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Lahan gambut cenderung mengalami degradasi dari tahun ke tahun.
Ringkasan
Eksekutif Pertambahan penduduk dan tekanan ekonomi mendorong masyarakat melakukan
(Executive cara-cara budidaya yang kurang berkelanjutan. Kepen ngan ekonomi seringkali
Summary) bertentangan dengan kepen ngan ekologi. Rekomendasi kebijakan yang disarankan
adalah:
a. Inovasi teknologi yang dapat diterapkan adalah: 1) pemilihan bibit karet unggul
dan 2) penanaman kayu pu h (Melaleuca cajupu ssp cajupu ) untuk
diekstraksi minyaknya, sebagai penggan galam (Melaleuca cajupu spp
cumingiana).
b. Penerapan PLTB perlu dibudayakan secara kolek f melalui komunitas. Insen f
diperlukan untuk mendorong masyarakat menerapkan pembukaan lahan
tanpa bakar (PLTB) dalam bentuk bantuan peralatan mekanisasi pertanian
ramah gambut, dolomit, dan herbisida alami.
c. Koordinasi seluruh stakeholder yang terlibat. Sinergitas kelembagaan yang
sudah ada di level desa (Gapoktan, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli
Tabat, Bumdes, lembaga adat). Peran penyuluh sebagai pendamping dan
fasilitator perlu menjadi perha an.
d. Faktor pemasaran menjadi kunci pemilihan jenis tanaman. Pemerintah perlu
menyiapkan pasar komodi adap f gambut (karet, purun, galam, belangeran,
petai, durian, nenas, cabai, terong) untuk mendorong masyarakat menanam
jenis-jenis tersebut.
e. Diperlukan pembuatan demplot agrosilvoﬁshery pilihan masyarakat secara
par sipa f (tanaman kayu + buah-buahan + sayuran + ternak + ikan) dengan
introduksi teknik PLTB yang sederhana dan murah, serta inovasi teknik tata air
gambut yang berkelanjutan.
¹Peneliti Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, KLHK
²Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura
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Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)

Masyarakat memiliki potensi
yang cukup besar untuk menjadi
penjaga kelestarian lingkungan, karena
merekalah yang akan menuai dampak
apabila lahan gambut mengalami
kerusakan (Najiya et al., 2005). Lahan
gambut menjadi sandaran hidup bagi
masyarakat di sekitarnya, walaupun
budidaya di lahan gambut mempunyai
banyak faktor pembatas berupa:
rendahnya ketersediaan hara, banyak
memerlukan input sarana produksi,
keterbatasan teknologi, buruknya
kondisi ﬁsik lahan, dan produk vitas
yang rendah.
Tanaman karet dan galam banyak
memberi manfaat pada pendapatan
m a sya ra kat d a n te r b u k c u ku p
berkelanjutan untuk dikembangkan di
lahan gambut (Mamat, 2016), tapi
belum diop malkan pemanfaatan
ekonominya. Di satu sisi masyarakat
banyak menanam tanaman yang
bernilai ekonomi nggi tapi berpengaruh buruk terhadap ekosistem
gambut.
B u d i d aya d i l a h a n ga m b u t
seringkali dilakukan dengan pembuatan drainase yang berpotensi
terhadap terjadinya kebakaran di

musim kemarau dan peningkatan
pelepasan cadangan karbon
(Wahyunto et al., 2013). Anjuran
pemerintah untuk melakukan
pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)
dak berjalan, sehing ga ladang
masyarakat menjadi terlantar dan
d i t u m b u h i s e m a k- s e m a k ya n g
berpotensi menjadi bahan bakar api di
musim kemarau.
Masyarakat perlu dilibatkan
secara par sipa f untuk memilih jenisjenis tanaman yang secara ekonomis
menguntungkan, secara sosial diterima
dan secara ekologis sesuai untuk
karakteris k ekosistem gambut.
Menurut Rogers (2003) dan Cees
(2004), ada beberapa variabel yang
mempengaruhi adopsi teknologi baru,
yaitu: sifat inovasi (rela ve advantage,
compa bility, complexity, trialability,
dan observability), pe keputusan
inovasi (keputusan opsional, keputusan
kolek f, dan keputusan otoritas),
saluran komunikasi, dan karakteris k
sosial ekonomi masyarakat. Menurut
Scholz (2004), ada ga faktor dapat
mempengaruhi adopsi sebuah inovasi,
yaitu: maksimalisasi manfaat, insen f
lingkungan eksternal, dan persepsi
teknologi asosiasinya dengan risiko.

