dengan
genangan air
> 50 cm

Bibit tenggelam,
pertumbuhan
terganggu, kematian
tanaman

- Pembuatan guludan, surjan dan parit
(pada gambut tipis)
- Pembuatan gunduk individu dengan
kayu/ papan untuk penguat dari
samping (pada gambut tebal)
- Pengaturan tata air (makro)

Kekeringan

Pertumbuhan
tanaman terganggu,
kematian tanaman

Aplikasi mikoriza pada bibit

Pertumbuhan
tanaman terganggu,
kematian tanaman

- Pemberian amelioran (pupuk kandang,
abu, kapur, kompos), PMLT (Pupuk
Majemuk Lepas Terkendali)
- Aplikasi mikoriza pada bibit

Kimia:
pH rendah,
unsur hara
rendah

Sumber: Santosa (2011b)

6.1.4 Pemeliharaan
Setelah penanaman, perlu dilakukan tindakan pembebasan permudaan
alam dan penanaman pengayaan ramin karena sifatnya yang semi toleran,
yaitu membutuhkan cahaya antara 35 - 65% (Istomo, et al., 2010). Seperti
yang diungkapkan oleh Santosa (2011a) bahwa intensitas cahaya adalah
faktor lingkungan yang berpengaruh pada pertumbuhan ramin. Penyulaman
biasanya dilakukan setelah tanaman berumur 4 bulan. Selain itu, untuk
6. Ekologi dan Silvikultur Jenis untuk
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mengatasi masalah pertumbuhan anakan di lapangan perlu dilakukan
pemberian zat perangsang tumbuh, pupuk esensial dan penularan mikoriza
(Istomo, et al., 2010). Pada lahan gambut yang telah dibangun kanal-kanal,
proses pembasahan lahan (rewetting) perlu dilakukan melalui penabatan kanal
(canal blocking), secara khusus untuk mengatasi kekeringan lahan gambut
(Istomo, et al., 2010). Sitepu & Dohong (2019) juga menyarankan tindakan
pemeliharaan berupa pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat
kejadian kebakaran lahan gambut yang sering terjadi ketika musim kemarau
tiba.

6.2 Balangeran (Shorea balangeran (Korth.) Burck.)
Shorea balangeran merupakan salah satu jenis penyusun hutan rawa gambut
yang dikenal sebagai jenis pioner. Pohon ini dikenal memiliki daya adaptasi
yang baik pada kondisi hutan rawa gambut yang terdegradasi (Giesen, 2004;
Rachmanadi, 2005). Oleh sebab itu, jenis ini sangat baik digunakan untuk
rehabilitasi hutan rawa gambut (Rachmanadi, 2012).
Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah penyebaran jenis
balangeran di Indonesia. Jenis ini seringkali tumbuh secara berkelompok di
hutan tropis basah yang sewaktu-waktu tergenang air, di daerah rawa atau di
pinggir sungai. Pohon ini tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah liat
dengan tipe curah hujan A-B. Pohon ini sering dijumpai pada ketinggian
0-100 m dpl. Tinggi pohonnya dapat mencapai 20-25 m, dengan diameter
dapat mencapai 50 cm.

6.2.1 Perbenihan
Benih yang baik dan berkualitas diperoleh dari pohon induk yang baik
secara fenotipenya sampai tingkat genetiknya. Musim berbunga dan berbuah
pohon balangeran tidak terjadi setiap tahun dan sangat dipengaruhi keadaan
setempat. Biasanya buah masak bersamaan dengan famili Dipterocarpaceae
yaitu bulan Februari, April sampai Juni.
Buah balangeran tergolong cepat berkecambah, dan hanya dapat
disimpan selama 12 hari di dalam wadah yang diberi arang basah. Benih
balangeran bersifat rekalsitran sehingga benihnya (bijinya) tidak bisa
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disimpan dalam waktu lama. Oleh karena itu, benih sebaiknya langsung
disemai pada bedengan atau polybag dan disimpan dalam bentuk bibit,
bukan disimpan dalam bentuk benih (seeds). Selain potensi produksi benih
berupa biji (seeds), benih balangeran berupa anakan alam juga tersedia.

6.2.2 Persemaian
Penaburan benih balangeran dilakukan pada bedeng tabur, bak-bak
tabur atau langsung disemai dalam polybag atau pot dengan cara biji
dimasukkan 2/3 bagiannya ke dalam media dengan posisi vertikal dimana
calon keluarnya radikula berada di posisi bawah dan bekas tangkai buah
berada di atas (Rusmana, 2012). Beberapa hal yang perlu diperhatikan
adalah (Rusmana, 2012):
•

Media tabur menggunakan pasir (tanpa campuran media lain) atau
menggunakan media tanah dicampur sekam padi dengan komposisi 1
: 1 (berdasarkan volume).

•

Tempat penyemaian harus di tempat yang bernaung dengan intensitas
naungan 70%, kelembaban > 85% dan suhu udara 320°C – 350°C.
Seperti dalam kondisi greenhouse/rumah kaca atau bedengan-bedengan
dalam sungkup plastik di bawah naungan 70%.

•

Taburan benih disiram air bersih dengan frekuensi 2 (dua) kali sehari
atau secukupnya sesuai kondisi cuaca.

•

Perlu dilakukan pencegahan hama atau penyakit dari golongan insekta
dan fungi/jamur dengan cara disemprot insektisida atau fungisida
(konsentrasi 5-10 g/l air) setiap dua minggu sekali sampai benih siap
sapih.

Penyapihan kecambah balangeran dilakukan pada saat kotiledon mulai
terangkat dari media dan paling lambat kecambah telah memiliki dua pasang
daun dan kotiledon belum hilang. Secara garis besar, tahapan penyapihan
disampaikan sebagai berikut (Rusmana, 2012):
a.

Polybag atau pot yang telah berisi media disiram air bersih kemudian
dibuat lubang di tengah-tengahnya menggunakan stik kayu. Cabut
kecambah dengan tegak lurus ke atas, potong akarnya jika terlalu
panjang hingga akar tersisa 5 - 8 cm.
6. Ekologi dan Silvikultur Jenis untuk
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b.

Masukkan bagian akar ke dalam lubang media yang telah dibuat,
kemudian padatkan media sekitarnya ke arah akar secara hati-hati.
Pastikan bahwa media cukup rapat kontak dengan akar agar kecambah
yang baru disapih tumbuh tegak dan tidak goyang.

c.

Hasil sapihan semai segera siram dengan air bersih agar media dengan
akar terjadi kontak yang baik.

Ilustrasi penyapihan kecambah balangeran disampaikan dalam
Gambar 7.

Sumber: Rusmana (2012)

Gambar 7 Ilustrasi penyapihan kecambah balangeran dengan menggunakan
wadah pertumbuhan polybag

6.2.3 Penanaman
Tinggi bibit balangeran yang siap ditanam minimal 30 cm dan memiliki
daun minimal 8 helai (Rusmana, 2012). Berikut adalah beberapa tahap
penanaman balangeran di lahan gambut menurut Rachmanadi (2012).
a.

Persiapan lahan untuk mengatasi kondisi genangan. Terdapat beberapa
cara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) pembuatan guludan; (2) pembuatan
surjan, dan (3) mengatur tinggi muka air tanah secara mikro. Guludan
dibuat berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm atau disesuaikan dengan
kondisi lingkungan terutama untuk tinggi guludan disesuaikan dengan
tinggi muka air tanah. Pembuatan surjan pada prinsipnya sama dengan
pembuatan guludan tetapi bentuknya yang berbeda yaitu ukurannya
yang memanjang sehingga terbentuk bagian gundukan dan tabukan
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yang kontinyu. Pengaturan tinggi muka air tanah secara mikro
dilakukan dengan membuat parit berukuran kecil di sekeliling areal
tanam. Parit ini dibuat tertutup dengan ukuran lebar 50 cm dan dalam
1 m atau sesuai keperluan. Parit dibuat mengelilingi tanaman dengan
luasan 50 m x 50 m atau 50 m x 20 m atau sesuai keperluan.
b.

Persiapan lahan untuk mengurangi kompetisi tumbuhan bawah,
dilakukan dengan cara: (1) pembersihan atau penebasan tumbuhan
bawah pada jalur tanam dengan lebar tertentu; (2) pembersihan titik
tanam pada radius tertentu dan (3) pembersihan areal tanam dengan
penebasan pada semua area (total).

c.

Persiapan lahan untuk mengatasi kondisi kematangan tanah gambut,
dilakukan dengan cara: (1) pemberian batuan pospat (rock phosphate),
zeolit atau amelioran lainnya untuk mengkondisikan tingkat keasaman
tanah dan asam organik tanah pada titik tanam yang sesuai; dan (2)
pemadatan tanah untuk membantu daya ikat akar pada media tanah
gambut yang sangat poros. Pemadatan dilakukan dengan mencincang
gambut pada titik tanam, menambah dengan gambut yang ada di
sekitarnya dan dipadatkan.

d.

Penentuan lebar jalur tanam disesuaikan dengan tujuan dan kondisi
areal penanaman. Penanaman pada areal terbuka atau areal yang
hanya didominasi tumbuhan bawah berupa pakis-pakisan dan sedikit
tumbuhan tingkat pohon disarankan menggunakan jalur tanam 3m
x 3m. Pada kondisi lahan gambut yang umumnya sangat miskin hara
disarankan untuk membuat jalur tanam yang lebih sempit, misalnya 2m
x 2m atau 1m x 1m. Sedangkan pada areal hutan sekunder yang perlu
diperhatikan adalah ukuran lebar jalur tanam, semakin tinggi vegetasi
yang ada maka lebar jalur tanam dibuat semakin lebar dan jarak antara
jalur tanam semakin jauh. Disarankan menggunakan ukuran lebar jalur
tanam 3 m dan jarak antara jalur tanam 10 m.

e.

Pembuatan ajir tanam yang akan digunakan dalam penanaman.
Ajir yang digunakan pada penanaman di hutan rawa gambut pada
umumnya dibuat ukuran yang lebih besar agar mudah dikenali di
lapangan dan juga dapat bermanfaat dalam kegiatan pemeliharaan
tanaman nantinya.
6. Ekologi dan Silvikultur Jenis untuk
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f.

Untuk membantu daya adaptasi tanaman di lapangan, terlebih
dahulu dilakukan aklimatisasi bibit di lapangan (bibit tentunya juga
sudah melalui tahap aklimatisasi di persemaian). Aklimatisasi bibit di
lapangan dilakukan dengan menempatkan bibit di sekitar plot tanam
pada saat dua minggu sebelum penanaman, apabila areal tanam sangat
terbuka maka diperlukan sedikit naungan menggunakan tumbuhan
bawah yang ada di lokasi tersebut.

g.

Pada titik tanam yang telah dipadatkan, dibuat lubang tanam dengan
ukuran sesuai ukuran polybag.

h.

Penanaman dilakukan hanya dengan membuka polybag pada bagian
bawahnya saja tetapi tidak membuka polybag secara keseluruhan. Hal
tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kekompakan media tanam
pada saat nantinya terjadi genangan karena hujan atau meluapnya air
sungai.

6.2.4 Pemeliharaan
Tanaman muda balangeran memerlukan pemeliharaan selama 4-5
tahun. Menurut Rachmanadi (2005), pada umur tanaman S. balangeran 5
tahun (diameter 5-8 cm), masih dapat dirobohkan oleh tumbuhan pemanjat
dan pencekik. Pemeliharaan tanaman secara manual dengan cara ditebas
adalah salah satu cara sederhana dan dipandang praktis dalam mengurangi
persaingan tanaman dengan tumbuhan bawah (Santosa, 2012). Menurut
Santosa (2012) penebasan tumbuhan bawah dapat dilakukan setiap 3 bulan,
setidaknya sampai umur tanaman 24 bulan. Ketika dewasa balangeran
memerlukan kondisi cahaya penuh, sehingga diperlukan pemeliharaan
dengan membuka ruang tumbuh (Rusmana, 2012).

6.3 Jelutung Rawa (Dyera polyphylla (Miq.) v.Steenis)
Jelutung rawa (Dyera polyphylla (Miq.) v.Steenis) adalah jenis tanaman
asli yang tumbuh di rawa gambut, berasal dari suku Apocynaceae dan
marga Dyera. Jelutung rawa memiliki pneumatofor (akar nafas), sehingga
memungkinkannya bertahan hidup di air yang selalu tergenang (Tata et al.,
2015). Di Indonesia, jelutung rawa menyebar secara alami di tepi sungai,
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rawa dan rawa gambut di pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu di pesisir
Timur Sumatera di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, serta Kalimantan
Barat, Tengah dan Selatan (Tata et al., 2015).
Umumya perbanyakan jelutung rawa dilakukan melalui generatif dari
biji atau benih. Berikut adalah teknik perbenihan, persemaian, penanaman
dan pemeliharaan jelutung rawa (Tata et al., 2015).

6.3.1 Perbenihan
Pohon jelutung rawa dewasa berbuah setiap tahun, dengan panen raya
setiap dua tahun. Pohon jelutung rawa di beberapa daerah berbunga pada
bulan November, buah matang bisa diperoleh antara bulan Februari-Mei.
Buah masak/matang berwarna coklat kehitaman serta menghasilkan sedikit
getah. Bentuk buah jelutung rawa disajikan pada Gambar 8.

Foto: Tata et al. (2015)

Gambar 8 Buah jelutung rawa

Buah yang telah matang (masak fisiologis) pecah setelah dijemur 1 - 3
hari, sedangkan buah yang masih muda baru pecah setelah dijemur lebih
dari 7 hari. Pengambilan biji dapat dilakukan secara mudah setelah polong
pecah. Biji jelutung termasuk biji yang cepat berkecambah (tipe rekalsitran)
sehingga mempunyai masa simpan yang pendek (1 - 3 bulan).
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6.3.2 Persemaian
Untuk memperoleh hasil yang terbaik, benih langsung dikecambahkan
setelah direndam selama 2 jam, ditiriskan kemudian ditabur pada media
pasir yang telah dibasahi dan disemprot dengan fungisida. Benih dapat
dikecambahkan dengan media pasir. Benih ditanam sedalam 2/3 benih
dengan posisi calon akar di bawah, sehingga memudahkan akar mencapai
media. Benih akan berkecambah dalam waktu 14-30 hari, dengan persentase
kecambah sekitar 80%.
Benih yang telah berkecambah disapih dan ditanam ke dalam kantung
plastik (polybag) dengan menggunakan media tanam tanah gambut. Media
sapih yang digunakan sebaiknya yang banyak mengandung bahan organik,
atau campuran tanah mineral dan bahan organik. Pemupukan NPK dengan
akumulasi dosis 5 gram/bibit dapat diberikan secara bertahap sebesar 0,5
gram/bibit setiap 2 minggu. Hal ini dapat memacu pertumbuhan bibit
jelutung di persemaian. Anakan dipelihara di bedeng sapih yang dilindungi
dengan naungan (paranet) 60% setinggi ± 80 cm dari permukaan tanah.
Pembibitan jelutung di persemaian dapat dilakukan dengan teknik genangan
buatan, yaitu memelihara bibit dalam polybag di dalam bak plastik yang telah
diisi air.

6.3.3 Penanaman
Jelutung rawa dapat ditanam dengan pola tanam monokultur (tanaman
sejenis) atau pola tanam agroforestri (campuran dengan jenis berbasis pohon
atau komoditas lain, seperti kopi, pinang, dan karet). Penyiapan lahan
dilakukan dengan pembersihan lahan pada jalur yang akan ditanami jelutung.
Pada hutan terdegradasi berat, yang ditandai oleh semak pakis, rumput dan
genangan air, penanaman dilakukan dengan cara penyiapan lahan metode
gundukan, dengan tinggi minimal 50% dari tinggi genangan air pada puncak
musim hujan. Gundukan gambut dibuat dengan mengumpulkan massa
tanah sebagai tempat berjangkarnya perakaran tanaman dan meninggikan
bagian tanah agar bibit tidak terendam air.
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Sumber: (Tata et al., 2015).

Gambar 9 Teknik pembuatan gundukan di lahan gambut yang tergenang
Keterangan:

(a) pemotongan akar-akar pakis, (b) menimbun dengan tanah gambut, (c)
pemasangan balok di sekeliling bibit

Bibit yang siap tanam adalah bibit dengan tinggi minimal 30 cm,
dengan perakaran yang kuat, dan daun sudah cukup dewasa. Sebelum
penanaman, bibit diadaptasikan di tempat terbuka selama satu bulan dengan
cara pembukaan paranet di persemaian. Satu minggu sebelum dipindahkan
ke lapangan, polybag dipindahkan dari persemaian, sehingga tidak merusak
akar. Penanaman dilakukan pada awal musim penghujan sebelum genangan
air rawa tinggi, sehingga akar bibit memiliki waktu yang cukup untuk
tumbuh sebelum musim kemarau. Bibit jelutung ditanam di lapangan
dengan melepas kantong plastiknya. Bibit dimasukkan ke lubang tanam
dan tanahnya dipadatkan.
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6.3.4 Pemeliharaan
Pemeliharaan tanaman dilakukan minimal sampai umur tiga tahun.
Pemeliharaan dapat dilakukan dengan pembebasan tumbuhan bawah dan
pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan sebanyak dua kali pada awal
dan akhir musim hujan sampai tanaman berumur tiga tahun. Pupuk yang
digunakan adalah NPK tablet dengan dosis 20 - 30 gram (2 – 3 tablet) per
tanaman setiap periode pemupukan. Pembersihan dan pembebasan tanaman
dari tumbuhan pengganggu atau gulma pada tahun pertama dilakukan
sebanyak tiga kali setahun. Pada tahun kedua dan ketiga, pembebasan
tanaman pengganggu atau gulma dilakukan tiap dua kali setahun.
Pada areal terbuka hama yang biasa menyerang pada awal penanaman
di lapangan adalah belalang. Pada areal bekas tebangan, hama utama yang
menyerang tanaman muda adalah kera (Macaca sp.). Selain itu, kulit batang
jelutung sering diserang oleh babi hutan hingga patah. Rayap yang banyak
terdapat di dalam tanah merusak dan mematahkan batang jelutung muda.
Pengendalian terhadap hama rayap dilakukan dengan cara kimiawi, yaitu
menyemprotkan insektisida ke bagian batang yang terserang rayap.
Sebagai jenis asli yang tumbuh di tanah rawa gambut, pohon jelutung
rawa memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap banjir dan muka air
tanah yang tinggi. Pada kegiatan penanaman jelutung di hutan rawa gambut,
tidak disarankan pembuatan parit atau kanal. Sebaliknya, parit atau kanal
yang lebar hendaknya dibendung atau disekat untuk mencegah mengalirnya
air ke sungai dan menjaga gambut agar tetap basah.

6.4 Pulai Rawa (Alstonia pneumatophora) Backer ex L.G. Den
Berger
Pulai rawa (Alstonia pneumatophora) tumbuh dengan baik di hutan rawa
gambut. Pohon ini tersebar di hutan hujan tropis pada ketinggian 0-1000
m dari permukaan laut dengan tipe curah hujan A sampai C. Di Indonesia,
pohon yang berasal dari suku Apocynaceae ini tersebar di Pulau Sumatera
dan Kalimantan. Pulai rawa dapat tumbuh mencapai tinggi 40-45 meter
dengan diameter mencapai 100 cm, berbatang lurus dan beralur dangkal,
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berbanir hingga tinggi 4-5 m, dan memiliki akar lutut (Wibisono et al., 2005).
Berikut adalah uraian teknik silvikultur pohon pulai rawa sebagaimana
diuraikan oleh Wibisono et al. (2005).

6.4.1 Perbenihan
Pohon pulai rawa berbunga dan berbuah pada Mei - Agustus. Buahnya
berbentuk lonjong kecil (berukuran 2 mm x 5 mm), berwarna coklat
kehitaman dan diselimuti oleh bulu-bulu halus. Dalam setiap kilonya
terdapat 620.000 biji kering. Buah yang dipanen adalah buah yang telah
masak, cirinya: kulit buah berwarna coklat kehitam-hitaman. Buah dipanen
sebelum polong buah pecah, karena jika polong telah pecah, maka biji pulai
akan terbang terbawa angin. Buah dipanen dengan cara memanjat pohon
atau dengan bantuan alat pemangkas buah.
Polong kemudian dijemur di panas matahari agar polong pecah dan biji
dapat diambil. Penjemuran sebaiknya dilakukan di dalam kotak kelambu
atau kasa karena biji pulai sangat kecil dan berbulu sehingga mudah terbang
tertiup angin bila polongnya telah pecah.

6.4.2 Persemaian
Penyemaian bibit pulai rawa dari biji diawali dengan pembuatan jalur
semai, yaitu berupa galian sedalam 0,2-0,3 cm dengan lebar 1-1,5 cm dan
jarak antar jalur sebaiknya 1-2 cm. Biji diletakkan secara mendatar pada
jalur semai dengan jarak antar biji sebaiknya 0,5 cm, lalu ditimbun dengan
tanah halus, seperti yang digambarkan pada Gambar 10. Semai disiram
secara teratur dua kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sprayer
atau gembor berlubang halus karena biji pulai sangat kecil dan berbulu
sehingga sangat mudah goyah atau terbang bila terkena siraman yang kasar.
Kemudian dilakukan penyapihan setelah kecambah berdaun 2-4 helai dan
harus dilakukan dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Kecambah disapih
ke dalam polybag berukuran 10 cm x 15 cm atau 14 cm x 22 cm dengan
media gambut. Bibit yang telah disapih disiram secara teratur dan diletakkan
di tempat yang teduh. Ketika bibit sudah berdaun 5-8 helai atau berumur
7-8 bulan, pengerasan dapat segera dilakukan. Proses penyiapan bibit dari
awal hingga siap tanam membutuhkan waktu 8 - 12 bulan.
6. Ekologi dan Silvikultur Jenis untuk
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Sumber: (Wibisono et al., 2005).

Gambar 10 Penyemaian biji pulai dari arah samping

Bibit pulai rawa juga bisa diperoleh dari anakan yang ada di alam.
Anakan yang baik untuk dijadikan bibit adalah anakan yang sehat, belum
berkayu dan memiliki daun maksimal 6 helai. Anakan disarankan diambil
pada sore hari dan dilakukan dengan hati-hati agar akarnya tidak rusak.
Anakan kemudian diseleksi dan dikurangi luasan daun dengan cara
menggunting 1/2 atau 1/3 dari luas daun untuk menghindari respirasi yang
berlebihan. Anakan yang telah diseleksi dan dikurangi luasan daunnya harus
segera ditanam ke polybag berukuran 10 cm x 15 cm atau 14 cm x 22 cm
dengan media gambut agar viabilitasnya bertahan. Anakan disiram secara
teratur, diberi naungan, dan sungkup plastik. Sungkup plastik berguna
untuk mengatur kelembaban dan suhu dalam bedeng. Penyiraman harus
dilakukan bila uap air pada sungkup mulai kering. Sungkup dapat dibuka
setelah bibit berumur 1-2 bulan dan pengerasan dapat segera dilakukan
setelah keluar 2-4 helai daun baru.

6.4.3 Penanaman
Pengangkutan bibit pulai rawa sebaiknya dilakukan pada sore hari atau
pagi hari. Bibit diletakkan pada tempat teduh dekat lokasi penanaman.
Sebelum ditanam, perlu dilakukan pemeliharaan seperlunya (penyiraman)
kepada bibit untuk mengembalikan kondisi bibit akibat stres selama proses
pengangkutan.
Pulai sangat cocok ditanam di lahan gambut terbuka. Jarak tanam pulai
sebaiknya adalah 5 m x 5 m. Tali tambang diberi tanda setiap 5 meter,
bentangkan secara lurus di areal penanaman, tancapkan ajir pada setiap titik
tanda dan titik ajir sekaligus merupakan titik tanam. Bersihkan piringan,
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yaitu radius 0,5 meter dari titik tanam dari gulma dan material lain yang
tidak diperlukan (rumput dan vegetasi lain) dengan menggunakan parang
atau cangkul. Lubang tanam dibuat sedalam 15-30 cm dan diameter 15-25
cm atau sesuaikan dengan ukuran polybag dan bibit. Untuk mengantisipasi
terjadi genangan yang berat, maka sebaiknya dibuat gundukan buatan dari
gambut yang dikelilingi oleh kayu untuk memperkokoh konstruksinya.
Bibit pulai rawa yang siap ditanam adalah bibit yang telah mengalami
proses pengerasan. Sebaiknya bibit ditanam pada musim hujan, yaitu sekitar
November-Desember. Sebelum bibit ditanam, lubang tanam sebaiknya
disiram untuk mengurangi suhu lubang tanam. Hal ini dilakukan untuk
menghindari stres pada bibit akibat tanah yang panas. Apabila suhu
lubang tanam telah turun, maka bibit siap untuk ditanam. Bila genangan
dikhawatirkan terlalu berat, maka penanaman dapat dilakukan di atas
gundukan buatan (artificial mound system).

6.4.4 Pemeliharaan
Pemeliharaan pulai rawa dapat dilakukan dengan pembersihan
piringan (areal sekitar bibit yang ditanam), pendangiran, dan penyulaman.
Pembersihan, piringan dan pendangiran dilakukan 3-4 kali dalam setahun
sampai tanaman berumur 2 tahun dan sebaiknya dilakukan pada awal dan
akhir musim penghujan karena pada waktu tersebut banyak gulma yang
tumbuh. Sementara itu, penyulaman dapat dilakukan 2 kali, yaitu 2-3 bulan
sesudah penanaman dan sebaiknya dilakukan pada saat masih musim
penghujan.
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7. Karakteristik dan Kondisi Ekosistem
Hutan Rawa Gambut Pada Areal Konsesi
di Sumatera Selatan dan Riau
Nurul Silva Lestari, Fentie J. Salaka & Dolly Priatna
Karakteristik dan kondisi ekosistem hutan rawa gambut di Indonesia
cukup beragam. Namun demikian, walaupun tidak menunjukkan keterwakilan
di seluruh di Indonesia, karakteristik dan kondisi ekosistem hutan rawa
gambut pada bab ini akan mengambil pembelajaran dari Sumatera Selatan
dan Riau. Lokasi yang dipilih adalah hutan rawa gambut di areal konsesi PT
Rimba Hutani Mas (PT RHM) di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, areal
konsesi PT Arara Abadi (PT AA) di Bengkalis dan sekitarnya, Riau, dan areal
konsesi PT Rimba Mandau Lestari (PT RML) di Siak, Riau. Pembelajaran
karakteristik dan kondisi tersebut dapat dijadikan arahan untuk melakukan
pemilihan strategi restorasi ekosistem yang sesuai.

7.1 PT Rimba Hutani Mas
7.1.1 Kondisi geografis
PT Rimba Hutani Mas (PT RHM) merupakan perusahaan pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri (IUPHHK-HTI) berdasar Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.90/Menhut-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 dengan luas ± 67.100 ha di
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan. Dari luasan tersebut, 68% atau 45.921 ha merupakan lahan gambut.
Dari hasil analisis DEM maka diketahui bahwa konsesi RHM berada pada
ketinggian 0->50m dpl (di atas permukaan laut). Kondisi topografi lahan
adalah datar dengan rata-rata kelerengan adalah 0-25% dan ketinggian dari
permukaan laut hingga >50 meter dpl. Kondisi kelas lereng di areal kerja
RHM secara rinci disajikan pada Tabel 5 berikut.
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Tabel 5

Kelas kemiringan dalam areal konsesi PT. RHM

Kelas kelerengan (%)
0–8
9 – 15
16 – 25
26 – 40

Luas (Ha)
6.6372,70
1.396,50
31.230,66
0

Sumber: PT RHM (2014)

7.1.2 Kondisi geologis
Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia skala 1: 250.000 lembar
Palembang (1013) dan lembar Jambi (1014), formasi geologi areal kerja terdiri
atas formasi Aluvium (Qa), Endapan Rawa (Qs), Kasai (QTk), Airbenakat
(Tma) dan Muaraenim (Tmpm). Sebaran luas formasi geologi dan batuan
penyusunnya disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6

Formasi batuan di areal kerja PT. RHM
Formasi

Endapan Danau
Formasi Muara Enim
Formasi Air Benakat
Formasi Kasai
Aluvium

Blok Lalan
22.550
1.991
104
9.186
19.282

Luas

Blok Meranti
5.752
4.874
0
2.120
0

Sumber: PT RHM (2014)

Menurut sistem klasifikasi USDA, jenis tanah di konsesi RHM
didominasi oleh jenis tanah Histosol, atau yang sering disebut tanah gambut,
seperti yang tertera pada Tabel 7. Lebih dari 50% konsesi RHM memiliki
jenis tanah ini. Jenis tanah lainnya adalah ultisol dan inceptisol. Histosol
merupakan tanah dengan kandungan bahan organik lebih dari 20% (untuk
tanah bertekstur pasir) atau 30% (untuk tanah bertekstur liat). Lapisan
yang mengandung bahan organik tinggi tersebut tebalnya lebih dari 40 cm.
Sementara itu, Ultisol merupakan tanah yang terjadi penimbunan liat di
horison bawah, bersifat masam, kejenuhan basa pada kedalaman 180 cm
dari permukaan tanah kurang dari 35%. Inceptisol merupakan tanah muda,
yang umumnya memiliki horison kambik. Tanah ini belum berkembang
lanjut, sehingga kebanyakan tanah ini cukup subur.
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Tabel 7

Jenis tanah dalam areal konsesi PT. RHM

Jenis Tanah
Histosol
Inceptisols
Ultisol

Unit Lalan
44.975
5.954
8.428

Luas (Ha)

Unit Meranti
2.926
8.713

Sumber: PT. RHM (2014)

7.1.3 Kondisi hidrologis
Areal RHM secara keseluruhan berada pada daerah tangkapan air DAS
Lalan. Unit Meranti berada pada Sub DAS Bahar, Belangan, Kerkal, dan
Lalan. Sementara Unit Lalan berada pada Sub DAS Buring, Lalan, Medak
dan Merang. Sungai Medak dan Sungai Merang merupakan sungai dengan
dengan ukuran menengah dengan lebar l.k 20-30 m, sedangkan sungai
Buring Bawah merupakan sungai kecil dengan lebar l.k 3 – 5 m. Sungai
tersebut berair gambut kecuali Sungai Medak yang berair tawar.
Dari data BMKG tahun 1994-2007 menunjukkan bahwa curah hujan
tertinggi selama 12 tahun terjadi pada Bulan Maret yaitu 349 mm, selama
12 tahun terdapat 21 bulan lembab dan 26 bulan kering (PT RHM, 2014).
Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dari hasil rata-rata selama
12 tahun, tidak terdapat bulan kering, terdapat 2 bulan lembab yaitu
Agustus dan September. Tipe iklim wilayah kerja RHM adalah tipe iklim
A berdasarkan tipe iklim Schimdt-Ferguson, yang berarti tipe iklim yang
bersifat sangat basah. Suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu
27,5oC dan jumlah hari hujan terbanyak adalah bulan Desember dengan 22
hari hujan. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan
kelembaban 86,4%.

7.1.4 Sejarah tutupan lahan dan ekosistem referensi
Berdasarkan Citra Landsat 8 OLI Band 654 Fusi dengan Band 8 Path
125 Row 61 skala 1:50.000 liputan Mei 2019, yang dikoreksi dengan peta
dan data kemajuan kegiatan operasional di lapangan, kondisi penutupan
lahan areal PT. RHM didominasi oleh belukar muda dan semak rawa yaitu
37,7% atau seluas 25.296 ha. Secara rinci, penutupan lahan areal PT RHM
disajikan dalam Tabel 8 berikut.
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Tabel 8
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kondisi penutupan lahan di areal PT. RHM
Penutupan Lahan

Hutan Rawa Sekunder
Hutan Tanaman
Hutan Tanaman Muda
Belukar Tua
Belukar Tua Rawa
Belukar Muda dan Semak
Belukar Muda & Semak Rawa
Perkebunan
Tanah Terbuka
Tertutup Awan
TOTAL

Luas (Ha)

%

2.976
15.336
3.264
980
2.023
10.327
25.296
863
3.638
2.397
67.100

4,43
22,86
4,86
1,46
3,02
15,39
37,70
1,29
5,42
3,57
100

Sumber: PT. RHM (2019)

Foto: APP Sinar Mas

Gambar 11 Kondisi belukar tua di hutan rawa gambut di Riau

Areal PT RHM merupakan hutan monokultur dengan tumbuhan utama
akasia (Acacia crassicarpa dan Acacia mangium) dan berada di areal gambut dan
tanah aluvial. Berikut adalah gambaran vegetasi yang tumbuh di areal PT
RHM seperti yang tertulis dalam laporan HCV PT RHM (2014).
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a.

Di antara tegakan akasia dijumpai beragam spesies tumbuhan dalam
tingkat semaian hingga pancang, sebagian diantaranya dari hutan tua
(sebelum terganggu) seperti Dyera costulata, Alstonia scholaris, Alstonia
spatulata, Syzygium spp., Horsfieldia sp., Ficus sp.

b.

Banyak tegakan sisa dari spesies hutan tua dijumpai menyebar di seluruh
area HTI konsesi PT RHM dalam bentuk pohon sedang (diameter 20-40
cm; tinggi 20-36 m) diantaranya Ficus sumatrana (aro), Alstonia angustifolia
(pulai), Koompassia malaccensis (kempas/menggris), Melanochyla auriculata
dan Gluta macrocarpa (rengas), Dyera costulata (jelutung), Gonystylus bancanus
(ramin), Palaquium sp., Diospyros spp., dan palem endemik (Pholidocarpus
sumatranus).

c.

Hutan rawa gambut sekunder pada areal PT RHM merupakan hutan
gambut dengan komposisi floristik hutan campuran dalam kondisi
sekunder muda yang terus berkembang. Tegakan umumnya didominasi
oleh pohon berukuran sedang dan pancang terutama di daerah dekat
bukaan. Semak perdu atau belukar banyak dijumpai di tengah hutan
sebagai respon dari terbentuknya gaps. Floristik hutan sebagian besar
adalah jenis-jenis khas hutan rawa gambut dengan dominasi pada
kelompok pohon kanopi atas (diameter 30-50 cm, lebih kurang 10%)
diantaranya Camnosperma auriculata, Buchanania arborescens, Ochanostachys
amentacea, Shorea teysmanniana dan Dyera costulata. Untuk kanopi menengah
dan kanopi bawah dibangun oleh kelompok pancang spesies hutan tua
yang didominasi oleh Gironniera nervosa (medang labu), Dacryodes rostrata,
Syzygium sp. (jambu-jambu), Polyalthia glauca dan Shorea ovalis. Bersamaan
dengan spesies-spesies tersebut beberapa suku memiliki spesies
yang melimpah seperti Annonaceae, Lauraceae, Myristicaceae, Myrtaceae,
Rhizophoraceae, dan Clusiaceae. Kelompok tumbuhan bawah (understory)
dan penghuni lantai hutan ditumbuhi oleh anakan spesies Santiria spp,
Melanochyla spp, Dacryodes spp, Shorea spp, dan Dyera spp serta kelompok
herba gambut seperti Nepenthes ampullaria, N. Rafflessiana.

d.

Sebagian hutan rawa gambut pada areal PT RHM juga ada yang selalu
tergenang air menahun dengan komposisi floristik hutan campuran
dalam kondisi suksesi sekunder yang terus berkembang. Hutan ini masih
satu bentang alam dengan KPSL Sinyulong gambut sehingga komposisi
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spesies tidak terlalu berbeda. Floristik hutan sebagian besar adalah jenisjenis khas hutan gambut dengan dominasi pada kelompok pohon kanopi
atas (diameter 30-50 cm, lebih kurang 10%) diantaranya Melanochyla
auriculata (rengas), Gluta macrocarpa (rengas), Shorea teysmanniana (meranti
paya), Shorea uliginosa (merawan lilin) dan Tetramerista glabra (punak).
Kanopi menengah dan kanopi bawah dibangun oleh kelompok spesies
hutan tua tiang dan pancang diantaranya Gluta macrocarpa, Dacryodes
rostrata, Syzygium sp. (jambu-jambu), Shorea ovalis. Bersamaan dengan
spesies-spesies tersebut beberapa suku memiliki spesies yang melimpah
seperti Annonaceae, Lauraceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Rhiozphoraceae, dan
Clusiaceae.
Dalam laporan PUP (Heriyanto et al., 2019) beberapa jenis pohon
dominan dengan diameter >10 cm yang ditemukan di hutan gambut PT. RHM
adalah jambu-jambuan, medang, pisang-pisang, jelutung, meranti, medang
pirangan, arang-arang, kempas dan meranti sepat seperti yang tercantum
pada Tabel 9 berikut ini. Hasil penelitian mereka juga menunjukan bahwa
jenis yang mendominasi regenerasi lengkap tingkat pohon, pancang dan
semai yaitu jambu/kelat/Eugenia sp. dengan INP tingkat pohon, pancang
dan semai masing-masing adalah 60,92%, 91,38% dan 16,94%.
Tabel 9

Jenis-jenis pohon dominan berdiameter ≥ 10 cm (INP > 10%) di
lahan gambut PT. RHM

No.
1

Kerapatan 1 ha

INP (%)

Jambu-jambuan/kelat/Eugenia sp.,

Jenis

156

60,92

2

Medang/Alseodaphne insignis Gamble

57

26,15

3

Pisang-pisang/saga/Adenanthera pavonina Linn.

29

22,14

4

Jelutung/Dyera costulata Hook.f.

29

19,87

5

Meranti/Shorea parvifolia Dyer

36

17,25

6

Medang pirangan/Cryptocarya tomentosa Bl.

23

16,18

7

Arang-arang/Diospyos sp.

35

16,04

8

Kempas/manggris/Koompassia malaccensis Maing

15

11,02

20

10,44

9 Meranti sepat/Shorea pauciflora King
Ket.: INP = Indeks Nilai Penting
Sumber: Heriyanto et al. (2019)
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Sesuai hasil identifikasi hutan dengai nilai konservasi tinggi, terdapat
beberapa vegetasi alam yang tumbuh di areal PT RHM, yang masuk dalam
kriteria terancam punah, rentan dan bahaya (masuk dalam daftar merah
IUCN), spesies dilindungi sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1999 dan masuk
dalam daftar CITES. Jenis vegetasi tersebut selengkapnya disajikan dalam
Tabel 10.
Areal PT RHM yang merupakan satu lanskap dengan Taman Nasional
Sembilang membuat beberapa satwa yang menghuni Taman Nasional
Sembilang juga ditemukan di dalam lanskap konsesi PT RHM. Beberapa
spesies yang ada di Taman Nasional Sembilang dan ditemukan di RHM
antara lain harimau sumatera, tapir, owa dan kucing hutan.

7.1.5 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Areal kerja IUPHHK PT RHM terletak di Kecamatan Bayung Lencir,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Bayung
Lencir sendiri terdiri atas 23 (dua puluh tiga) desa, 8 (delapan) di antaranya
berada di dalam dan sekitar areal kerja PT RHM. Kecamatan Bayung Lencir
berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi. Jumlah penduduk di dalam dan sekitar areal kerja
PT. RHM disajikan pada Tabel 11.
Tabel 10 Vegetasi alam di areal kerja PT. RHM
Spesies

IUCN

Cantleya corniculata

VU

CITES

Combreto-carpus
Cyrtostachis lakka

PP

HCV

HTI

KPSL
Gam-but

1.3

L

C

1.2

C

C

B

1.2

C

C

B

1.3

C

C

VU

Anisoptera
marginata

EN

1.3

C

Dipterocarpus
elongates

CR

1.3

C

Diptero-carpus
humeratus
Hopea mengerawan
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B
CR

SS

B

Gonystylus bancanus

APP II

KPSL
Darat

1.3
1.2
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Tabel 10 Vegetasi alam di areal kerja PT. RHM (lanjutan)
Spesies

IUCN

CITES

PP

HCV

HTI

KPSL
Gam-but

KPSL
Darat

SS

Shorea balangeran

CR

Shorea dasyphilla

EN

Shorea platycarpa

CR

1.3

C

C

Shorea tesymanniana

EN

1.3

C

C

Shorea uliginosa

VU

Nephentes
ampullaria

VU

APP II

VU

APP II

Nephentes rafflesiana
Aquilaria
microcarpa

1.2
APP II

B

1.3

C

C

C

B

1.3
1.3

C

C

C

1.3

C

C

B

1.3

APP II

C

C

C

Sumber: PT. RHM (2014)
Keterangan:
IUCN = International Union for Conservation of Nature , CITES= Convention on
International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora , PP= PP No.
7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, End= Endemik,
HCV= High Conservation Value, VU = Vulnerable, EN = Endangered, CR =
Critically endangered; App.II= Appendix II (terancam punah), B = PP No. 7 tahun
1999, E= Endemik, 1.2= spesies hampir punah, 1.3= spesies yang terancam, LC=
Less Concerned, KPSL= Kawasan Perlindungan Satwa Liar, SS= Sempadan Sungai,
HTI= Hutan Tanaman Industri

Tabel 11 Jumlah penduduk desa di dalam dan sekitar areal kerja PT.
RHM
Jumlah penduduk (jiwa)
Lakilaki

Perempuan

Total

Kepadatan
(Jiwa/Km2)

1.640

2.980

2.411

5.391

31,88

2,228

4,781

4.223

9.004

75,03

655,00

1.552

3.435

2.945

6.380

9,74

Pulai Gading

450,00

930

1.960

1.712

3.672

8,16

5

Kepayang

132,88

567

1.460

1.134

2.594

19,52

6

Muara Bahar

469,00

1.110

2.577

2.196

4.773

10,18

7

Pagar Desa

98,00

238

531

452

983

10,03

8

Bayat Hilir

135,00

310

791

744

1.535

11,37

8.575

18.515

15.817

34.332

21,99

No

Desa

Luas
(km2)

Jumlah
KK

1

Muara Merang

169,12

2

Mangsang

120,00

3

Muara Medak

4

Total
2.229,00
Sumber: PT RHM (2019)
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Terdapat beberapa jenis mata pencaharian masyarakat di antaranya
adalah petani kebun kelapa sawit dan karet, pencari dan pengolah kayu,
pencari ikan, karyawan swasta, buruh perkebunan, petani sawah, tukang,
dan ojek perahu. Sumber mata pencaharian utama mayortas penduduk
adalah petani kebun kelapa sawit dan karet. Tabel 12 menampilkan kondisi
pereknomian masyarakat yang tinggal di sekitar areal kerja PT. RHM.
Tabel 12 Kondisi perekonomian masyarakar desa sekitar areal PT. RHM
Ragam Sumber Mata
Pencaharian

Mata Pencaharian
Utama

Pulai
Gading

Petani kebun kelapa
sawit, petani kebun
karet, pencari kayu,
mencari ikan, karyawan
swasta, petani sawah,
tukang, ojek perahu

Petani kebun
sawit dan karet;
Karyawan/buruh
swasta

Di desa terdapat pasar
kalangan seminggu sekali,
sedangkan pasar besar
berada di Bayung Lencir,
sekitar 1 jam perjalanan
darat.