Lokasi peneli an dilakukan di
Metodologi
Kabupaten
Pulang Pisau (Kalimantan
(Methodology)

(mewakili gambut dalam). Peneli an
dilakukan dengan pendekatan semi
par sipa f dengan melakukan indepth
interview, observasi lapangan dan
focus group discussion. Data yang
terkumpul dianalisis secara deskrip f
kualita f dan Analisis Matrix of Cross
Impact Mul plica ons Applied to a
Classiﬁca on (MICMAC).

Tengah), dengan mengambil sampel
ga desa yang dipilih secara purposive,
yang mewakili ke ga kondisi
kedalaman gambut, yaitu: Desa
Gohong (mewakili gambut dangkal),
Desa Garung (mewakili gambut
sedang), dan desa Tumbang Nusa
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Temuan Kunci
(Key Findings)

A.

Fa k t o r- Fa k t o r y a n g M e m pengaruhi Adopsi

A.1. Kondisi Sosial Masyarakat
Secara umum masyarakat di
ke ga lokasi menguasai lahan yang luas
(rata-rata 2–5 Ha/KK) dengan ngkat
produk vitas yang rendah. Larangan
pembakaran lahan membuat food
security masyarakat terganggu. Kondisi
tersebut mendorong masyarakat
menebang kayu galam dari alam untuk
dijual. Larangan pembakaran lahan
juga menimbulkan pengaruh mulai

berkurangnya gotong-royong dalam
kegiatan pertanian, hilangnya spesies
padi gambut lokal setempat, dinggalkannya pengetahuan cara
membaca alam, hilangnya upacaraupacara adat dalam prosesi pembukaan lahan, tanam, hingga panen.
Walaupun masyarakat secara
turun-temurun mempunyai
pengetahuan dan berpengalaman
dalam budidaya di lahan gambut, tetapi
m a s i h d i t e m u k a n ke s e n j a n g a n
pengetahuan (gap knowledge) antara
negara dan masyarakat.

Tabel 1. Kesenjangan pengetahuan antara negara dan masyarakat tentang pengelolaan
lahan gambut berkelanjutan

Sebagian besar masyarakat tergolong
dalam early majority (35%) dan late
majority (35%). Kedua kelompok ini
mempunyai karakter sangat ha -ha
dalam memutuskan melakukan teknikteknik baru. Mereka menunggu banyak

orang menerapkan teknik baru, setelah
itu baru mereka mau menirunya. Ini
menjadi penjelas, mengapa teknik
budidaya gambut yang diperkenalkan
lambat untuk diadopsi.
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Gambar 1. Kategori masyarakat terhadap inovasi baru

A.2. Sifat Intrinsik Teknik Budiaya
Gambut Berkelanjutan yang
Ditawarkan
Masyakat dak mengetahui
is lah paludikultur, tetapi mereka
sebenarnya sudah menerapkan teknik
tersebut pada gambut dalam dengan
cara membiarkan lahannya ditumbuhi
tanaman lokal setempat (jelutung,
gemor, galam, purun, dan balangeran).
Sistem paludikultur “mudah dilakukan”
tetapi “kurang menguntungkan” secara
ekonomi. Menurut masyarakat setempat, teknik paludikultur kurang
sesuai untuk jenis tanaman tertentu
(sengon, sawit, buah-buahan) karena
menyebabkan tanaman terendam,
pertumbuhannya lambat dan ma .
Kondisi tersebut membuat masyarakat
membuat guludan dan parit-parit
untuk mengeringkan lahan. Teknik ini
“kurang compa ble” dengan teknik
budidaya gambut berkelanjutan.
A.3. Pengambilan Keputusan Inovasi
Pengambilan keputusan untuk
memilih jenis tanaman dan sistem
budidayanya adalah menjadi keputusan pilihan (op onal) masingmasing individu petani. Keputusan
otoritas dalam bentuk pelarangan
pembakaran dalam penyiapan lahan
diterima dan dipatuhi masyarakat.
Pe rga n a n p ra k k p e r l a d a n ga n
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m e n j a d i P LT B m e m e r l u k a n ke sepakatan bersama dalam bentuk
ke p u t u s a n ko l e k f m e n d o ro n g
komunitas bekerja sama dengan sistem
kegotong-royongan.
A.4. Saluran Komunikasi
Masyarakat di lokasi peneli an
kurang mendapatkan penyuluhan
te n ta n g b u d i d aya ga m b u t b e rke l a n j u ta n . S u m b e r i n fo r m a s i /
pengetahuan yang diperoleh
masyarakat sebagian (45%) berasal
dari nenek moyangnya dan hasil
pengalaman di lapangan, dari penyuluh
dan pela han pemerintah (36%), dan
sisanya (19%) dari media massa.
B.