Muara
Medak

Petani kebun kelapa
sawit, petani kebun
karet, pencari kayu dan
hasil hutan bukan kayu,
berladang, mencari
ikan, karyawan swasta,
petani sawah, tukang,
ojek perahu.

Petani kebun
sawit dan karet;
Karyawan/buruh
swasta

Di desa terdapat pasar
kalangan seminggu sekali,
sedangkan pasar besar
berada di Bayung Lencir,
sekitar 1 jam perjalanan
sungai atau darat .

Muara
Merang

Petani kebun kelapa
sawit, petani kebun
karet, pencari kayu,
mencari ikan, karyawan
swasta, petani sawah,
tukang, ojek perahu.

Petani kebun sawit
dan karet;

Pasar kalangan seminggu
sekali terdapat di Dusun
Pancoran. Dusun 1 dan 2
akses pasar ke Mangsang/
Kepayang.

Petani kebun kelapa
sawit, petani kebun
karet, pencari kayu,
mencari ikan, karyawan
swasta, petani sawah,
tukang, ojek perahu.

Petani kebun sawit
dan karet;

Desa

Mangsang
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Tabel 12 Kondisi perekonomian masyarakar desa sekitar areal PT. RHM
(lanjutan)
Desa
Kepayang

Ragam Sumber Mata
Pencaharian

Mata Pencaharian
Utama

Petani kebun kelapa
sawit, petani kebun
karet, pencari kayu,
mencari ikan, karyawan
swasta, petani sawah,
tukang, ojek perahu.

Petani kebun
sawit dan karet;
Karyawan/buruh
swasta

Di desa terdapat pasar
kalangan. Pasar lebih besar
di Bayung Lencir, sekitar 1
jam perjalanan darat atau
sungai.

Petani kebun sawit
dan karet;

Di desa terdapat pasar
kalangan. Pasar lebih besar
di Bayung Lencir, sekitar 1
jam perjalanan darat.

Muara
Bahar

Petani kebun kelapa
sawit, petani kebun
karet, pencari kayu,
mencari ikan, karyawan
swasta, petani sawah,
tukang, ojek perahu.
Sumber: PT. RHM (2019)

Karyawan/buruh
swasta

Akses ke Pasar

7.2 PT Arara Abadi
7.2.1 Kondisi geografis
Ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem yang berada di areal
PT. Arara Abadi. Konsesi dengan luas 299.975 ha ini terletak pada beberapa
kabupaten/kota yang meliputi Bengkalis, Kampar, Kerinci, Bagan Siapi Api,
Siak Sri Indrapura, Dumai, dan Pekanbaru. Koordinat geografis pada areal
kerja PT. Arara Abadi dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13 Koordinat geografis areal kerja PT. Arara Abadi
No
1

Distrik
Minas

Koordinat geografis
101° 07’ - 101° 42’ BT
00° 34’ - 00° 56’ LU

Administrasi
Pemerintahan

Kelompok
Hutan

Siak
- Kab. Siak (Kec. Minas,
Sungai Mandau, Kandis,
Tualang, dan Koto
Gasib)
- Kab. Kampar (Kec.
Tapung dan Tapung
Hilir)
- Kota Pekanbaru (Kec.
Rumbai Pesisir)
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Tabel 13 Koordinat geografis areal kerja PT. Arara Abadi (lanjutan)
No
2

Distrik
Sorek

Koordinat geografis
101° 58’ - 102° 23’ BT
00° 00’ - 00°23’ LU

3

Siak

102° 04’ - 102° 18’ BT
00° 43’ - 01° 09’ LU

4

Nilo

101° 47’ - 101° 58’ BT
00° 08’ - 00° 16’ LU

5

Duri I

101° 37’ - 101° 48’ BT
00° 54’ - 01° 05’ LU

6

Duri II

7

Duri III

101° 17’ - 101° 30’ BT
01° 06’ - 01° 20’ LU
100° 42’ - 101° 31’ BT
01° 25’ - 01° 39’ LU

Administrasi
Pemerintahan

Kelompok
Hutan

Kab. Pelalawan (Kec.
Bunut, Bandar Pelalawan
dan Kerumutan)

Kampar

Kab. Siak (Kec. Pusako,
Sungai Apit, Mempura
dan Dayun)

Siak – Rawa

Kab. Pelalawan (Kec.
Pagkalan Kura, Ukui dan
Langgam)

Kampar

- Kab. Siak (Kec. Sungai
Mandau dan Siak)

Siak Kecil

- Kab. Bengkalis (Kec.
Pinggir)
Kab. Bengkalis (Kec.
Pinggir)

Siak – Siak
Kecil

- Kab. Bengkalis (Kec.
Bukit Batu)

Siak Kecil Rokan

- Kab. Rokan Hilir (Kec.
Tanah Putih)
- Kota Dumai (Bukit
Kapur)

8

Merawang

102°38’ - 102° 54’ BT
00° 06’ - 00° 13’ LU

- Kab. Pelalawan (Kec.
Teluk Meranti)

Kampar Kateman

- Kab. Indragiri Hilir
(Kec. Gaung)

Sumber: PT. Arara Abadi (2019)

Kelerengan pada areal PT. Arara Abadi rata-rata didominasi oleh kelas
kelerangan 8-15%, sementara di beberapa lokasi terdapat areal dengan
kelerangan <3% dan kelerengan lebih dari 15%.

7.2.2 Kondisi geologis
Fisiografi pada konsesi ini terbentuk dari deposit aluvial dari laut yang
dangkal dan yang terbaru terbentuk dari deposit gambut yang berasal dari
mangrove dan rawa di sekitarnya. Sebagian besar area terdiri atas ekosistem
rawa gambut yang diselingi dengan area kering datar, yang ditimbulkan dari
batu sedimen yang muncul ke permukaan tanah. Region ini merupakan
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bagian dari salah satu hamparan gambut tropis terluas dengan total luas 11
juta ha, dimana 5,7 juta ha masuk ke dalam kategori gambut dangkal dan
dalam. Hampir seluruh area dahulu berupa hutan rawa gambut dan hutan
riparian yang berkaitan dengan keberadaan sungai dan dataran yang sering
digenangi banjir.

7.2.3 Kondisi hidrologis
Beberapa bagian areal PT. Arara Abadi merupakan daerah hilir sub DAS
yang merupakan daerah tangkapan air yang memiliki nilai penting. Beberapa
areal juga berfungsi sebagai pengontrol erosi dan sedimentasi. Areal tersebut
antara lain adalah Sorek, Nilo, Gelombang, Rasau Kuning, Sebanga, dan
Melibur. Daerah hilir tersebut memiliki topografi berbukit dengan rata-rata
kelerengan di atas 15%. Pada sistem hidrologi lahan gambut, air mengalir
dari berbagai daerah tangkapan air dan dapat menyebar ke beberapa sungai
yang seringkali tidak terhubung dalam satu sistem perairan. Beberapa DAS
yang terdapat dalam areal konsesi meliputi:
1.

DAS Bangko-Rokan meliputi area Balam dan DAS Kubu-Rokan yang
merupakan bagian Barat dari Bukit Kapur

2.

DAS Mesjid – bagian Utara dan Tengah dari Bukit Kapur

3.

DAS Bukit Batu – bagian Timur Bukit Kapur

4.

DAS Siak Kecil – bagian Selatan Sebanga dan Melibur dan bagian
Timur Bukit Kapur

5.

DAS Siak – bagian Selatan Sebanga dan Melibur, seluruh bagian
Gelombang, Rasau Kuning, dan Tapung serta bagian Barat Barbari dan
Pusaka

6.

DAS Rawah – bagian Timur Barbari dan Pusaka

7.

DAS Kampar – seluruh bagian Nilo, Sorek dan Malako, sebagian besar
Merawang

8.

DAS Kateman – bagian Timur Merawang.

Berdasarkan nilai berat jenis sebesar 0,05-0,2 gr/cc, ekosistem rawa
gambut pada PT. Arara Abadi memiliki kapasitas untuk menyimpan air 13
kali lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. Hal ini berarti bahwa
7. Karakteristik dan Kondisi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
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1 m3 gambut dapat menahan 0,65-2,60 m3 air. Kerusakan pada ekosistem ini
dapat menyebabkan banjir dan dapat meningkatkan risiko kekeringan pada
area tersebut dan pada sistem hidrologi gambut yang sama.

7.2.4 Sejarah tutupan lahan dan ekosistem historis
Berdasarkan Surat Keputusan luas konsesi saat pertama kali dibuka,
seluruh areal PT. Arara Abadi terletak pada hutan produksi. Sementara
kondisi saat ini, selain di hutan produksi, areal PT. Arara Abadi juga terletak
di hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan areal
penggunaan lain (APL). Sementara itu berdasarkan tutupan lahan tahun
2018, PT Arara Abadi didominasi oleh hutan tanaman (47,9%), diikuti oleh
belukar muda dan semak (29,4%).
Tabel 14 Penutupan lahan PT. Arara Abadi tahun 2018
No
1
2
3
4
5
6
7

Tutupan lahan
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Tanaman
Hutan Tanaman Muda
Belukar Tua
Belukar Muda dan Semak
Tanah Terbuka
Tertutup Awan
Total

Luas (ha)
4.462
141.915
19.571
10.229
87.212
13.811
19.062
296.262

%
1,51
47,90
6,61
3,45
29,44
4,66
6,43
100

Sumber: PT Arara Abadi (2019)

Vegetasi yang menyusun ekosistem hutan gambut merupakan spesiesspesies tumbuhan yang selalu hijau. Spesies-spesies pohon yang banyak
dijumpai di dalam ekosistem hutan rawa gambut antara lain Alstonia spp.,
Dyera spp., Durio carinatus Palaquium spp., Tristania stenostachys, Diospyros spp. dan
Myristica spp.
Sementara itu, vegetasi tumbuhan bawah yang terdapat pada areal
non hutan diantaranya jeruju (Acanthus ilicifolius L.), mata ayam (Ardisia
sp.), serai (Caryota mitis Lour.), galing-galing (Cayratia trifolia (L.) Domin,
rumput teki (Cyperus digitatus Roxb dan Cyperus rotundus L), rotan jernang
(Daemonorops didymophylla Becc.), simpur (Dillenia pulcella Gilg.), simpuh air
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(Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli in Becc.), karet (Ficus deltoidea Jack), owar
(Flagellaria indica L.), tanaman buntut tikus (Heliotropium indicum L.), hata
(Lygodium microphyllum (Cav.) R.Br.), mala (Macaranga pruinosa (Miq.) Mull.
Arg.), harendong (Melastoma malabathricum L), semprotan (Mikania cordata
(Burm.f.) B.L.Rob.), nusa indah (Mussaenda frondosa L) dan gambir (Uncaria
longiflora (Poir.) Merr).

7.2.5 Kondisi sosial ekonomi masyarakat
Berdasarkan peta administrasi Provinsi Riau, areal kerja PT. Arara Abadi
terletak di 6 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kampar,
Siak, Rokan Hilir, Pelalawan dan Indragiri Hilir serta Kota Pekanbaru dan
Kota Dumai. Data jumlah penduduk per kabupaten di areal kerja IUPHHKHTI tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15 Jumlah penduduk di kabupaten sekitar PT. Arara Abadi tahun
2017
Pria

Jumlah penduduk
Wanita

Total

12.614,78

370.603

351.631

722.234

Pelalawan

12.758,45

225.234

213.554

438.788

3

Siak

8.275,18

238.837

226.577

465.414

4

Kampar

10.983,47

427.065

405.322

832.387

5

Bengkalis

6.975,41

286.865

272.216

559.081

6

Rokan Hilir

8.881,59

348.782

330.881

679.663

7

Pekanbaru

632,27

559.917

531.171

1.091.088

8

Dumai

1.623,38

152.731

144.907

297.638

No

Kapubaten

Luas (km2)

1

Indragiri Hilir

2

Sumber: BPS Provinsi Riau (2018)

Jumlah total desa yang berada di dalam dan sekitar areal konsesi adalah
94 desa yang terletak di 24 kecamatan. Sebanyak 16% dari jumlah total
desa terletak di dalam area konsesi dan sisanya berada di luar areal konsesi.
Kecamatan Maloko memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 18 desa, diikuti
oleh Kecamatan Berbari sebanyak 13 desa, dan Sorek dengan 12 desa.
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7.3 PT Rimba Mandau Lestari
7.3.1 Kondisi geografis
PT. Rimba Mandau Lestari (RML) secara administrasi pemerintahan
terletak di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, pada koordinat :101° 56’ 24”
- 102° 00’ 00” BT; 00 51’ 00” - 00° 58’ 12” LU, terdiri atas 1 blok seluas
5.630 ha, Secara perijinan berbatasan dengan IUPHHK-PT. Seraya Sumber
Lestari di sebelah Utara, di sebelah Selatan dengan Perkebunan PT Gelora
Sawita Makmur, di sebelah Timur dengan Perkebunan Teguh Karsa Wana
Lestari dan di sebelah Barat berbatasan IUPHHK-PT. Seraya Sumber Lestari.
Adapun secara wilayah pengelolaan hutan masuk dalam wilayah RPH Siak,
Dinas Kehutanan Kabupaten/CDK Siak, dan Dinas Kehutaan Provinsi
Riau. Berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau,
seluruh wilayah konsesi RML berada di dalam kawasan Hutan Produksi.
dengan tipe lahan rawa gambut.
Secara umum topografi areal konsesi RML berupa rawa-rawa tergenang
periodik (gambut) dengan topografi datar. Pada konsesi RML seluruh areal
berada pada ketinggian kisaran 5 – 15 m di atas permukaan laut, masuk
dalam kategori di bawah 100 m. Seluruh areal berada pada kelas kelerengan
0-8%, yang termasuk dalam kategori datar.
Tabel 16 Kelas ketinggian tempat di PT. RML
Kelas ketinggian (m)
0 – 12,5
12,5 – 25
25 – 37,5
>37,5
Total

Luas (ha)
726,63
4.835,03
90,40
5,630

Persentase (%)
0
12,86
85,54
1,6
100

Sumber: Ecologica Consultant (2014)

7.3.2 Kondisi geologis
Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia Lembar Siak Sri
Indrapura, skala 1:250.000 areal RML adalah Aluvium Tua (Qp). Jenis formasi
geologinya meliputi lempung, lanau, kerikil licin, sisa-sisa tumbuhan, rawa
gambut, dan pasir granit (Qp).
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Areal konsesi termasuk dalam kategori lahan basah yang memiliki
karakteristik hutan rawa gambut. Penyebaran jenis tanah di lokasi kajian
didominasi oleh tanah gambut, berupa kubah gambut oligotropik, air tawar,
dengan ketebalan gambut > 2 m dengan kondisi datar sedikit cembung.
Jenis tanah di areal IUPHHK-HTI RML adalah Ordo Histosol (Organik
hemik, Organosol saprik), terdiri atas tanah Organosol dengan bahan induk
Aluvial.
Aluvial merupakan tanah yang berasal dari endapan aluvial atau
koluvial muda dengan perkembangan profil tanah lemah sampai tidak ada.
Sifat tanah beragam tergantung dari bahan induk yang diendapkannya serta
penyebarannya tidak dipengaruhi oleh ketinggian maupun iklim. Jenis tanah
Organosol (Sistem Dudal – Soepraptohardjo; 1956 – 1961 dan Modifikasi
PPT; 1978/1982) atau Histosol (FAO/UNESCO; 1974 dan USDA Soil
Taxonomy; 1975) merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pemadatan
terhadap bahan organik yang terdegradasi; mempunyai horison histik
setebal 50 cm atau lebih dengan bulk density (berat volume) yang rendah.

7.3.3 Kondisi hidrologis
Area IUPHHK-HA RML terdiri atas satu blok, masuk dalam Daerah
Aliran Sungai (DAS) Siak. Area konsesi di blok tersebut terdapat Sungai
Sengketo yang bermuara ke Sungai Siak. Pada saat air pasang arus masuk
dari Sungai Sengketo pada bagian muara dan juga masuk melalui kanal.
Di Kabupaten Siak terdapat beberapa sungai. Sungai paling besar yaitu
Sungai Siak yang bermuara ke Laut Utara dengan panjang lebih kurang 300
km, kedalaman rata-rata 8 m serta lebar 92 m. Selain sungai besar tersebut,
terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Sengketo. Sungai Siak di
Kabupaten Siak membelah wilayah kota di Kecamatan Siak dan Kecamatan
Mempura. Sungai Siak merupakan jalur transportasi dan muat kayu/logging
terutama oleh perusahaan dan sebagian kecil masyarakat, untuk kebutuhan
mata pencaharian nelayan, pedagang, penambang pasir atau kebutuhan
lainnya. Pada daur hidrologis, wilayah Kabupaten Siak termasuk dalam
DAS Siak, dimana Sungai Sengketo, termasuk salah satu anak sungainya.
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7.3.4 Sejarah penutupan lahan dan ekosistem referensi
Tanaman pokok yang terdapat di PT. RML adalah Acacia crassicarpa.
Areal yang menjadi wilayah tanaman pokok sebagian besar adalah rawa
gambut yang telah kering akibat upaya modifikasi lahan dengan pembuatan
kanal-kanal. Sementara hutan alam di PT. RML adalah hutan rawa gambut
yang telah mengalami penebangan, sehingga kayu-kayu berukuran besar
jarang ditemui.
Tabel 17 Penutupan lahan PT. RML tahun 2013
No

Tutupan lahan

Luas (ha)

%

1

Badan Air

1,30

0,02

2

Belukar Muda

10,00

0,18

3

Belukar Tua

51,90

0,92

4

Hutan Kerapatan

742,60

13,12

5

Hutan Tanaman

3.941,30

69,61

6

Lahan Terbuka

139,40

2,46

7

Lahan Terbuka Berair

75,20

1,33

8

Perkebunan

214,60

3,79

9

Semak Belukar

485,80

8,58

5.662,10

100

Total
Sumber: Ecologica Consultant (2014)

Kawasan hutan rawa di areal konsesi PT. RML merupakan hutan rawa
gambut sekunder, hutan ini dicirikan dengan substratnya merupakan bahan
organik, lantai hutan selalu tergenang air, pernah mengalami penebangan
hutan sehingga mempunyai penutupan vegetasi sangat rapat. Berdasarkan
pengamatan pada hutan rawa gambut sekunder di PT. RML, tumbuhan
yang mendominasi adalah arang-arang (Diospyros spp.), kelat (Syzygium
spp.), pasir-pasir (Stemonurus scorpioides) dan pisang-pisang (Xylopia malayana)
dengan tingkat kerapatan yang tinggi. Hutan rawa gambut sekunder yang
tersisa di dalam konsesi merupakan kawasan lindung yang tidak atau belum
dikonversi menjadi areal produksi Hutan Tanaman.
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7.3.5 Kondisi sosial ekonomi masyarakat
Terdapat delapan wilayah desa yang berada di dalam dan sekitar wilayah
konsesi, yaitu Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai,
Desa Buantan Besar, Kelurahan Kampung Rempak, Kelurahan Kampung
Dalam, Desa Suak Lanjut, dan Desa Tumang. Dari delapan desa tersebut,
empat diantaranya adalah desa binaan PT. RML yaitu Desa Merempan
Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai, dan Desa Buantan Besar.
Sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah bekerja di kebun. Beberapa
hasil yang mereka dapatkan dari kebun adalah kelapa bulat, kelapa sawit
dan getah karet. Selain itu ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh
perkebunan sawit, karyawan perusahaan, pedagang, dan juga pegawai negeri
(Tabel 18).
Tabel 18 Mata pencaharian masyarakat sekitar PT. RML
Desa

Mata pencaharian

Aktivitas
ekonomi
utama

Akses
ke pasar
besar

Pendapatan
rata-rata/bulan

Rawang Air
Putih

Petani sawit atau
karet
Buruh
Pedagang
Nelayan

Perkebunan
karet,
buruh kelapa
sawit

Jalan
darat
sekitar
18 km

Sekitar 3 – 9
juta

Buantan
Besar

Petani sawit atau
karet
Buruh
Pedagang
Nelayan

Perkebunan
karet,
buruh kelapa
sawit

Jalan
darat
sekitar
23 km

Sekitar 3 – 9
juta

Langkai

Petani sawit atau
karet
Buruh
Pedagang
Nelayan

Perkebunan
karet,
buruh kelapa
sawit

Jalan
darat
sekitar
15 km

Sekitar 3 – 9
juta
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Tabel 18 Mata pencaharian masyarakat sekitar PT. RML (Lanjutan)
Desa

Mata pencaharian

Aktivitas
ekonomi
utama

Akses
ke pasar
besar

Pendapatan
rata-rata/bulan

Merempan
Hulu

Petani sawit atau
karet
Buruh
Karyawan pabrik
Nelayan
Peternakan

Perkebunan
karet,
buruh kelapa
sawit

Jalan
darat
sekitar
23 km

Sekitar 3 – 9
juta

Kelurahan
Kampung
Rempak

Petani sawit atau
karet
Buruh
Pedagang
Pegawai Negeri

Perkebunan
karet,
buruh kelapa
sawit

Jalan
darat
sekitar
5 km

Sekitar 3 – 9
juta

Sumber: Ecologica Consultant (2014)
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8. Arahan Strategi Restorasi
Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Mimi Salminah, Yanto Rochmayanto & Dolly Priatna

8.1 Pertimbangan Strategi Restorasi Ekosistem Hutan
Rawa Gambut di Areal Konsesi APP Sinar Mas
Para ahli restorasi ekologi bersepakat bahwa untuk restorasi ekosistem
gambut, tujuan restorasi adalah membangun kembali mekanisme alami
ekosistem gambut sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan optimal
(Quinty & Rochefort, 2003). Pada prinsipnya, restorasi ekosistem gambut
adalah mengembalikan kondisi atau karakteristik ekosistem gambut,
khususnya kemampuannya dalam menyimpan air hingga 13 kali dari
volumenya serta kelimpahan jenis flora faunanya yang khas. Pembasahan
gambut menjadi komponen penting dalam upaya restorasi ekosistem gambut
sekaligus menjadi prasyarat untuk restorasi vegetasi dan upaya menjaga stok
karbon (Page et al., 2008).
Keberhasilan restorasi ekosistem hutan rawa gambut dipengaruhi oleh
kompleksitas hubungan berbagai faktor, baik biofisik ekosistem gambutnya
itu sendiri, faktor sosial ekonomi, maupun perkembangan peraturan terkait
gambut. Sebagai contoh, kemampuan ekosistem gambut beregenerasi
bergantung pada tingkat kerusakan gambut, yang diindikasikan oleh
beberapa perubahan biofisiknya seperti tingkat kebasahan atau kemampuan
gambut mengikat air, terjadinya subsidensi, berkurangnya kelimpahan
vegetasi, dll. Keberhasilan restorasi yang bersifat biofisik seperti pembasahan
gambut dan pemulihan vegetasi erat kaitannya dengan kondisi sosial
ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, komponen tanah, air dan gambut
saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga kerusakan
atau perubahan pada salah satu komponen akan menyebabkan perubahan
pada komponen lainnya (Schumann & Joosten, 2008). Oleh karena itu,
faktor-faktor tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan strategi
restorasi ekosistem hutan rawa gambut.
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Penetapan dan pemilihan strategi restorasi ekosistem hutan rawa
gambut sangat site specific sehingga tujuan dan strategi restorasi pada satu
area dimungkinkan berbeda dengan area lainnya. Hal pertama yang perlu
dilakukan dalam penetapan tujuan dan pemilihan strategi restorasi ekosistem
gambut adalah mengidentifikasi kondisi baseline ekosistem gambut yang akan
direstorasi (Similä et al., 2014). Informasi dasar yang diperlukan pada tahap
tersebut adalah tingkat kerusakan serta potensi atau kemampuannya untuk
beregenerasi. Untuk kemudahan, tingkat kerusakan dapat diidentifikasi dari
jumlah dan jenis vegetasi serta sebaran anakannya, fungsi hidrologi gambut
yang ditunjukkan oleh level muka air tanah, subsiden tanah, serta frekuensi
dan resiko gangguan seperti kebakaran atau pembukaan lahan. Informasi
pendukung lainnya adalah sejarah karakteristik gambut pada area yang akan
direstorasi sebelum terjadinya kerusakan, topografi lahan gambut, aspek
kimia, iklim, ekosistem referensi, serta sumber bibit atau benih tanaman
di sekitar area restorasi pada satu kawasan lanskap (Quinty & Rochefort,
2003). Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi penentuan
target restorasi dan mekanisme evaluasi keberhasilan restorasi.
Schumann & Joosten (2008) membagi tingkat kerusakan gambut
menjadi enam tingkat berdasarkan kerusakan pada komponen vegetasi,
air, dan gambutnya; semakin parah tingkat kerusakan ekosistem gambut,
semakin rendah kemungkinan keberhasilan restorasinya. Ekosistem gambut
yang telah mengalami kerusakan yang sangat parah, target restorasi dapat
diminimalisir. Tabel 19 menggambarkan pembagian tingkat kerusakan
gambut berdasarkan kerusakan pada komponen vegetasi, air dan gambut.
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Tabel 19 Variasi tingkat kerusakan gambut sebagai dasar penentuan target
dan strategi restorasi ekosistem gambut
Tingkat

Kondisi

Kerusakan
Minimum

Sedikit perubahan komposisi flora fauna, tidak terjadi
pengeringan gambut, masih terjadi proses akumulasi gambut
dengan baik

Minor

Terjadi kerusakan ringan pada struktur dan komposisi
vegetasi, terjadi sedikit pengeringan gambut, tidak terjadi
pedogenesis, masih terjadi proses akumulasi gambut

Modest

Pengeringan gambut meluas, vegetasi gambut rusak akibat
pengeringan gambut atau gangguan lainnya, tidak terjadi
pedogenesis, proses akumulasi gambut sangat lambat

Moderate

Pengeringan gambut akibat drainase dangkal dalam jangka
panjang, terjadi pedogenesis, vegetasi gambut berubah akibat
pemanfaatan gambut dalam jangka waktu lama, adanya
paludikultur, proses akumulasi gambut sangat lambat tetapi
pada beberapa spot proses akumulasi gambut terjadi cukup
cepat.

Major

Kekeringan hebat dalam jangka waktu lama atau kebanjiran,
terjadi pedogenenis dengan cepat, struktur gambut berubah
akibat subsiden dan oksidasi, proses akumulasi gambut sangat
lambat sekali

Maksimum

Kekeringan parah, pedogenensis dengan cepat, permukaan
mengalami pemadatan, erosi gambut, oksidasi, proses
akumulasi gambut sangat lambat sekali bahkan hampir tidak
terjadi

Sumber: Schumann & Joosten (2008)

Pada tingkat kerusakan minimum dan minor, restorasi dilakukan
secara sederhana, yaitu menghilangkan faktor yang menyebabkan kerusakan
ringan pada gambut dan mengoptimalkan regenerasi alami. Pada tingkat
kerusakan modest dilakukan pembasahan gambut dan mengoptimalkan
regenerasi alami. Kerusakan gambut semakin kompleks pada level moderate
hingga maksimum karena perubahan kemampuan gambut mengikat air serta
perubahan sifat hidrolik tanah yang menyebabkan pertumbuhan vegetasi
menjadi terganggu. Bahkan, pada level major dan maksimum telah terjadi
oksidasi yang menghambat pertumbuhan tanaman serta terjadi kerusakan
yang sulit dipulihkan (irreversibly degraded).
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Di Indonesia, kerusakan gambut pada umumnya diidentifikasi dari
perubahan fisik tinggi muka air gambut, subsidensi atau penurunan
permukaan tanah, kelimpahan vegetasi dan frekuensi kebakaran. Semakin
sering terjadinya kebakaran, tingkat resiliensi dan potensi keberhasilan
restorasi gambut semakin rendah. Sementara itu, subsidensi biasanya terjadi
akibat adanya drainase dan kebakaran yang menyebakan vegetasi sulit
tumbuh karena tidak adanya media perakaran yang kuat. Keempat faktor
tersebut dapat menjadi indikator potensi revegetasi ekosistem gambut,
dimana gambut yang sudah mencapai kadar air yang sangat rendah (hingga
200% pada skala lab) (Rahmadany, 2021), terjadi subsiden dan kebakaran
yang berulang akan memiliki potensi revegetasi yang rendah. Strategi
restorasi pada ekosistem gambut yang memiliki potensi revegetasi rendah
sebaiknya difokuskan hanya pada pembahasan gambut untuk mencegah
kebakaran dan oksidasi. Pada ekosistem gambut yang masih memiliki
potensi revegetasi yang cukup baik, restorasi dilakukan melalui restorasi
hidrologi sekaligus restorasi vegetasi.
Setelah mempertimbangkan aspek biofisik, pemilihan strategi restorasi
juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi, khususnya masyarakat
di sekitar area restorasi apabila area restorasi berdekatan dengan tempat
tinggal masyarakat. Restorasi yang dilakukan harus dapat memberikan
manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat setempat. Restorasi
hidrologi juga perlu dikomunikasikan dengan masyarakat terlebih dahulu
agar tidak terjadi konflik dengan kepentingan masyarakat. Pemanfaatan
gambut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat perlu
memperhatikan kondisi dan karakteristik ekosistem gambut itu sendiri
karena tidak semua ekosistem gambut dapat dimanfaatkan untuk produksi.
Kriteria pemanfaatan gambut menurut Limin (2006) sebagaimana tersaji
pada Tabel 20.
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Tabel 20 Kriteria pemanfaatan ekosistem gambut berdasarkan karakteristik
gambut dan hidrologinya
Ketebalan
gambut
(cm)
< 50
50 – 100
100 - 200
>200

Jenis lapisan
bawah

Hidrologi

Peruntukan

Mineral liat

Tidak bermasalah

Produksi

Pasir/granit

Bermasalah

Konservasi

Mineral liat

Tidak bermasalah

produksi

Pasir/granit

Bermasalah

Konservasi

Mineral liat

Tidak bermasalah

Produksi

Pasir/granit

Bermasalah

Konservasi

Mineral liat/
pasir/ granit

Bermasalah

Konservasi

Sumber : Limin (2006)

Selain itu, pemilihan strategi restorasi juga disesuaikan dangan peraturan
terkait pengelolaan gambut yang berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan
berbagai peraturan terkait pengelolaan gambut. Salah satu yang paling
relevan dengan pemilihan strategi restorasi gambut adalah pedoman
pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan oleh KLHK pada tahun
2015 sebagai dasar penetapan Permen LHK No 16/2017 tentang Pedoman
Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut dan Perdirjen Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No P.3/2018 tentang Pedoman
Pembangunan Infrastruktur Pembasahan untuk Pemulihan Ekosistem
Gambut. Tabel 21 menunjukkan jenis-jenis vegetasi yang dapat digunakan
untuk restorasi ekosistem gambut pada berbagai kondisi.
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Tabel 21 Alternatif jenis vegetasi untuk restorasi pada berbagai kondisi
ekosistem gambut
No
1

Kondisi Lokasi

Alternatif Vegetasi

Areal yang:

• Jelutung rawa (Dyera polyphilla)

• Bekas terbakar ringan/sedang

• Perepat (Combretocarpus rotundatus)

• Bekas tebang habis

• Belangeran (Shorea balangeran )

• Areal dengan vegetasi jarang

• Perupuk (Lophopetalum javanicum)
• Pulai rawa (Alstonia pneumatophora)
• Rengas manuk (Syaygium sp.)
• Terentang (Campnosperma coriacea )

2

Areal yang:
• Bekas terbakar yang telah
mengalami suksesi

• Meranti rawa (Shorea pauciflora,
Shorea tysmanniana, Shorea uliginosa)
• Merapat (Combretocarpus rotundatus)

• Bekas tebang selektif

• Durian (Durio carinatus)

• Penutupan vegetasi sedang

• Ramin (Gonystylus bancanus)
• Punak (Tetramerista glabra)
• Kempas (Koompassia malaccensis)
• Resak (Vatica rassak)
• Kapur naga (Calophyllum
macrocarpum)
• Nyatoh (Palaquium spp.)
• Bintangur (Calaphyllum hosei)

3

Areal yang:
• Bekas tebang selektif
• Masih banyak dijumpai pohon

• Meranti rawa (Shorea pauciflora,
Shorea tysmanniana, Shorea uliginosa)
• Ramin (Gonystylus bancanus)

• Penutupan vegetasi masih tinggi

• Punak (Tetramerista glabra)

• Telah kehilangan jenis tanaman
komersil (bernilai tinggi)

• Kempas (Koompassia malaccensis)

• Balam (Palaquium rostratum)
• Rotan (Calamus spp. )
• Gemor (Nothaphaebe cariacea)

Sumber : KLHK, 2015
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8.2 Penyusunan Tipologi Lanskap pada Areal Konsesi
Pemasok Kayu APP Sinar Mas
Dalam penentuan strategi restorasi ekosistem gambut di areal konsesi
APP Sinar Mas perlu disusun tipologi lanskap area yang akan direstorasi
terlebih dahulu. Pengelompokan area yang akan direstorasi ke dalam
tipologi lanskap bermanfaat untuk memudahkan proses perencanaan
restorasi di areal konsesi yang luas, hingga mencakup wilayah Sumatera dan
Kalimantan, dengan biaya yang lebih efisien. Tipologi lanskap mewakili
keragaman karakteristik kondisi areal yang akan di restorasi. Mengingat
restorasi ekosistem hutan gambut di area konsesi APP Sinar Mas akan
difokuskan pada area puncak kubah gambut, area restorasi yang memiliki
nilai konservasi dan potensi stok karbon yang tinggi (area konservasi),
serta area retirement, maka pengelompokan tipologi lanskap di areal konsesi
APP Sinar Mas akan mempertimbangkan beberapa variabel penting yang
mengindikasikan tingkat kerusakan ekosistem gambut pada area tersebut.
Variabel-variabel tersebut adalah kedalaman gambut, kelimpahan jenis
vegetasi, kerentanan area terhadap berbagai gangguan yang menyebabkan
kerusakan ekosistem gambut, dan kadar air gambut. Faktor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan penyusunan tipologi lanskap di areal konsesi
APP Sinar Mas yang akan direstorasi juga didasarkan pada ketersediaan
data perusahaan. Kadar air gambut ditunjukkan oleh tinggi muka air tanah
(TMAT) atau keberadaan kanal mengingat data yang tersedia adalah TMAT
dan bangunan kanal. Semakin dalam kanal biasanya gambut akan mudah
mengering dan TMAT menjadi lebih jauh dari permukaan. Informasi
keberadaan kanal perlu dilengkapi dengan informasi pemanfaatan kanal
tersebut oleh masyarakat untuk menghindari resistensi masyarakat apabila
kanal harus disekat. Untuk data subsidensi tanah didekati dengan asumsi
bahwa ketika sudah terjadi drainase dan kebakaran maka gambut sudah
mengalami subsiden mengingat data riil subsiden belum tersedia. Untuk
menyusun tipologi lanskap ekosistem gambut areal konsesi APP Sinar Mas
diambil situs restorasi di areal konsesi PT Rimba Hutani Mas (PT RHM)
dan PT Tri Pupajaya (PT. TPJ) yang dapat dijadikan sebagai studi kasus
untuk pembelajaran bagi seluruh areal konsesi APP Sinar Mas.
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Pada tahap pertama, tipologi lanskap dibagi berdasarkan zonasi, yaitu
zona kubah gambut, zona di luar kubah gambut dengan ketebalan gambut
lebih dari 3 m, dan zona di luar kubah gambut dengan ketebalan gambut
minimum 50 cm dan maksimum 3 m (50 cm < x < 3 m). Kubah gambut
memiliki fungsi pengaturan hidrologi yang sangat penting, yaitu sebagai
penyimpan dan penyalur air ke daerah yang lebih rendah di sekitar kubah
(Suwarno et al., 2016). Kubah gambut dan gambut dengan ketebalan di
atas 3 m pada umumnya tidak banyak dipengaruhi oleh lumpur sungai
sehingga memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena miskin mineral
dan basa-basa. Karakteristik tersebut menyebabkan strategi restorasi di areal
kubah gambut memiliki perbedaaan mencolok dengan yang diterapkan di
luar kubah gambut. Selain itu, pengelolaan kubah gambut juga memiliki
peraturan tersendiri (Permen LHK No 10/2019), dimana kubah gambut
ditetapkan berdasarkan beberapa parameter penting, yaitu kedalaman
gambut, topografi lahan dengan interval kontur 0,5 m, porositas dan
kelengasan tanah. Tahap berikutnya dalam penyusunan tipologi lanskap
adalah pengelompokan ketiga zona tersebut berdasarkan parameter yang
mengindikasikan tingkat kerusakan gambut sebagaimana diterangkan
sebelumnya. Berdasarkan data-data yang tersedia di dua perusahaan tersebut,
keragaman tipologi lanskap ekosistem hutan gambut yang akan direstorasi
di areal konsesi APP Sinar Mas tersaji pada Tabel 22.
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Tipologi 2 (T2)
Di luar kubah Belukar
gambut
muda
ketebalan
gambut lebih
dari 3 m

Lahan
terbuka

Tipologi I (T1)
Kubah
Belukar
gambut
muda

Zona

Ada kanal dengan kedalaman
< 1,5m dan tidak digunakan
sebagai sarana transportasi
masyarakat

Ada kanal dengan kedalaman
< 1,5m dan tidak digunakan
sebagai sarana transportasi
masyarakat

Ada kanal dengan kedalaman
< 1,5 m dan tidak digunakan
sebagai sarana transportasi
masyarakat

Kadar air gambut/TMAT
kanal & penggunaannya

Tingkat
subsiden
antara 0 - 50
cm

Subsiden di
atas 50 cm

Tingkat
subsiden
antara 0 - 50
cm

Subsidensi

Keterangan

Zona ini ada di
hampir seluruh area
Ancaman kebakaran rendah konsesi APP Sinar
Mas termasuk area
sampai sedang
konservasi maupun area
retirement

Areal bekas terbakar dan
bekas penanaman

Kedalaman gambut < 3 m

Potensi kebakaran berulang
sedang hingga tinggi

Bekas penanaman

Areal bekas terbakar

Kubah gambut juga
Potensi kebakaran berulang tersebar pada sebagian
area retirement dan area
rendah sd sedang
konservasi konsesi APP
Kedalaman gambut > 3m
Sinar Mas

Areal bekas terbakar

Kerentanan lokasi

Tabel 22 Tipologi lanskap ekosistem hutan gambut yang akan direstorasi di areal konsesi pemasok kayu APP Sinar Mas
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Areal bekas terbakar

Subsiden di
atas 50 cm

Ada kanal dengan kedalaman
< 1,5 m dan tidak digunakan
sebagai sarana transportasi
masyarakat

Potensi kebakaran berulang
sedang hingga tinggi

Bekas penanaman

Zona ini ada di
hampir seluruh area
Ancaman kebakaran rendah konsesi APP Sinar
Mas termasuk area
sampai sedang
konservasi maupun area
retirement

Keterangan

Areal bekas terbakar dan
bekas penanaman

Potensi kebakaran berulang
sedang hingga tinggi

Bekas penanaman

Areal bekas terbakar

Kerentanan lokasi

Subsiden di
atas 50 cm

Subsiden di
atas 50 cm

Subsidensi

Ada kanal dengan kedalaman
< 1,5 m dan tidak digunakan
sebagai sarana transportasi
masyarakat

KelimKadar air gambut/TMAT
pahan
kanal & penggunaannya
vegetasi
Lahan
Ada kanal dengan kedalaman
terbuka
< 1,5 m dan tidak digunakan
sebagai sarana transportasi
masyarakat

Tipologi 3 (T3)
Di luar kubah Belukar
gambut
muda
ketebalan
gambut
antara 50 cm
sd 3 m (50 cm
< x < 3 m)
Lahan
terbuka

Zona

Tabel 22 Tipologi lanskap ekosistem hutan gambut yang akan direstorasi di areal konsesi pemasok kayu APP Sinar Mas
(lanjutan)
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Terdapat tiga tipologi umum lanskap ekosistem hutan rawa gambut
pada target areal restorasi ekosistem APP Sinar Mas, yaitu kubah gambut
(T1), di luar kubah gambut dengan kedalaman gambut lebih dari 3 m
(T2), dan di luar kubah gambut dengan kedalaman gambut antara 50 cm
dan 3 m (T3). Masing-masing tipologi umum terbagi lagi menjadi 2 sub
tipologi berdasarkan tingkat kerusakan ekosistem gambutnya. Sub Tipologi
1a merupakan area kubah gambut dengan vegetasi didominasi belukar
muda dengan tingkat kerusakan rendah hingga sedang. Sub Tipologi 1b
merupakan area kubah gambut yang telah berubah menjadi lahan terbuka
dengan tingkat kerusakan lebih parah dibandingkat pada Sub Tipologi 1a.
Begitu pula dengan Sub Tipologi 2a, 2b, 3a dan 3b, dimana sub tipologi
a menunjukkan dominasi vegetasi berupa belukar muda sementara sub
tipologi b merupakan lahan terbuka yang memiliki tingkat kerusakan
lebih parah dibandingkan sub tipologi a. Tipologi lanskap ekosistem hutan
gambut di area konsesi APP Sinar Mas disajikan pada Gambar 8. Tipologi
tersebut menjadi dasar bagi penentuan strategi restorasi dan intervensi untuk
mempercepat restorasi.

Gambar 12 Tipologi lanskap ekosistem gambut yang mewakili area restorasi di
konsesi pemasok kayu APP Sinar Mas

Pada umumnya, area yang akan direstorasi pada semua tipologi lanskap
telah mengalami gangguan baik karena kebakaran, pembukaan kanal,
maupun pembukaan lahan sehingga menyebabkan kekeringan, subsiden
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dan berkurangnya kelimpahan vegetasi. Pada setiap tipologi, seluruh area
telah berubah menjadi belukar muda dan lahan terbuka. Pada area belukar
muda pada umumnya didominasi oleh akasia liar mengingat area tersebut
adalah bekas area produksi dan telah mengalami subsidensi dibawah 50 cm.
Sementara itu, pada lahan terbuka tingkat subsidensi mencapai lebih dari
50 cm. Kondisi tersebut diperparah dengan ancaman kebakaran berulang
dan kekeringan yang parah dengan jangka waktu yang lama menyebabkan
potensi revegetasi pada lahan terbuka menjadi rendah. Berbagai kondisi pada
setiap tipologi ekosistem gambut tersebut akan mempengaruhi keberhasilan
restorasi di area konsesi APP Sinar Mas.

8.3 Pemilihan Strategi Restorasi
Restorasi ekosistem gambut pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan
kondisi ekosistem gambut yang telah rusak ke keadaan semula. Apabila
aspek biofisik dan sosial ekonomi mendukung untuk dilakukan pemulihan
ekosistem ke atau mendekati ekosistem semula, maka ekosistem gambut di
sekitar area konsesi yang masih memiliki biodiversitas tinggi dapat menjadi
ekosistem referensi sebagai target akhir restorasi.
Meskipun demikian, mengingat keberhasilan restorasi gambut
dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana diuraikan sebelumnya, tujuan
restorasi gambut dapat disesuaikan, khususnya pada beberapa areal yang
memiliki tingkat kerusakan yang sangat parah dengan potensi pemulihan
vegetasi sangat minim. Pada areal dengan kondisi tersebut, target restorasi
dapat disesuaikan menjadi pembasahan gambut untuk menghindari
kerusakan atau gangguan yang lebih luas lagi, seperti terjadinya kebakaran
berulang.
Mengingat area konsesi APP Sinar Mas yang akan direstorasi tidak
berdekatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maka aspek sosial
ekonomi masyarakat tidak menjadi pertimbangan utama. Aspek ekonomi
lain menjadi pertimbangan pemilihan strategi restorasi adalah ada atau
tidaknya target nilai ekonomi yang akan menjadi pertimbangan bisnis
perusahaan, seperti target nilai perdagangan karbon dan insentif positif
karbon atau jasa lingkungan lain yang dihasilkan dari restorasi ekosistem
gambut. Sebagai contoh, apabila perusahaan memiliki target perdagangan
8. Arahan Strategi Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
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karbon/insentif positif karbon, maka pada tahap revegetasi dapat dipilih
jenis-jenis yang memiliki kapasitas serapan karbon yang tinggi atau
mengefektifkan pembasahan sehingga dapat menurunkan resiko kebakaran.
Arahan strategi restorasi pada berbagai tipologi lanskap ekosistem gambut
di area konsesi APP Sinar Mas disajikan pada Tabel 23.
Tabel 23 Arahan strategi restorasi ekosistem gambut di areal konsesi
pemasok kayu APP Sinar Mas
Sub
tipologi
lanskap

Strategi restorasi

Perlakuan

Sub tipologi Restorasi pembasahan dan - Pembasahan diusahakan dengan
cara backfilling
1a
revegetasi (pengkayaan)
untuk memperkaya
- Apabila dilakukan melalui
struktur dan keragaman
penabatan, jumlah dan material
jenis seperti ekosistem
tabat harus memperhatikan
semula atau yang
kemiringan area. Pada umumnya
mendekati (ekosistem
kubah gambut memiliki tingkat
referensi)
kemiringan tinggi sehingga jumlah
tabat yang dibangun perlu lebih
banyak, agar lebih banyak lagi air
yang dapat tertahan
- Eradikasi jenis akasia dan diganti
dengan jenis pionir (tumih
kemudian geronggang) jika
diperlukan untuk mengkondisikan
ekosistem hutan sehingga layak
ditanami tanaman endemik
ekosistem gambut. Penanaman
jenis asli disesuaikan dengan
ketersediaan bibit
- Bibit yang ditanam memiliki tinggi
lebih dari 1 m kecuali jenis pionir
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Tabel 23 Arahan strategi restorasi ekosistem gambut di areal konsesi
Pemasok Kayu APP Sinar Mas (lanjutan)
Sub
tipologi
lanskap

Strategi restorasi

Sub tipologi Restorasi pembasahan
1b
dan revegetasi mozaik
(penanaman skala mikro
1-2 ha) dengan kerapatan
tinggi pada beberapa spot
dengan jarak berdekatan
sehingga terbentuk
fragmented forest

Perlakuan
- Pembasahan diusahakan dengan
cara backfilling
- Apabila dilakukan melalui
penabatan, jumlah dan material
tabat harus memperhatikan
kemiringan area. Pada umumnya
kubah gambut memiliki tingkat
kemiringan tinggi sehingga jumlah
tabat yang dibangun perlu lebih
banyak, agar lebih banyak lagi air
yang dapat tertahan
- Pembuatan guludan atau piringan
yang diberi pupuk untuk media
tanam
- Penanaman jenis pionir terlebih
dahulu
- Bibit yang ditanam memiliki
tinggi lebih dari 1,5 m kecuali jenis
pionir

Sub tipologi Restorasi pembasahan
2a
dan revegetasi mozaik
(pengkayaan). Pada area
dengan tingkat kebarakan
rendah ditujukan untuk
membangun ekosistem
semula atau yang
mendekati; pada area
dengan tingkat kebakaran
sedang ditujukan untuk
membangun ekosistem
hybrid

- Penabatan pada saluran drainase
untuk mengatur TMAT
- Eradikasi akasia, diganti dengan
jenis pionir gambut (tumih atau
geronggang)
- Bibit jenis asli gambut yang
ditanam sudah mencapai tinggi
lebih dari 1 m disertai pemupukan
pada awal tanam karena kondisi
media perakaran dan unsur hara
kurang mendukung pertumbuhan
tanaman (Triadi, 2020)
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Tabel 23 Arahan strategi restorasi ekosistem gambut di areal konsesi
Pemasok Kayu APP Sinar Mas (lanjutan)
Sub
tipologi
lanskap

Strategi restorasi

Perlakuan

Sub tipologi Restorasi pembasahan
2b
dan revegetasi mozaik
(penanaman skala mikro
1-2 ha) ) dengan kerapatan
tinggi pada berbagai spot
dengan jarak berdekatan
sehingga terbentuk
fragmented forest. Pada area
dengan tingkat kebarakan
dan tingkat subsiden
tinggi hanya dilakukan
pembasahan

- Penabatan pada saluran drainase
untuk mengatur TMAT

Sub tipologi Restorasi dengan
3a
pembasahan dan
penanaman menuju
pembentukan ekosistem
hybrid

- Penabatan pada saluran drainase
untuk mengatur TMAT

Sub tipologi Restorasi dengan
3b
pembasahan dan
penanaman ditujukan
untuk membentuk
ekosistem hybrid

- Penabatan pada saluran drainase
untuk mengatur TMAT

- Penananam diawali dengan jenis
pionir (tumih, geronggang)
- Pembuatan guludan atau piringan
yang diberi pupuk untuk media
tanam
- Bibit jenis asli gambut yang
ditanam memiliki tinggi lebih dari
1,5 m dengan disertai pemupukan
pada periode awal tanam

- Eradikasi akasia
- Penanaman dapat dikombinasikan
antara jenis asli gambut dan
tanaman kehidupan dengan
disertai pemupukan pada periode
awal tanam

- Eradikasi akasia
- Pembuatan guludan atau piringan
- Penanaman dapat dikombinasikan
antara jenis asli gambut dan
tanaman kehidupan dengan
disertai pemupukan pada periode
awal tanam
- Area dengan potensi kebakaran
tinggi ditanami jenis-jenis tahan
kebakaran

126

Bagian III
Arahan Strategi dan Teknik Restorasi di Hutan Rawa Gambut

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

Daftar Pustaka
KLHK. (2015). Pedoman pemulihan ekosistem gambut. Jakarta: KLHK.
Limin, S.H. (2006). Pemanfaatan Gambut dan Permasalahannya. Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Centre for International
Cooperation in Management of Tropical Peatland (CIMTROP)
Palangkaraya: Universitas Palangkaraya.
Page, S., Hosciło, A., Wo ̈sten, H., Jauhiainen, J., Silvius, M., Rieley, J.,
Ritzema, H., Tansey, K., Graham, L., Vasander, H., and Limin, S. (2008).
Restoration Ecology of Lowland Tropical Peatlands in Southeast Asia:
Current Knowledge and Future Research Directions Ecosystems. DOI:
10.1007/s10021-008-9216-2
Quinty, F & Rochefort, L. (2003). Peatland Restoration Guide. Second Edition.
Canadian Spaghnum Peat Moss Association. New Brunswick.
Schumann, M & Joosten, H. (2008). A global peatland restoration manual. Institute
of Botany and Landscape Ecology. Germany: Greifswald University.
Similia, M., Aapala, K., Penttinen, J. (eds.). (2014). Ecological restoration in
drained peatlands-best practices from Finland. Metsahallitus Natural Heritage
Services, Vantaa
Suwarno, Y., Purwono, N., Suriadi, A.B., M.A., Nahib I. (2016). Kajian
Kesatuan Hidrologis Gambut Wilayah Kalimantan Tengah. Seminar
Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016: 233-242.
The Palm Scribe. 2020. Pakar: Pengelolaan air yang baik kunci restorasi
lahan gambut. Diunduh dari thepalmscribe.id tanggal 11 April 2021.
Triadi, L. B. (2020). Restorasi lahan rawa gambut melalui metode pembasahan
(sekat kanal) dan paludikultur. Jurnal Sumber Daya Air. Vol 16 (2).
103-118

9. Teknik Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut

127

9. Teknik Restorasi Ekosistem
Hutan Rawa Gambut
Ari Wibowo & Yanto Rochmayanto

9.1 Perencanaan
Pemulihan lahan gambut tentu tidak dapat berjalan begitu saja.
Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk sampai pada kondisi lahan
gambut yang baik, mulai dari perencanaan untuk menentukan wilayah mana
saja yang akan direstorasi, siapa yang akan melakukan restorasi, hingga tahap
pencapaian tujuan dari restorasi itu sendiri. Dalam melakukan restorasi
ekosistem gambut, tahap awal kegiatan adalah mengetahui karakteristik
lahan gambut yang akan direstorasi melalui pemetaan gambut. Pemetaan
gambut ini perlu dilakukan untuk mengetahui lokasi gambut terdegradasi
dan mengetahui tipe serta kedalaman lahan gambut yang terdegradasi.
Pemetaan merupakan langkah awal yang krusial karena tipe gambut yang
berbeda dengan tingkat kerusakan yang berbeda memerlukan teknik restorasi
yang berbeda pula. Untuk memastikan akurasi, pemetaan gambut ini perlu
dilengkapi dengan verifikasi langsung di lahan gambut.
Setelah melakukan pemetaan gambut, pelaku restorasi dapat menentukan
strategi restorasi yang sesuai dengan kondisi gambut. Ada lahan gambut
yang perlu melewati siklus pembasahan terlebih dahulu karena adanya
kanal-kanal yang dapat mengakibatkan pengeringan, dan ada pula yang
perlu direstorasi melalui kegiatan penanaman ulang (revegetasi). Setelah
menentukan strategi restorasi, baru dapat ditentukan waktu pelaksanaanya,
pemangku kepentingan mana saja yang terlibat didalamnya dan pendekatan
khusus untuk meningkatkan fungsi gambut bagi masyarakat setempat.

9.1.1 Survei awal
Untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu
terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan, dilakukan kajian areal
menggunakan interpretasi citra penginderaan jauh (remote sensing). Citra
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satelit juga digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kanal-kanal
yang mengakibatkan pengeringan dan menentukan lokasi bekas kebakaran.
Selanjutnya dilakukan kegiatan survei lapangan untuk mendapatkan
gambaran tentang areal yang akan direstorasi. Dilakukan juga identifikasi
pada ekosistem referensi yaitu ekosistem utuh yang menjadi referensi dalam
pelaksanaan restorasi. Kondisi awal kawasan sebagai baseline dan ekosistem
referensi yang diperoleh dari hasil survei awal akan menentukan teknik
restorasi yang akan dilakukan.
Survei lapangan awal yang dilakukan merupakan baseline survey terhadap
areal hutan gambut, baik yang akan direstorasi maupun kawasan hutan alam
terdekat yang relatif masih utuh di sekitar areal restorasi sebagai ekosistem
referensi yang diharapkan. Survei pada kondisi hutan alam dimaksudkan
untuk mengidentifikasi jenis-jenis asli yang tumbuh melalui kegiatan analisa
vegetasi dan mencocokkannya dengan pustaka terpercaya seperti Buku
Tumbuhan Berguna Indonesia (Heyne, 1987) atau jenis-jenis untuk restorasi
ekosistem hutan rawa gambut di Asia Tenggara (Graham et al., 2017) atau
buku-buku yang relevan dari serial PROSEA (Plant Resources of South-East
Asia).
Survei awal di areal restorasi dimaksudkan untuk mengetahui:
a.

Kondisi areal, apakah terjadi kerusakan berat, sedang atau ringan yang
ditunjukkan oleh kerapatan tumbuhan berkayu. Kerusakan berat
apabila jumlah tumbuhan berkayu <200 batang per hektar, kerusakan
sedang apabila jumlah tumbuhan berkayu 200-600 batang per hektar,
dan kerusakan ringan jika jumlah tumbuhan berkayu >600 batang per
hektar.

b.

Kondisi fisik kawasan seperti topografi, geografi, sifat fisika dan kimia
gambut, iklim (kecepatan angin, kelembaban udara, curah hujan, bulan
basah dan bulan kering), dan sumber air terdekat untuk mendukung
pembuatan persemaian apabila diperlukan.

c.

Kondisi biologi seperti keberadaan satwa liar, sumber benih, vegetasi
lantai hutan, jenis tumbuhan berkayu asli, dan jenis invasif. Survei
satwa umumnya dilakukan dengan metode line transect method dan analisa
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vegetasi dengan membuat petak pengamatan berukuran 20 m x 20 m
untuk mencatat jenis pohon, 10 m x 10 m untuk tiang, 5 m x 5 m
untuk pancang, dan 2 m x 2 m untuk anakan.
d.

Kondisi vegetasi, termasuk tingkat penutupan lahan akan
mempengaruhi intensitas penetrasi cahaya matahari, kelembaban, dan
suhu di permukaan lantai hutan. Informasi ini sangat diperlukan dalam
kaitannya dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, jarak tanam,
serta pola penanaman. Pada areal yang relatif terbuka perlu dilakukan
penanaman dengan intensitas tinggi, sedangkan pada lokasi yang
masih memiliki pohon induk yang cukup maka regenerasi alami masih
dapat terjadi. Survei vegetasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi
tumbuhan yang dijumpai di lokasi atau tumbuhan yang pernah ada
sebelum kerusakan terjadi. Daftar jenis yang ada dapat dijadikan acuan
untuk pemilihan jenis-jenis yang cocok ditanam di lokasi tersebut.

e.

Aspek hidrologi. Parameter penting yang sangat mempengaruhi
keberhasilan suatu kegiatan rehabilitasi di lahan gambut adalah
genangan air. Ekosistem hutan rawa gambut memiliki perilaku
genangan yang sangat spesifik dan berbeda-beda dari waktu ke waktu.
Dengan diketahuinya karakteristik dan potensi genangan maka dapat
disusun strategi yang sesuai untuk restorasi.

f.

Sosial-ekonomi dan budaya masyarakat, termasuk hubungan antara
masyarakat dengan hutan.

g.

Kendala/hambatan kegiatan restorasi. Segala aspek yang berpotensi
sebagai ancaman terhadap keberhasilan restorasi seperti hama babi
dan tikus, kondisi genangan yang dalam dan lama, bahaya kebakaran,
dan lain sebagainya. Kendala-kendala ini perlu dipertimbangkan untuk
menghindari gagalnya kegiatan restorasi.

Ekosistem hutan rawa gambut yang masih dalam kondisi baik dan
terletak di sekitar areal restorasi dapat dijadikan salah satu ekosistem
referensi. Untuk hutan gambut, hasil inventarisasi vegetasi yang dilakukan
oleh Merang REDD Pilot Project (MRPP) menunjukkan bahwa kerapatan
tingkat tiang dan pohon mencapai lebih dari 400 individu per ha. Jenis
vegetasi pada areal tersebut meliputi meranti (Shorea sp.), mersawa (Anisoptera

130

Bagian III
Arahan Strategi dan Teknik Restorasi di Hutan Rawa Gambut

STRATEGI DAN TEKNIK

RESTORASI EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT

marginata), resak (Vatica rassak), balam (Palaquium burckii), durian burung
(Durio carinatus), gaharu (Aquilaria malaccensis), ketiau (Ganua motleyana), daradara (Knema spp.), keranji (Dialium indum), kempas (Kompassia malaccensis),
medang (Litsea sp.), dan ramin (Gonystylus bancanus) (Barkah, 2009).

9.1.2 Menentukan lokasi restorasi
Perencanaan untuk menetapkan lokasi restorasi yang tepat dilakukan
untuk menghindari kemungkinan kegagalan restorasi karena memaksakan
kegiatan restorasi di lokasi yang tidak sesuai. Lokasi yang mengalami
genangan permanen yang tinggi sebaiknya dihindari dan dialihkan ke
lokasi lain yang lebih berpeluang untuk berhasil. Proses pengambilan
keputusan harus diawali oleh suatu analisis terhadap data dan informasi
yang didapatkan pada saat survei.
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan
akhir adalah dengan menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor
penghambat (peluang untuk terbakar, terjadinya genangan, gambut yang
mengalami subsidensi, dan potensi kendala lainnya). Faktor penunjang
seperti SDM, kemudahan akses, dan kedekatan dengan pemukiman juga
harus menjadi pertimbangan.
Beberapa pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan adalah
sebagai berikut:
•

Apabila faktor penghambat lebih dominan daripada faktor penunjang
maka sebaiknya restorasi tidak dilakukan atau ditunda karena risiko
kegagalan akan tinggi. Penyelesaian persoalan faktor penghambat harus
dilakukan sebelum restorasi dilaksanakan.

•

Apabila faktor penghambat dan penunjang kurang lebih sebanding
maka kegiatan rehabilitasi masih dapat dilakukan dengan berbagai
pertimbangan dan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian dilakukan
untuk mereduksi faktor penghambat sekaligus membuat keberhasilan
rehabilitasi menjadi lebih menjanjikan.

•

Apabila faktor penunjang lebih dominan daripada faktor penghambat
maka kegiatan rehabilitasi dianjurkan untuk dilakukan.
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Secara umum, kegiatan restorasi dengan intervensi penanaman intensif
sebaiknya diprioritaskan pada lokasi yang terbatas kemampuannya untuk
pulih secara alami dan kawasan yang secara alami sukar dijangkau oleh
penyebaran benih. Lahan yang memiliki kemampuan untuk pulih secara
alami tidak perlu ditargetkan sebagai kawasan kegiatan penanaman. Tabel 24
menggambarkan karakteristik lokasi (tingkat kerusakan, potensi genangan,
penutupan vegetasi, dan aksesibilitas) sebagai dasar pemilihan alternatif
kegiatan restorasi.
Tabel 24 Karakteristik lokasi untuk pertimbangan pelaksanaan restorasi
No
1

Karakeristik
lokasi
Tingkat
kerusakan

Kondisi
Lapangan
a. Sangat berat
b. Berat
c. Sedang
d. Ringan

Keterangan
- Berat dan sangat berat (mengalami
kerusakan yang telah menghilangkan
semua kehidupan makroskopik dan
umumnya telah menghancurkan
lingkungan fisik, termasuk telah
terjadi konversi menjadi ekosistem
lain
- Sedang (areal yang mengalami
perubahan secara akut dan nyata)

2

Tingkat
genangan

a. Berat
b. Sedang
c. Ringan

3

4
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Penutupan
vegetasi
Aksesibilitas

- Ringan (areal yang telah berubah
secara ringan atau gradual namun
telah mengurangi integritas dan
kesehatan ekologis)
- Berat: selalu tergenang hampir
sepanjang musim (permanen)
- Sedang: tergenang pada musim
basah (musiman)

a. Rapat

- Ringan: kadang tergenang dangkal
- Rapat: >600 tumbuhan/ha

b. Sedang

- Sedang: 200-600 tumbuhan/ha

c. Terbuka
a. Tinggi

- Terbuka: <200 tumbuhan/ha
- Tinggi: mudah dijangkau

b. Sedang

- Sedang: tidak terlalu sulit dijangkau

c. Rendah

- Rendah: sulit dijangkau/didatangi
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9.1.3 Penyusunan tata waktu dan anggaran kegiatan
Jadwal kegiatan pelaksanaan restorasi dapat dibuat dalam bentuk
tabel untuk memudahkan dan memberi panduan. Pengaturan jadwal perlu
dilakukan secara baik karena setiap kegiatan restorasi memiliki waktu
pelaksanaan ideal yang berlainan, misalnya penanaman di musim penghujan
dan pembuatan guludan atau piringan di musim kemarau. Jadwal kegiatan
tersebut sedapat mungkin dibuat secara detil dan diperhitungkan berdasarkan
hari kerja, dituangkan dalam grafik untuk skala waktu bulanan.
Sejalan dengan penyusunan jadwal kegiatan, anggaran kegiatan restorasi
harus dipersiapkan dengan teliti. Komponen biaya dalam anggaran dapat
berupa biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan bibit, persiapan
lahan, penanaman, pemeliharaan, dan biaya lainnya. Agar anggaran yang
dibuat menjadi lebih realistis maka pendugaan atau estimasi kebutuhan fisik
seperti jumlah alat, bahan, material, tenaga kerja, dan bibit harus dilakukan
dengan tepat. Kelebihan anggaran dapat menyebabkan kegiatan tersebut
tidak ekonomis; kurangnya anggaran akan berdampak pada terhambatnya
kegiatan. Oleh karena itu, informasi yang akurat tentang standar biaya
untuk setiap komponen harus didapatkan.
Biaya restorasi ekosistem hutan rawa gambut dipengaruhi oleh lokasi
restorasi, tingkat keparahan atau degradasi, dan aksesibilitas. Biaya restorasi
di region Sumatera akan berbeda dengan Kalimantan, dan juga Papua.
Kebutuhan biaya restorasi ekosistem gambut akan semakin tinggi apabila
tingkat keparahan atau degradasi gambut semakin berat. Demikian juga
dengan aksesibilitas, semakin jauh daya jangkau ke lokasi restorasi, maka
biaya restorasi akan semakin tinggi.
Kebutuhan biaya restorasi ekosistem hutan rawa gambut meliputi biaya
perencanaan dan juga pelaksanaan restorasi. Biaya perencanaan mencakup
biaya untuk kegiatan survei biofisik dan sosial ekonomi, termasuk kegiatan
pemetaan (Tabel 25). Biaya pelaksanaan restorasi meliputi biaya-biaya yang
dibutuhkan untuk kegiatan pengaturan hidrologi dan kegiatan revegetasi,
termasuk pengendalian kebakaran gambut.
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Tabel 25 Biaya survei dan pemetaan untuk perencanaan restorasi ekosistem
hutan rawa gambut
No

Uraian

Vol Satuan

Harga

Jumlah

Keterangan

INVENTARISASI KAWASAN EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN
1

2

Belanja bahan dan
perlengkapan
- Bahan dan pelaporan

1

- Konsumsi pembantu
lapangan

14

59.000

- Obat-obatan

1
5

Orang

200.000

kegiatan 500.000

14

OH

100.000

2

hari

975.000 1.950.000

35

OH

370.000 12.950.000

Belanja barang nonoperasional lainnya
Belanja sewa
- Sewa transportasi lokal

4

OH

- Personal use

- Upah buruh
3

kegiatan 750.000

Waktu 7 hari;
pelaksana 5
750.000 orang; buruh
2 orang;
826.000
target 1 plot
pengamatan;
500.000 metode
1.000.000 sampling
dengan
pengukuran
pada plot
1.400.000

Belanja perjalanan
- Uang harian pelaksana
kegiatan
Jumlah (A)

19.376.000

INVETARISASI TUMBUHAN & SATWA LIAR
1

Belanja bahan dan
perlengkapan
- Bahan dan pelaporan

1

- Konsumsi pembantu
lapangan

10

- Obat-obatan

1

- Personal use

5

2

Belanja barang nonoperasional lainnya

3

Belanja sewa

- Upah buruh
- Sewa transportasi lokal
4

10

Waktu 7 hari;
pelaksana 5
kegiatan 750.000 750.000 orang; buruh
2 orang;
OH
59.000 590.000
target 1 plot
pengamatan;
paket 500.000 500.000 metode transek
orang 200.000 1.000.000 garis dan titik
pengamatan
pada jalur
1 km serta
OH
100.000 1.000.000 metode petak
tunggal

2

hari

975.000 1.950.000

25

OH

370.000 9.250.000

Belanja perjalanan
- Uang harian pelaksana
kegiatan
Jumlah (B)
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Tabel 25 Biaya survei dan pemetaan untuk perencanaan restorasi ekosistem
hutan rawa gambut (lanjutan)
No

Uraian

Vol Satuan

Harga

Jumlah

Keterangan

INVETARISASI SOSIAL EKONOMI & BUDAYA MASYARAKAT
1

2

Belanja bahan
- Bahan dan pelaporan

1

- Obat-obatan

1

- Personal use

5

Belanja sewa
- Sewa transport lokal

3

2

Belanja perjalanan
- Uang harian pelaksana
kegiatan

25

Waktu 7 hari;
kegiatan 750.000 750.000 pelaksana 5
orang; buruh
kegiatan 500.000 500.000 2 orang; target
orang 200.000 1.000.000 informasi
karakteristik
masyarakat
hari 975.000 1.950.000
dan interaksi
masyarakat
OH
370.000 9.250.000 dengan
hutan (1
desa); metode
observasi dan
wawancara

Jumlah (C)

13.450.000

PEMBUATAN PETA DIGITAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
1

Belanja bahan
- Bahan dan pelaporan

2

3

1

kegiatan 500.000

500.000

Pembuatan peta digital
- Digitasi peta/digitasi on
screen

1

Layer

505.000

505.000

- Adjustment

1

Layer

195.000

195.000

- Analisa data spasial

1

Layer

305.000

305.000

- Kendali mutu

1

Lembar

60.000

60.000

- Penggandaan peta

5

Eksp

150.000

750.000

- Distribusi peta

1

Lembar

50.000

Waktu 5 hari;
pelaksana 5
orang; target
terkoleksinya
peta; metode
penyusunan
peta dan
pembahasan

Penyelesaian

Jumlah (D)

50.000
2.365.000
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Tabel 25 Biaya survei dan pemetaan untuk perencanaan restorasi ekosistem
hutan rawa gambut (lanjutan)
No

Uraian

Vol Satuan

Harga

Jumlah

Keterangan

PEMBUATAN PETA DIGITAL POTENSI HUTAN KONSERVASI
1

Belanja bahan
- Bahan dan pelaporan

2

3

1

kegiatan 500.000

500.000

Pembuatan peta digital
- Digitasi peta/digitasi on
screen

1

Layer

505.000

505.000

- Adjustment

1

Layer

195.000

195.000

- Analisa data spasial

1

Layer

305.000

305.000

- Kendali mutu

1

Lembar

60.000

60.000

- Penggandaan peta

5

Eksp

150.000

750.000

- Distribusi peta

1

Lembar

50.000

Waktu 5 hari;
pelaksana 5
orang; target
terkoleksinya
peta; metode
penyusunan
peta dan
pembahasan

Penyelesaian

Jumlah (E)
Sumber: Ditjen KSDAE (2018)

50.000
2.365.000

Biaya pelaksanaan restorasi ekosistem hutan rawa gambut, sebagai acuan
awal di tingkat messo, dapat merujuk pada standar biaya restorasi ekosistem
hutan rawa gambut di Musi Banyuasin oleh PT Tri Pupa Jaya (TPJ) dan PT
Rimba Hutani Mas (RHM) (Tabel 26). Berdasarkan standar biaya di Musi
Banyuasin tersebut menunjukkan bahwa proporsi kebutuhan biaya restorasi
hutan rawa gambut untuk pemulihan hidrologi lebih tinggi dibandingkan
dengan kebutuhan biaya untuk revegetasi.
Tabel 26 Kebutuhan biaya restorasi ekosistem hutan rawa gambut di Musi
Banyuasin
No
1
2
3
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Kegiatan
Pemulihan hidrologi
Pembuatan titik penaatan
Pembuatan alat ukur curah hujan
Pembuatan sekat kanal dengan spillway/
pelimpas
a. Ukuran 4x3x2 m
b. Ukuran 6x4x3 m

Satuan

Biaya (Rp)

Unit

255.185,-

Set

284.200,-

Unit
Unit

2.458.469,4.136.712,-
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Tabel 26 Kebutuhan biaya restorasi ekosistem hutan rawa gambut di Musi
Banyuasin (lanjutan)
No

4

1
2
3

1

Kegiatan
c. Ukuran 8x5x3 m
d. Ukuran 12x9x3 m
Pembuatan sekat kanal tanpa spillway/
pelimpas
a. Ukuran 4x3x2 m
b. Ukuran 6x4x3 m
c. Ukuran 8x5x3 m
d. Ukuran 12x9x3 m
Pemulihan vegetasi (replanting)
Persiapan lahan
Penanaman
Pemeliharaan
Jumlah
Pemulihan vegetasi suksesi alami
Inventarisasi vegetasi

Satuan
Unit
Unit

Biaya (Rp)
4.743.246,7.476.125,-

Unit
Unit
Unit
Unit

649.043,1.155.674,1.762.208,2.726.391,-

Ha
Ha
Ha
Ha

2.263.277,1.107.094,1.376.667,4.747.038,-

Plot

125.000,-

Sumber: PT TPJ (2020); PT RHM (2020)

Pengalaman di Riau oleh PT Arara Abadi sedikit berbeda untuk
standar kebutuhan biaya penanaman. Di areal konsesi Arara Abadi biaya
penanaman sebesar Rp. 627.200,- per ha. Biaya tersebut meliputi kegiatan:
(1) lining, sticking, holing, dan tanam, dan (2) pemberian pupuk dasar-NPK 100
gr. Jarak tanam yang digunakan 3x2 m untuk Acacia crassicarpa, dan jarak
tanam 4x5 m untuk jenis lokal dengan kerapatan 510 batang/ha.
Di samping itu, biaya restorasi ekosistem hutan rawa gambut juga
mencakup baya pengendalian dan penanganan kebakaran. Tabel 27
menyajikan kebutuhan biaya yang lebih tinggi dibanding untuk pelaksanaan
pemulihan hidrologi dan untuk pemulihan revegetasi.
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Tabel 27 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
No

Uraian

Vol

Satuan

Harga

Jumlah

1

Pembentukan/pembinaan
masyarakat peduli api (MPA)

1

regu

23.073.000

23.073.000

2

Ground check hotspot dan informasi
kebakaran

1

hari

4.102.500

4.102.500

3

Patroli pencegahan kebakaran
hutan

1

Paket

4.973.000

4.973.000

4

Patroli terpadu bersama masyarakat
dan pihak terkait

1

Paket

36.196.500

36.196.500

5

Pemadaman kebakaran hutan

1

Paket

4.420.000

4.420.000

6

Mobilisasi SDM dalam rangka
pemadaman kebakaran hutan

1

Paket

10.950.000

10.950.000

Jumlah
Sumber: Ditjen KSDAE (2018)

83.715.000

9.2 Pelaksanaan
9.2.1 Teknik restorasi hidrologi gambut (rewetting)
Pembasahan gambut (rewetting) diperlukan untuk mengembalikan
tingkat kebasahan areal gambut (tinggi muka air gambut) yang menurun
karena pembuatan kanal. PP 71/2014 mengisyaratkan bahwa tinggi muka
air gambut adalah 40 cm, yang dianggap aman terhadap bahaya kebakaran.
Penataan air pada tahap ini dapat dilakukan dengan membangun sekat
kanal (canal blocking), penimbunan saluran (backfilling), sumur bor, dan/atau
penahan air yang berfungsi menyimpan air di sungai atau kanal. Target
pembasahan lahan gambut yang layak bukanlah menaikkan muka air
setinggi mungkin, melainkan menaikkan muka air tanah sedemikian rupa
sehingga dapat meningkatkan kelembaban gambut (terutama di musim
kemarau) agar tidak mudah teroksidasi dan/atau terbakar.
Mengacu kepada KLHK (2015) prinsip – prinsip restorasi tata air
ekosistem gambut meliputi:
•
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Kubah gambut dan fungsi lindung gambut (kedalaman >3 meter),
idealnya merupakan daerah yang terbebaskan dari pemanfaatan dan
dari keberadaan kanal-kanal. Daerah-daerah ini berfungsi sebagai
pengatur keseimbangan hidrologi dalam satu Kesatuan Hidrologis
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Gambut (KHG). Untuk mengembalikan fungsi hidrologis pada
kubah dan fungsi lindung gambut, seluruh kanal-kanal yang terdapat
di dalamnya harus ditutup (urug), karena daerah-daerah ini berperan
sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur keseimbangan/
pengendali air dalam satu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
•

Pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung (ketebalan gambut >3
meter) yang sudah terlanjur dibudidayakan dan di dalamnya terdapat
kanal-kanal, restorasi tata air dapat dilakukan dengan membangun
sekat-sekat (tabat) dalam jumlah yang memadai di dalam setiap kanal,
sehingga kedalaman air tanah gambut di sekitarnya dapat dinaikkan
dan gambut menjadi basah serta sulit terbakar.

•

Agar upaya untuk membasahi lahan gambut (rewetting) dapat memberikan
hasil yang optimal, maka seluruh lahan gambut yang di atasnya sudah
terlanjur dibangun kanal-kanal harus disekat. Penyekatan ini tidak
harus memperhatikan ketebalan gambut.

Penetapan prioritas pelaksanaan restorasi pada situs restorasi yang sudah
ditargetkan dapat menggunakan beberapa parameter. BRG menggunakan
parameter area eks kebakaran, area lindung, dan area berkanal untuk
memilih prioritas pelaksanaan restorasi (Dohong, 2017). Gambar 13 berikut
memberikan ilustrasi penentuan prioritas tersebut.

Sumber: Dohong (2017)

Gambar 13 Penentuan prioritas lokasi restorasi gambut
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Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membasahi atau mencegah
pengeringan akibat larinya air gambut, yaitu:
a.

Penimbunan kanal secara total (back filling)
Penutupan kanal-kanal dilakukan dengan menimbun kanal
menggunakan materi gambut yang tertumpuk di sekitarnya. Cara
demikian dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia atau
peralatan berat seperti excavator. Penggunaan excavator pada tanah
gambut yang gembur harus hati hati agar alat berat tidak amblas.
Penggunaan tenaga manusia selain beresiko kecil juga dapat menciptakan
lapangan kerja untuk masyarakat di sekitarnya. Penimbunan kanal
sangat dianjurkan pada kanal-kanal yang terdapat di lahan gambut
dalam dan berbatasan dengan kawasan konservasi

b.

Pembendungan anak sungai
Pembendungan anak sungai dapat dilakukan untuk mencegah keringnya
lahan gambut. Sungai-sungai kecil dan anak-anak sungai yang melintas
di dalam atau di sekitar situs restorasi dapat dibendung.

c.

Membangun sekat – sekat di dalam kanal (canal blockings) pada lahan
gambut yang telah dimanfaatkan
Pembangunan sekat-sekat di dalam sebuah kanal (canal blockings), yang
sudah terlanjur dibangun/berada di lahan gambut bertujuan untuk
menahan lepas/keluarnya air dari lahan gambut sehingga gambut
tetap berada dalam kondisi basah. Pada prinsipnya, sekat kanal tidak
memiliki discharge (buangan air) yang besar, tapi hanya berupa limpasan
air (overflow).
Yang dimaksud dengan penyekatan dari suatu parit/saluran/kanal
adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menahan air di dalam
parit atau kanal atau saluran dengan membuat sekat- sekat di dalamnya.
Jumlah air yang ditahan dan lamanya waktu penahanan air di dalam
kanal harus optimal, agar lahan gambut di sekitarnya menjadi basah,
tidak kering dan sulit terbakar.
Pada lahan gambut yang di atasnya telah dibangun jaringan kanal-
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kanal drainase, maka strategi penyekatan kanal-kanal mengikuti urutan
sebagai berikut:
•

Prioritas penyekatan (pengurugan) kanal dimulai dari bagian hulu
kubah – kubah lahan gambut yang umumnya memiliki ketebalan
gambut > 3 meter. Kemudian penyekatan dilanjutkan pada lahan
gambut di bawahnya yang memiliki ketebalan < 3 meter.

•

Jumlah sekat di setiap kanal harus cukup banyak. Setidaknya jarak
antar sekat mampu mempertahankan beda permukaan air di dalam
kanal paling sedikit 20 cm.

•

Sekat – sekat dapat dibangun cukup tebal (bukan sekedar lembaran
papan) dan memiliki ruangan untuk ditanami vegetasi (sebutan
“sekat isi”).

•

Sedapat mungkin bahan – bahan yang digunakan untuk membangun
sekat terbuat dari bahan alami (misal kayu gelam, belangeran) yang
terdapat di lahan gambut sekitar situs restorasi.

•

Seluruh sekat – sekat yang sudah dibangun harus dirawat, dipantau
dan dievaluasi.

•

Sekat-sekat yang dibangun di lahan masyarakat harus
disosialisasikan terlebih dahulu dan melibatkan mereka dalam
pengerjaan, perawatan dan pemantauannya.

•

Sekat-sekat yang dibangun di lahan konsesi, pembanguan dan
perawatannya menjadi tanggung jawab pihak pemegang konsesi.

•

Sekat-sekat yang dibangun di lahan eks proyek-proyek pemerintah,
pembanguan dan perawatannya menjadi tanggung jawab pihak
kementerian, atau dinas-dinas terkait.

•

Seluruh sekat-sekat yang telah dibangun di dalam kawasan hutan
(termasuk kawasan konservasi) dan lahan-lahan konsesi HTI, wajib
dipantau dan dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

•

Seluruh sekat-sekat yang telah dibangun di lahan pertanian
dan perkebunan (termasuk daerah konsesi perkebunan kelapa
sawit), wajib dipantau dan dievaluasi oleh Kementerian Pertanian
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•

Seluruh sekat-sekat yang telah dibangun di lahan-lahan eks proyekproyek pemerintah, wajib dipantau dan dievaluasi oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terdapat berbagai bentuk/tipe/jenis sekat-sekat yang dapat dibangun
di dalam kanal di lahan gambut. Beberapa jenis tersebut diantaranya
adalah: sekat papan (plank dam), sekat geser (slices dam), sekat isi (composite
dam), dan sekat plastik (Suryadiputra et al., 2005). Tapi yang telah
terbukti memberikan hasil cukup baik adalah jenis ‘sekat isi’, yang di
atasnya ditanami vegetasi endemik lahan gambut (Suryadiputra et al.,
2005). Apabila kanal dipergunakan untuk sarana transportasi publik,
makan tipe sekat isi dapat dimodifikasi (di sodet bagian tengahnya)
agar dapat dilalui perahu.
d.

Pompanisasi
Teknik membasahi lahan gambut dengan memindahkan masa air dari
tempat lain dengan menggunakan pompa dapat dilakukan dengan cara
pembasahan langsung di atas permukaan lahan gambut, yaitu dengan
melakukan pemompaan air dari sungai-sungai terdekat. Pembasahan
dengan cara ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

e.

•

Pemompaan dilakukan sebelum musim kemarau, agar jumlah
air yang berada di sungai masih memadai untuk dipindahkan ke
lahan gambut di sekitarnya.

•

Pemompaan dilakukan pada bagian hulu dari hamparan lahan
gambut yang akan dibasahi.

•

Lokasi titik-titik pompa tersebar sedemikian rupa agar lahan
gambut terbasahi secara merata dan air yang keluar dari mulut
selang agar diarahkan ke atas lahan gambut. Cara demikian
dibaratkan membuat percikan-percikan air hujan.

Pembuatan sumur galian (dangkal maupun dalam)
Di hamparan lahan gambut yang materi gambutnya sudah
memperlihatkan adanya indikasi akan kering, maka cara membasahinya
dapat juga dilakukan dengan membuat sumur galian dangkal atau
sumur galian dalam di sekitarnya. Air dari dalam sumur diangkat/
disemprotkan ke atas permukaan lahan gambut dengan pompa yang
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ukurannya memadai. Perlu digarisbawahi bahwa cara penyemprotan
ini hanya dilakukan dalam kondisi darurat, karena membutuhkan
biaya yang cukup besar.
f.

Pembuatan tendon/kolam/embung
Pembuatan tandon/kolam/embung dilakukan untuk menyediakan
cadangan air. Bangunan air seperti ini utamanya bertujuan sebagai
penampung air untuk digunakan dalam pemadaman kebakaran.
Sebagai kolam rewetting dilakukan dengan menampung air di dalam
tandon kemudian menyebarkan/ menyemprotkannya ke lahan gambut
yang kering.

Secara teknis, kegiatan pemulihan hidrologi gambut dan puncak kubah
gambut pada areal yang sebelumnya merupakan tanaman pokok HTI
mencakup penyiapan dokumen pendukung dan kegiatan pelaksanaannya.
Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain:
1.

Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada areal kerja skala 1:250.000

2.

Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada areal kerja skala 1:250.000
terkoreksi

3.

Data topografi

4.

Peta RKUPHHK-HTI atau revisinya yang berlaku

5.

Pembagian Zonasi Tata Kelola Air

6.

Pembuatan Rencana Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah

Tujuan dari survei topografi adalah untuk mendapatkan data topografi
dan kontur yang lebih akurat sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar
desain tata kelola air. Hasil survei topografi yang akurat merupakan kunci
dari keberhasilan dari tata kelola air di lahan gambut.
Pembagian zonasi tata kelola air dilakukan dengan menggunakan
kontur Lidar. Pembagian zonasi didasarkan pada perbedaan tinggi 0,5 meter
dan kedalaman gambut, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk
outlet, arah aliran air (stream flow) dan kebutuhan transportasi. Pembatas zonasi
di lapangan dapat berupa sekat kanal, jalan (jalan utama, jalan cabang) dan
tanggul batas.
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Apabila pada situs restorasi telah tersedia pembagian zonasi tata kelola
air, jika diperlukan dapat dilakukan review zona tata air. Review ini dilakukan
untuk mengkaji ulang dan merencanakan zona tata air berdasarkan informasi
data topografi yang terbaru yang sesuai dengan kondisi aktual lapangan.
Review dilakukan melalui analisa data hasil pemantauan muka air tanah
yang diukur secara manual dan otomatis. Pada zona yang kedalaman muka
air tanahnya terindikasi di atas 0,4 meter perlu segera dilakukan rezonasi
dengan memperhatikan posisi sekat kanal saat ini.
Adapun titik penaatan tinggi muka air tanah merupakan titik lokasi
pengukuran dan pemantauan tinggi muka air tanah secara rutin untuk
mengetahui status kerusakan ekosistem gambut. Jumlah dan lokasi sebaran
memperhatikan karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air.
Restorasi untuk pemulihan puncak kubah gambut dapat dilakukan
dengan beberapa kegiatan berikut (PT RHM, 2020).
1.

Penyekatan kanal permanen pasca pemanenan
Sekat kanal dibangun dengan menggunakan saluran pelimpas (spillway)
dan tanpa saluran pelimpas disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu,
pembangunan sekat kanal perimeter juga perlu dibuat setiap jarak 500
meter di kanal batas konsesi untuk menjaga kelembaban gambut di
luar konsesi sehingga dapat meminimalkan resiko kebakaran hutan
dan lahan.

Foto: PT Arara Abadi (2020)

Gambar 14 Sekat kanal dengan spillway (kiri) dan tanpa spillway (kanan)
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2.

Pemisahan jaringan kanal primer, sekunder pada areal kubah gambut
dan zona non puncak kubah gambut
Pemisahaan saluran kanal primer dan sekunder pada areal kubah dan
zona penyangga dilakukan agar saluran tidak saling terhubung dengan
tujuan untuk menjaga tinggi permukaan air saluran/kanal.

3.

Perlindungan kebakaran dan illegal logging
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan perlindungan kawasan hutan
dari kebakaran dan illegal logging. Kegiatan dapat berupa monitoring data
sistem deteksi dini hotspot dan patroli baik melalui udara, darat dan
air.

4.

Pemeliharaan infrastruktur kanal dan jalan patroli.
Kegiatan pemeliharaan fasilitas kanal dengan cara melakukan
normalisasi kanal dan perbaikan jalan patroli sebagai akses monitoring
untuk mengatisipasi karhutla dan illegal logging.

Adapun restorasi untuk pemulihan gambut di luar puncak kubah dapat
dilakukan dengan bebeapa kegiatan berikut (PT RHM, 2020).
1.

Sekat kanal dengan spilway atau limpasan
Saluran pembuangan air yang terletak di tengah-tengah tabat/dam dari
suatu saluran/kanal dan bertujuan untuk mengendalikan volume atau
tinggi air di dalam saluran.

Sumber: PT RHM (2020)

Gambar 15 Desain sekat kanal dan
saluran pelimpas
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2.

Pemasangan dan pemantauan TMAT
Kegiatan pemasangan dan pemantauan Titik Penaatan Tinggi Muka
Muka Air Tanah (TMAT) dilakukan sebagai dasar untuk melaksanakan
pengukuran muka air tanah pada ekosistem gambut sebagai titik
kontrol pengawasan.

Sumber: PT RHM (2020)

Gambar 16 Desain Titik Penaatan Muka Air Tanah Manual (kiri)
dan data logger (kanan)

3.

Perlindungan kebakaran dan illegal logging
Kegiatan ini merupakan perlindungan kawasan hutan dari kebakaran
dan illegal logging yang dapat berupa monitoring data sistem deteksi dini
hotspot dan patroli.

4.

Pemisahan jaringan kanal primer dan sekunder pada areal non kubah
gambut
Kegiatan pemisahaan saluran kanal primer dan sekunder pada areal
kubah dan areal non kubah dilakukan agar saluran tidak saling
terhubung sehingga tinggi permukaan air saluran/kanal tetap terjaga.

5.

Pemeliharaan infrastruktur kanal dan jalan patroli
Pemeliharaan infrastruktur kanal dapat dilakukan dengan kegiatan
normalisasi kanal dan perbaikan jalan patroli sebagai akses monitoring
untuk mengatisipasi kebakaran dan illegal logging.

6.

Pembangunan dan perawatan infrastruktur Water Management
Tujuan pembangunan infrastruktur water management adalah untuk
mendukung pengelolaan tata air. Infrastruktur water management bersifat
kondisional disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Infrastruktur
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tersebut antara lain: jembatan baik permanen maupun sementara dan
pintu air baik yang manual maupun yang otomatis (flapgate). Jembatan
berfungsi sebagai penghubung antar zona elevasi air dan sebagai jalur
pelimpasan air. Sedangkan pintu air berfungsi sebagai bangunan
pengontrol tinggi muka air kanal, terutama untuk areal terpengaruh
pasang surut. Pintu air ini bersifat dua arah untuk mengatur dua arah
aliran air, dapat dijadikan inlet maupun outlet.

9.2.2 Teknik restorasi vegetasi
Restorasi vegetasi di ekosistem hutan rawa gambut dilakukan setelah
terlebih dahulu dilaksanakan perbaikan kondisi tata air (hidrologi). Jika
tata air telah dibenahi, dan pada lantai lahan gambut masih banyak
dijumpai berbagai bibit tanaman asli, vegetasi ini akan tumbuh dengan
sendirinya. Dengan demikian restorasi revegetasi dilaksanakan pada areal
yang mengalami kerusakan karena bekas terbakar, bekas penebangan dan
pada kondisi habitat dengan vegetasi jarang. Pertimbangan lain adalah pada
lokasi yang memungkinkan vegetasi dapat tumbuh dengan baik sehingga
harus menghindari revegetasi pada lokasi dengan peluang kegagalan tinggi.

Pemilihan jenis tanaman
Jenis tanaman untuk restorasi sebaiknya adalah jenis lokal (native species)
dengan pertimbangan utama bahwa jenis lokal memenuhi aspek ekologis
yang sesuai dengan kondisi lokasi. Penggunaan jenis-jenis eksotik dan invasif
seperti Acacia crassicarpa dan Eucalyptus deglupta harus dihindarkan karena
termasuk jenis eksotis yang akan mengganggu keseimbangan ekologis dan
keanekaragaman hayati hutan rawa gambut.
Proses pemilihan jenis yang sesuai (species site matching) dapat dilakukakan
dengan cara sebagai berikut:
•

Mengidentifikasi jenis lokal yang tumbuh di ekosistem hutan rawa
gambut. Inventarisasi jenis lokal dapat diperoleh dari hasil survei
pada ekosistem hutan alam di sekitar areal restorasi, hasil penelitian,
wawancara dengan masyarakat setempat, maupun rujukan literatur
yang relevan.
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•

Pengenalan sifat dan karakteristik tiap jenis, terutama respon terhadap
genangan dan cahaya melalui literatur, hasil penelitian, maupun
pengalaman lapangan.

•

Mengidentifikasi kondisi tapak, dalam hal:

•

»»

Penutupan vegetasi (rapat-sedang-kurang),

»»

Jenis tanah,

»»

Kondisi genangan: tergenang permanen, tergenang musiman,
kering.

Tumpang-susun peta data kondisi tapak tersebut dengan jenis tanah.

Pemilihan jenis untuk masing-masing tipologi lahan perlu menyesuaikan
sifat jenis dengan kondisi lokasi khususnya terkait penutupan vegetasi,
yaitu:
•

Jenis yang tidak tahan naungan atau menyukai penyinaran (light demanding
species), misalnya balangeran (Shorea balangeran (Korth.) Burck.), jelutung
(Dyera lowii Hook. f.), rengas manuk (Melanorrhoea wallichii Hook.f.),
pulai (Alstonia pneumatophora Backer ex L.G.Den Berger), jambu-jambu
(Syzygium cerinum M.R.Hend & I.M.Turner dan Eugenia spicata Lam.),
perepat (Combretocarpus rotuodatus Danser), perupuk (Coccoceras borneense
J.J. Sm.), dan terentang (Campnosperma macrophylla Hook.f.).

•

Jenis semi toleran terhadap penyinaran misalnya meranti (Shorea
pauciflora King) sangat sesuai pada lokasi yang memiliki penutupan
vegetasi sedang. Jenis ini masih membutuhkan naungan pada tingkat
semai namun saat tingkat pancang dan selanjutnya memerlukan cahaya
matahari langsung.

•

Jenis toleran terhadap naungan (shade tolerant species, butuh naungan atau
tidak tahan sinar matahari) misalnya nyatoh (Palaquium rostratum Burck.),
ramin (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz.), kempas (Kompassia malaccensis
Maingay.), sebaiknya ditanam pada areal yang masih bervegetasi atau
berhutan.

Rekomendasi jenis tanaman yang sesuai untuk berbagai kondisi lokasi
restorasi hutan rawa gambut dalam kaitannya dengan manfaat tanaman
tersebut disajikan pada Tabel 28.
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Tabel 28 Jenis-jenis tanaman berdasarkan kelompok manfaat
No.

Kelompok manfaat

Jenis tanaman

1.

Penghasil pangan
(termasuk buah,
sumber karbohidrat,
protein, bumbu dan
lemak/minyak)

Sagu (Metroxylon spp.)
Asam kandis (Garcinia xanthochymus)
Kerantungan (Durio oxleyanus)
Pepaken (Durio kutejensis)
Mangga kasturi (Mangifera casturi)
Mangga kueni (Mangifera odorata)
Rambutan (Nephelium spp.)
Nipah (Nypa fruticans)
Kelakai (Stenochlaena palustris)
Tengkawang (Shorea stenoptera, S. macrophylla)

2.

Penghasil serat
(sebagai substitusi
bahan baku pulp dan
kertas)

Geronggang (Cratoxylum arborescens)
Terentang (Campnosperma auriculatum)
Gelam (Melaleuca cajuputi

3

Sumber bio-energi
(wood pellet, briket,
bio-ethanol)

Gelam (Malaleuca cajuputi)
Sagu (Metroxylon sago)
Nipah (Nypa fruticans)

4

Penghasil getah/lateks Jelutung (Dyera polyphylla)
Nyatoh (Palaquium leiocarpum)
Sundi (Payena spp Madhuca spp.)

5

Sumber obat-obatan

Akar kuning (Coscinium fenestratum)
Pulai (Alstonia pneumatophora)

6

Hasil hutan ikutan
lainnya

Purun tikus (Elaeocharis dulcis)
Rotan irit (Calamus trachycoleus)
Gaharu (Aquilaria sp.)
Gemor (Alseodaphne sp.)

7

Hasil kayu

Ramin (Gonystylus bancanus)
Meranti merah (Shorea macrantha, Shorea
balangeran)

Sumber : KLHK (2015)
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Pembangunan persemaian dan pembibitan
Persemaian yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan restorasi dapat
berupa persemaian sementara atau persemaian permanen. Syarat lokasi
persemaian yang baik adalah:
•

Dekat dengan sumber air

•

Tersedia tenaga kerja

•

Berdekatan dengan areal penanaman

•

Terhindar dari gangguan satwa

•

Terletak pada areal yang terbuka

Luas persemaian disesuaikan dengan jumlah bibit yang diperlukan.
Kegiatan pembangunan persemaian meliputi tahapan:
•

Persiapan lahan untuk persemaian

•

Pembuatan bedeng tabur dan bedang sapih

•

Pembuatan naungan

•

Pembuatan jaringan penyiraman
Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam pembibitan, yaitu:

•

Menentukan jumlah jenis yang akan ditanam pada lokasi restorasi
dengan mempertimbangkan kemampuan pertumbuhan tanaman dan
jenis kunci.

•

Materi untuk pembibitan dapat berasal dari benih (buah) dan anakan
alam.

•

Buah dan anakan alam yang diambil diupayakan merupakan jenis
tanaman asli dari hutan alam di sekitar areal restorasi.
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Foto: APP Sinar Mas

Gambar 17 Persemaian jenis asli untuk keperluan restorasi hutan rawa gambut
di PT Arara Abadi

Kompartemenisasi
Kompartemenisasi yang dimaksud adalah proses penataan areal restorasi
sesuai dengan tujuan pengelolaan dan didasarkan pada karakteristik alami
lokasi. Kompartemenisasi dibuat untuk memudahkan pengawasan dan
evaluasi.
Kompartemenisasi pada umumnya dilakukan dengan pendekatan zonasi
atau pembagian blok dan petak atau sub petak jika diperlukan. Zonasi dapat
dibedakan menurut kebutuhan manajemen seperti blok perlindungan, blok
pemanfaatan, blok kemitraan, dan lain-lain. Pada masing-masing zona atau
blok dapat dibuat petak-petak dan sub petak dengan kode petak-sub petak
tertentu. Batas blok dan batas petak atau sub petak dibuat dengan batas alam
sehingga kepermanenannya dapat terjaga seperti anak sungai, garis lembah,
atau konstruksi geomorfologi tertentu (seperti patahan dan lain-lain).
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Persiapan lahan
Persiapan lahan dilaksanakan sesuai dengan rancangan teknis yang
telah disusun. Kegiatan persiapan lahan terdiri atas:
•

Pembuatan gundukan atau piringan pada lokasi tertentu yang tergenang
permanen maupun musiman (menggunakan sistem jalur atau piringan).
Ukuran jalur dan piringan (ukuran tinggi dan lebar) disesuaikan
dengan kondisi genangan dan sebaiknya dilakukan pada lokasi yang
mudah dijangkau. Pada lokasi yang sulit dijangkau, pembuatan jalur
atau piringan disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan tenaga
kerja serta kondisi lain yang mendukung.

•

Pemasangan ajir di lokasi penanaman sesuai dengan jarak tanam.

Penanaman
Hal yang perlu diperhatikan pada waktu penanaman adalah sebagai
berikut:
1.

Waktu penanaman
Waktu penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Khusus pada
areal dengan risiko genangan tinggi (tergenang dalam jangka waktu
yang lama atau permanen dengan tinggi genangan yang rendah sampai
sedang hingga 50 cm), penanaman dapat dilakukan pada akhir musim
hujan. Untuk areal yang sulit diakses, penanaman menyesuaikan
dengan ketersediaan dan kemampuan tenaga kerja serta waktu yang
memungkinkan untuk dilakukan penanaman.

2.

Material tanaman
Material tanaman yang akan digunakan untuk restorasi ekosistem di
hutan rawa gambut perlu dilakukan melalui pemilihan bibit sebagai
berikut:
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•

Bibit yang dipilih adalah bibit yang sehat.

•

Bibit yang akan ditanam sudah berdaun empat untuk jenis anakan
alami dan sudah memiliki tinggi ±50 cm untuk bibit dari biji.
Apabila lokasi restorasi merupakan areal yang tergenang dalam
jangka waktu lama, maka tinggi bibit yang dipilih adalah bibit
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dengan tinggi minimal 1 m, agar memiliki daya tahan yang lebih
baik terhadap genangan. Pengangkutan bibit ke lokasi restorasi
harus dilakukan secara hati-hati dan menggunakan alat yang cocok
agar bibit tidak rusak.
•
3.

Bibit tanaman jenis tertentu juga dapat berasal dari material
vegetatif hasil stek atau kultur jaringan.

Penentuan jarak tanam
Pendekatan yang umum dalam menentukan jarak tanam adalah
tingkat kerapatan yang sesuai agar bibit tumbuh optimal dan cepat
mengokupasi lahan. Jarak tanam tidak ditetapkan secara baku untuk
menghasilkan ekosistem hutan alami sebagaimana ekosistem referensi,
namun berpedoman pada jumlah tanaman yang ditargetkan untuk
dicapai pada kondisi ekosistem klimaks per satuan luas. Tanaman
ditanam secara tersebar, tidak mengelompok di bidang lahan tertentu
saja.
Acuan dari JICA (2014) dapat digunakan sebagai landasan awal.
Misalnya, apabila kerapatan tanaman 600 batang per hektar untuk
suksesi alami, maka acuan kisaran jarak antar lobang tanam adalah ±4
meter.

4.

Penentuan pola penanaman
Kegiatan restorasi di lahan terbuka atau bertegakan kurang dengan
strategi penanaman (replanting) atau pengayaan tanaman (enrichment
planting) dengan target pemulihan ekosistem berupa ekosistem hutan
alam, pola tanam yang digunakan dapat dibuat pola campuran sehingga
pada saat ekosistem hutan sudah dewasa (mature) dapat mendekati
ekosistem sebelumnya atau membentuk ekosistem tertentu yang baru,
yang mendekati kondisi ekosistem hutan alam.
Adapun kegiatan restorasi pada lahan terbuka atau bertegakan kurang
dengan strategi penanaman (replanting) atau pengayaan tanaman
(enrichment planting) di areal yang jejak sosial masyarakat sangat tinggi
sehingga target pemulihan ekosistemnya berupa ekosistem baru atau
hibrida, pola tanam yang digunakan dapat berupa agroforesrti dan
paludikultur.
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Pemeliharaan
Kegiatan pemeliharaan terdiri atas:
•

Penyulaman untuk tanaman yang mati.

•

Pengawasan, termasuk patroli untuk monitoring serangan hama dan
penyakit dan melindungi tanaman dari kerusakan oleh ternak.

•

Pembangunan sekat bakar.

•

Pemeliharaan sekat bakar secara berkala setiap enam bulan.

Pada situs restorasi ekosistem pada retirement area dan puncak kubah
gambut yang pada tahap awal merupakan suksesi alami, diperlukan kegiatan
pemeliharaan tambahan berupa eradikasi. Tindakan eradikasi ini penting
karena kedua situs restorasi tersebut merupakan pemulihan ekosistem dari
areal produksi hutan tanaman industri. Tanaman pokok hutan tanaman
tersebut adalah Acacia crassicarpa yang bersifat invasif. Eradikasi akan
mengendalikan pertumbuhan akasia sehingga tidak mendominasi. Pasca
eradikasi, pananaman jenis tumbuhan endemik selanjutnya diperlukan
untuk memberikan keragaman tumbuhan pada situs restorasi ekosistem.

9.2.3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Restorasi hutan rawa gambut tidak hanya meliputi pemulihan hidrologi
dan revegetasi, tetapi juga harus memikirkan pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal (revitalisasi). Jika masyarakat setempat tidak mempunyai
alternatif mata pencaharian, mereka akan menggunakan cara mudah untuk
mengeringkan lahan gambut dan menanam tumbuhan yang kaya akan nilai
ekonomi, tetapi tidak ramah dengan gambut.
Pelaksana restorasi hutan rawa gambut harus senantiasa berdiskusi
dengan warga untuk mencari cara dalam meningkatkan taraf kehidupan
melalui pengolahan lahan gambut, seperti penanaman sagu, karet, kopi,
dan kelapa atau menggalakkan perikanan dan pariwisata alam. Dengan
menjaga lahan gambut, maka keseimbangan ekosistem akan terjaga sehingga
masyarakat dapat tetap hidup berdampingan dan memperoleh penghidupan
dari beternak maupun bertani.
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Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di lahan gambut
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dipilih
diuraikan sebagai berikut

Pertanian di lahan gambut (paludikultur)
Sebagai salah satu teknik restorasi dan budi daya di lahan gambut,
paludikultur diyakini mampu mengembalikan kondisi biofisik, fungsi
ekologis, dan bahkan berpotensi mengembalikan fungsi ekonomi ekosistem
gambut. Implementasi teknik paludikultur memerlukan jenis-jenis
tumbuhan yang adaptif terhadap kondisi lahan yang relatif “masam” dan
tahan genangan. Sagu (Metroxylon spp.), nipah (Nypa fruticans), jelutung rawa
(Dyera polyphylla), ramin (Gonystylus bancanus), meranti merah (Shorea balangeran),
gemor (Alseodaphne spp. dan Nothaphoebe spp.), gelam (Melaleuca cajuputi), dan
tengkawang (Shorea stenoptera) merupakan jenis-jenis tumbuhan untuk pangan
dan papan yang mampu tumbuh dengan baik di lahan gambut tergenang.
Kayu Shorea dan gelam memiliki kandungan kalori yang potensial
menghasilkan energi biomassa. Secara akumulatif (bersama-sama biomassa
gambut), jenis-jenis tumbuhan tersebut dapat memberikan jasa ekosistem
berupa serapan karbon (C) yang cukup signifikan. Tanaman palawija
dan hortikultura yang memiliki sistem perakaran pendek seperti jagung,
singkong, dan nenas juga mampu tumbuh baik di lahan gambut dangkal
dengan saluran air yang tertutup. Dengan memperhatikan fakta-fakta
tersebut, maka sistem agroforestri dapat diterapkan di beberapa lokasi
lahan gambut dengan baik. Karena itu di beberapa lokasi, agroforestri dapat
diterapkan di hutan gambut dengan baik (Tata, 2016).

Perikanan (aquaculture)
Di beberapa daerah, lahan gambut juga kerap dijadikan sebagai tempat
budidaya ikan secara tradisional. Pemanfaatan ini biasanya dilakukan di
kawasan gambut pasang surut. Di aliran tertentu masyarakat akan membuat
semacam kolam, ketika air mengalir ikan akan masuk ke dalam kolam
tersebut, dan ketika air surut mereka akan terjebak di dalamnya.
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Huwoyon dan Gustiano (2013) menyebutkan bahwa faktor rendahnya
pH merupakan kendala utama bagi pengembangan budidaya ikan di lahan
gambut Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengoptimalkan potensi lahan
gambut melalui perikanan diperlukan suatu strategi untuk menanggulangi
masalah pH rendah tersebut. Pilihan strategi yang dapat diterapkan antara
lain dengan memanfaatkan secara optimal ikan lokal yang telah beradaptasi
dengan lingkungan tersebut.
Pada umumnya ikan-ikan lokal perairan gambut didominasi oleh jenis
jenis ikan yang mampu mengambil/bernafas menggunakan oksigen dari
udara (air breathing), seperti ikan betok/papuyu (Anabas testudineus), tambakan/
biawan (Helostoma temminckii), sepat siam (Trichogaster pectolaris), gurame/kalui
(Osphronemus gouramy), gabus/haruan (Channa striata) dan toman (Channa
micropeltes).

Ekowisata (ecotourism)
Ekowisata di hutan rawa gambut berpotensi mendatangkan keuntungan,
tidak hanya keuntungan bagi lingkungan, tetapi juga keuntungan ekonomi
bagi masyarakat (Sukma, 2020). Sebagai contoh, saat ini di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur memiliki 276.686 ha kawasan hutan rawa gambut. Sebanyak
40% persen di antaranya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan
produksi masyarakat. Konsep ekowisata seperti ini dapat dijadikan salah
satu solusi dalam melindungi kawasan gambut. Tak hanya mendapatkan
keuntungan sosial, masyarakat juga mendapatkan keuntungan ekonomi.
Di Kalimantan Tengah berdasarkan hasil kajian potensi ekowisata, terdapat
lokasi objek agroekowisata yang dapat berkembang lebih baik dan beberapa
diantaranya sudah memiliki fasilitas pendukung yang telah mulai dibangun
(Adijaya, 2018).

9.3 Pemantauan dan Evaluasi
Tahap pemantauan dan evaluasi restorasi dilakukan untuk memastikan
proses restorasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas suksesi
yang baik. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi ditujukan pada
proses dan hasil.
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9.3.1 Pemantauan kegiatan restorasi
Pemantauan kegiatan restorasi ditujukan untuk mengidentifikasi
kendala, masalah, dan tantangan yang mungkin dihadapi selama proses
restorasi, baik pada tahap perencanaan, maupun tahap pelaksanaan.
Berdasarkan kegiatan pemantauan, pelaksana kegiatan berkewajiban mencari
solusi pemecahan masalah, baik solusi teknis, administratif, maupun solusi
non-teknis lainnya. Pada Lampiran 5 disajikan lembar pemantauan kegiatan
restorasi ekosistem hutan rawa gambut untuk aspek hidrologi, revegetasi,
gangguan hutan, dan sosial ekonomi masyarakat.

9.3.2 Pemantauan hasil restorasi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemantauan hasil restorasi
ekosistem adalah sebagai berikut:
•

Pemantauan hasil restorasi ditujukan untuk mengetahui fluktuasi tinggi
muka air gambut serta kualitas pertumbuhan tanaman dan kualitas
proses suksesi yang terjadi secara biofisik dalam periode tertentu.

•

Pemantauan tinggi muka air gambut dilakukan secara berkala setiap
periode waktu tertentu. Jika memungkinkan pemantauan tinggi muka
air gambut dilakukan sesering mungkin (setiap hari, setiap minggu).
Dengan pemantauan tinggi muka air gambut yang berkala akan sangat
membantu memberikan informasi perilaku tingkat kebasahan dan
kekeringan lahan gambut.

•

Pemantauan sekat kanal yang ditujukan untuk mengetahui kondisi
terkini guna keperluan perawatan sekat kanal zonasi dan perimeter.
Apabila terjadi kerusakan perlu segera dilakukan perbaikan, agar sekat
kanal tetap berfungsi dengan baik. Perawatan perlu dilakukan sekali
dalam satu tahun dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

•

Pemantauan titik penaatan TMAT secara manual dapat dilaksanakan
dalam dua minggu sekali, dan pemantauan TMAT otomatis dilaksanakan
dalam tiga bulan sekali.

•

Pemantauan water management lainnya juga dilakukan untuk
mengumpulkan data-data pendukung yang dipergunakan sebagai bahan
pengelolaan tata air di lahan gambut, antara lain:
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--

Pengamatan data curah hujan yang dilakukan dengan pemasangan
alat pengamatan curah hujan sesuai dengan Permen LHK No. 15
Tahun 2017.

--

Pengamatan tinggi muka air kanal sebagai indikator fluktuasi
naik turunnya elevasi muka air kanal sehingga mempermudah
perencanaan pengelolaan tata air.

--

Pengamatan debit air dan pasang surut sungai untuk mengetahui
fluktuasi debit dan pasang surut untuk pengaturan dan pengendalian
air kanal.

•

Pemantauan kondisi infrastruktur water management lain seperti: kondisi
sekat kanal, dam, spillway, by pass sisir, outlet, sedimetasi pond, embung
air, dan pemantauan areal rawan kekeringan dan kebanjiran.

•

Pemantauan laju subsidensi gambut untuk mengetahui perkembangan
penurunan gambut agar segera dapat ditangani penyebab-penyebab dan
dampaknya.

•

Pada areal restorasi, dilakukan pemantauan kondisi tanaman (dari
serangan hama dan penyakit atau gangguan lain) melalui observasi.

•

Pemantauan kondisi tanaman dilaksanakan setahun sekali sampai
tanaman berumur lima tahun.

•

Pada lokasi penanaman dan pengkayaan tanaman, pemantauan
dilakukan terhadap persentase hidup, tinggi tanaman, dan diameter
tanaman. Pemantauan terhadap unsur-unsur tersebut dapat dilakukan
berdasarkan pengukuran pada sampel dengan intensitas sampling 5%
dari luas setiap blok tanam.

•

Pada lokasi dengan pilihan strategi suksesi alami dan penunjang
suksesi alami, pemantauan terhadap kerapatan dan jenis tumbuhan
dilaksanakan pada sampel dengan intensitas sampling 5% dari luas setiap
blok tanam.

•

Pemantauan dilaksanakan setiap akhir tahun. Laporan hasil pemantauan
dibuat dan disampaikan bersama dengan laporan kegiatan akhir
tahun.
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•

Hasil pemantauan dipakai untuk bahan pertimbangan kegiatan
penyulaman dan pemeliharaan tanaman. Hasil pemantauan juga dipakai
sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Kekurangan atau kesalahan akan diperbaiki pada tahun berikutnya.

9.3.3 Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh pengelola sendiri atau bersama donor dan
lembaga lain yang terkait. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun atau setiap dua
tahun pada setiap blok. Adapun unsur-unsur yang dievaluasi meliputi:
•

Flora dan fauna.

•

Kondisi tanah.

•

Presentase tumbuh dan kesehatan tanaman.

•

Jumlah vegetasi per ha.

•

Komposisi dan struktur tegakan.

•

Strategi, metode atau cara pelaksanaan restorasi.

•

Anggaran.

•

Partisipasi dan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi dilaksanakan dengan cara:

•

Evaluasi biofisik lahan dan tanaman serta fauna dilakukan dengan
pengambilan sampel secara acak dengan intensitas sampling 5% dari luas
setiap petak. Setiap plot luasnya 1.000-2.000 m.

•

Kesehatan tanaman dilakukan dengan cara observasi terhadap plot
sampel yang telah ditentukan. Indikatornya antara lain adalah serangan
hama penyakit, gangguan satwa dan ternak.

•

Evaluasi hidrologi dengan cara analisis hasil pengukuran tinggi muka
air gambut. Indikator hidrologi dapat menggunakan rata-rata tinggi
muka air gambut maksimum 40 cm, perbedaan tinggi muka air gambut
antara musim hujan dengan musim kemarau sebesar 30 cm, dan
menurun/berhentinya kebakaran gambut.
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•

Evaluasi sosial ekonomi masyarakat dilakukan dengan pertemuan
kelompok, audiensi, wawancara, ataupun menggunakan kuesioner.
Indikator sosial ekonomi dapat berupa penambahan sumber mata
pencaharian, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan partisipasi
dalam kegiatan restorasi.

Pelaporan evaluasi dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan
laporan kepada pengelola, memuat kemajuan fisik, keuangan, dan partisipasi
masyarakat. Hasil evaluasi digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki
dan menyempurnakan strategi dan teknik restorasi.
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10. Refleksi bagi Pengembangan
Strategi Restorasi di Indonesia
Yanto Rochmayanto
Ekosistem hutan rawa gambut yang menjadi prioritas restorasi di
Indonesia telah mengantarkan berbagai pihak melakukan inisiatif restorasi.
Pemerintah telah berperan mendorong keterlibatan swasta dalam restorasi
hutan rawa gambut. Dari inisiatif tersebut, pembelajaran positif dapat
diambil sebagai refleksi bagi pengembangan strategi restorasi di Indonesia.
Pembelajaran pertama, restorasi ekosistem hutan rawa gambut pada
areal konsesi dapat dilakukan pada beberapa target situs restorasi, antara
lain: pada areal HCV dan HCS yang terdegradasi, pada areal produksi
yang diubah fungsinya menjadi areal lindung (retirement area), dan pada
areal puncak kubah gambut yang dikembalikan fungsinya menjadi areal
lindung.
Pembelajaran kedua, komponen kegiatan restorasi ekosistem hutan
rawa gambut berbeda dengan tipe ekosistem lain. Pada ekosistem hutan rawa
gambut terdapat empat komponen kegiatan restorasi yang harus terintegrasi
satu sama lain, yaitu: manajemen hidrologi, tindakan revegetasi, pencegahan
dan pengendalian kebakaran, serta pemberdayaan dan peningkatan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Manajemen hidrologi dianggap
sebagai sentral restorasi ekosistem hutan rawa gambut karena pemulihan
tata air gambut menjadi tindakan yang paling diutamakan untuk prasyarat
pemulihan vegetasi. Selain itu, restorasi revegetasi dan pencegahan kebakaran
gambut tidak terlepas dari tindakan-tindakan manajemen hidrologi. Adapun
peningkatan sosial-ekonomi masyarakat ditujukan untuk menjembatani
ketergantungan masyarakat terhadap lahan gambut yang menjadi target
restorasi. Dukungan moral dan teknis dari masyarakat sekitar lokasi sangat
penting bagi keberhasilan pelaksanaan restorasi ekosistem.
Pembelajaran ketiga, ekosistem referensi untuk ekosistem hutan rawa
gambut di areal konsesi merujuk pada ekosistem hutan klimaks semula
sesuai sejarah penutupan lahan atau ekosistem serupa yang masih ada saat
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ini di sekitar areal restorasi sebagai pendekatannya. Tingkat keparahan
degradasi gambut, yang salah satunya adalah sifat kering yang tidak balik
dari gambut, dan aspek sosial-ekonomi dapat menjadi pertimbangan utama
dalam mendefinisikan tujuan restorasi. Ekosistem yang akan dibangun dapat
berupa ekosistem hibrida atau ekosistem baru yang memiliki fungsi ekologis
setara apabila secara biofisik dan sosial ekonomi tidak memungkinkan
dicapainya ekosistem semula, dengan catatan bahwa prinsip penyelamatan
keanekaragaman hayati tetap menjadi target utama.
Pembelajaran keempat, di lapangan banyak ditemukan tantangan
pelaksanaan restorasi ekosistem hutan rawa gambut yang berisiko terhadap
kegagalan restorasi. Menghadapi tantangan demikian, strategi restorasi
ekosistem hutan rawa gambut perlu dilakukan dengan pendekatan tertentu
yang ditujukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan, antara lain:
restorasi berbasis KHG, restorasi ekosistem hutan rawa gambut skala kecil,
dan restorasi ekosistem hutan rawa gambut yang fokus pada pembasahan
gambut.
Restorasi ekosistem hutan rawa gambut berbasis KHG dapat dijalankan
oleh berbagai unit pelaksana restorasi secara paralel, tetapi terintegrasi dalam
perencanaan skala KHG. Tata air gambut terkoneksi dalam satuan unit KHG,
sehingga pelaksanaan restorasi yang parsial berisiko tidak akan mencapai
hasil yang maksimal akibat adanya kebocoran. Oleh karena itu, unit-unit
pelaksana restorasi ekosistem hutan rawa gambut perlu berkoordinasi satu
sama lain untuk sinkronisasi perencanaan restorasi dalam skala KHG.
Pembelajaran kelima, retorasi ekosistem hutan rawa gambut perlu
ditujukan untuk memenuhi prinsip additionality pada serapan karbon
hutan dan lahan gambut. Restorasi ekosistem hutan rawa gambut dapat
berkontribusi bagi pencapaian NDC Indonesia untuk sektor berbasis lahan.
Pemenuhan prinsip additionality ini juga akan membuka peluang penerimaan
manfaat jasa lingkungan, baik domestik maupun internasional.
Buku ini merupakan panduan umum untuk strategi restorasi ekosistem
hutan rawa gambut. Pemilihan tindakan operasional di tingkat tapak dapat
dilakukan dengan mengacu pada strategi ini, namun tidak terbatas dengan
tetap terbuka menerima inisiatif lain yang tidak tersedia pada buku ini sebagai
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pengembangan strategi jika ditemukan kondisi tertentu di lapangan. Inisiatif
demikian bukan merupakan penyimpangan strategi, namun merupakan
inovasi strategi restorasi yang dapat menjadi bahan penyempurnaan dan
pengembangan strategi restorasi di Indonesia.
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Lampiran 1 Lembar survei lapangan vegetasi untuk restorasi ekosistem
hutan rawa gambut
Lembar Data Analisis Vegetasi
No. plot		

:

Blok/petak 		

:

Koordinat		

:

Ketinggian tempat : ....... mdpl
Kelerengan		

:

Tanggal survei

:

Pelaksana		

:

No

Jenis

Diameter
(cm)

Tingkat pohon (sub plot 20 m x 20 m)

Tingkat tiang (sub plot 10 m x 10 m)

Tingkat pancang (sub plot 5 m x 5 m)

Tingkat semai (sub plot 2 m x 2 m)
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(m)

Keterangan
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Peta pohon
6
5

3

4
2

1

Keterangan :
1

: Posisi dan nomor pohon

Lampiran
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Lampiran 2 Lembar survei lapangan pohon induk/sumber benih untuk
restorasi ekosistem hutan rawa gambut
Lembar Data Survei Pohon Induk/Sumber Benih
Tanggal survei :
Pelaksana

:
Lokasi

No Jenis
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(Koordinat,
blok/petak)

Ketinggian
tempat
(mdpl)

Habitus
(tinggi,
diameter)

Cara
penyebaran
biji

Perilaku
musim
berbungaberbuah

Keterangan
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Lampiran 3 Lembar survei lapangan analisis tanah untuk restorasi ekosistem
hutan rawa gambut
Lembar Data Survei Tanah
No. Sampel		

:

Blok/petak 		

:

Koordinat		

:

Ketinggian tempat

: ....... mdpl

Kondisi vegetasi		

:

Kondisi genangan lahan :
Tanggal survei		

:

Surveyor			

:

KeteLapis- KetebalTeks- KekerasKelemWarna
Humus
pH
rangan
an
an (cm)
tur
an
baban

Ao
A
B
C

Lampiran
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Lampiran 4 Form survei lapangan analisis fauna untuk restorasi ekosistem
hutan rawa gambut
Tally Sheet Survei Fauna
Blok/petak 		

:

Koordinat		

:

Ketinggian tempat

: ....... mdpl

Kondisi vegetasi		

:

Kelerengan		

:

Tanggal survei		

:

Waktu survel 		

: jam .....

Pelaksana		

:

Kelompok
fauna
Mamalia

Burung

Reptil

Ampibi

Serangga
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Lampiran 5 Lembar pemantauan kegiatan untuk restorasi ekosistem hutan
rawa gambut
LEMBAR PEMANTAUAN KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM
HUTAN RAWA GAMBUT
A. Informasi umum
--

Nama & luas blok		

:

--

Nama & luas petak 		

:

--

Jumlah tegakan tinggal awal
•

Pohon			

:

•

Tiang			

:

•

Pancang			

:

•

Semai			

:

--

Pelaksana restorasi		

:

--

Petugas pemantau		

:

--

Tanggal pemantauan		

:

B. Pelaksanaan restorasi
Kegiatan

Satuan

Kondisi Kondisi
Kendala
awal
saat ini

Saran
tindak
lanjut

Keterangan

HIDROLOGI
Zonasi Tata Kelola Air

Zona

Titik Penaatan TMAT

Titik

Penimbunan kanal

Meter

Sekat kanal
- Tanpa spillway

Unit

- Dengan spillway

Unit

Infrastruktur water
management lain
- Jembatan permanen

Unit

- Jembatan sementara

Unit

- Pintu air otomatis

Unit

Lampiran
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Kegiatan
- Pintu air manual

Satuan

Kondisi Kondisi
Kendala
awal
saat ini

Unit

REVEGETASI
Penanaman
- Luas

Ha

- Rerata diameter

Cm

- Rerata tinggi

Cm

- Prosentasi tanaman
hidup (survival rate)

%

Pemeliharaan
- Penyulaman

Batang

- Penyiangan

Batang

GANGGUAN HUTAN
Kebakaran

Ha

Genangan

Ha

Hama/penyakit

Batang

Kerusakan fisik

Batang

Perambahan

Ha

Gangguan lain: ........
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Penyediaan lapangan
pekerjaan
Kontribusi
pendapatan
Kelembagaan
masyarakat yang
terbentuk
Luas lahan garapan
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Ha

Saran
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Lampiran 6 Lembar pemantauan curah hujan harian pada areal restorasi
ekosistem hutan rawa gambut
Titik pengamatan :
Blok/Petak

:

Bulan

:

Tahun

:

Tanggal

Curah hujan
aktual (mm)

Keterangan *)

Jumlah
Rata-rata
*) Keterangan: dapat diisi dengan informasi musim (musim hujan/kemarau), kondisi hujan
harian (tidak ada hujan/hujan sepanjang hari/dll), dan informasi lapangan
lainnya yan relevan.

……………………….,…………..

(Nama Pengamat)
Catatan:
Rekapitulasi dapat dilakukan pada setiap bulan (untuk mengetahui fluktuasi curah hujan
bulanan) dan pada setiap musim (untuk mengetahui fluktuasi curah hujan pada musim
hujan dan musim kemarau)

Lampiran
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Lampiran 7 Lembar pemantauan TMAT pada areal restorasi ekosistem
hutan rawa gambut
A. Tabel pengamatan TMAT aktual pada areal restorasi ekosistem hutan
rawa gambut
Blok/Petak

:

Titik pengamatan :
Jarak dari kanal

: …….. m

Bulan

:

Tahun

:

Tanggal

TMAT (cm)

Keterangan *)

Jumlah
Rata-rata
*) Keterangan:
Dapat diisi dengan informasi rewetting (sebelum/sesudah rewetting), musim (musim hujan/
kemarau), dan informasi lapangan lainnya yang relevan.

……………………….,…………..

(Nama Pengamat)
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B. Rekapitulasi data pengamatan TMAT bulanan pada areal restorasi
ekosistem hutan rawa gambut
Blok/Petak

:

Titik pengamatan :
Jarak dari kanal

: …….. m

Tahun

:

Bulan

Rata-rata
TMAT (cm)

Keterangan *)

Jumlah
Rata-rata

……………………….,…………..

(Nama Pengamat)

Lampiran
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C. Rekapitulasi data pengamatan TMAT musiman serta perbandingan
sebelum dan sesudah rewetting pada areal restorasi ekosistem hutan rawa
gambut
Blok/Petak

:

Titik pengamatan :
Jarak dari kanal

: …….. m

Tahun

:

Periode
pengamatan

Rata-rata TMAT
sebelum rewetting
(cm)
Musim
Musim
hujan
kemarau

Rata-rata TMAT
sesudah rewetting
(cm)
Musim
Musim
hujan
kemarau

Keterangan

Jumlah
Rata-rata

……………………….,…………..

(Nama Pengamat)
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