Strategi Penerapan Teknik
Budidaya Gambut Berkelanjutan

Hasil analisis MICMAC memberikan informasi variabel apa saja
yang mempengaruhi petani dalam
memutuskan jenis tanaman yang
ditanam di lahan usahanya. Informasi
ini pen ng untuk mendesain model
agroforestry yang disarankan.
Untuk menyusun strategi
budidaya gambut berkelanjutan, perlu
dipetakan kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman yang ada,
seper terlihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis tanaman

Tabel 3. Analisis SWOT Budidaya Gambut Berkelanjutan
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Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan
(Policy Options and
Recommendations)

Berdasarkan temuan peneli an,
rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah:
a. Inovasi teknologi yang secara
ekonomi menguntungkan, secara
sosial bisa diterima, dan secara
ekologi berkelanjutan yaitu: 1)
Introduksi bibit karet unggul dan 2)
Penanaman tanaman kayu pu h
(Melaleuca cajupu ssp cajupu )
untuk diekstraksi minyaknya.
Tanaman minyak kayu pu h masih
satu spesies dengan tanaman
galam (Melaleuca cajupu ssp
cumingiana).
b. Ladang yang terlantar paska
larangan pembakaran perlu mendapatkan insen f dalam bentuk
bantuan peralatan mekanisasi
pertanian ramah gambut, dolomit,
dan herbisida alami untuk mendorong masyarakat menerapkan
PLTB. Perlu membudayakan PLTB
b e r b a s i s ko m u n i t a s , ka r e n a
membutuhkan tenaga kerja yang
banyak.
c. Kelembagaan yang sudah ada
(Gapoktan, Masyarakat Peduli Api,
Masyarakat Peduli Tabat, Bumdes)
perlu diperkuat dan saling bers i n e rg i u nt u k m e n i n g kat ka n
kesejahteraan masyarakat, mem-
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beri kontribusi pada pendapatan
d e s a d e n ga n te ta p m e n j a ga
kelestarian lingkungan. Kolaborasi
lembaga di ngkat desa perlu
diperkuat dengan Peraturan Desa
(Perdes) dengan fasilitasi pendanaan dari Dana Desa.
d. Peran penyuluh sebagai pendamping dan fasilator perlu
menjadi perha an. Local champion
berpotensi dijadikan penggerak
bagi petani lainnya untuk
menerapkan teknik budidaya
gambut berkelanjutan.
e. Faktor pemasaran menjadi kunci
pemilihan jenis tanaman. Untuk
mendorong masyarakat memilih
jenis tanaman yang adap f di lahan
gambut (karet, purun, galam,
belangeran, petai, durian, nenas,
cabai, terong), pemerintah perlu
menyiapkan pasarnya.
f. Masyarakat perlu melihat dan
m e n ga m a m o d e l b u d i d ay a
gambut berkelanjutan, oleh karena
itu diperlukan pembuatan demplot
agrosilvoﬁshery secara par sipa f
dengan introduksi teknik PLTB yang
sederhana dan murah, serta
inovasi teknik tata air gambut yang
berkelanjutan.
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Lampiran
(Attachment)

Tumpang sari karet dengan tanaman
palawija pada gambut dangkal
dengan parit pembatas antar lahan

Tumpang sari karet dengan tanaman
palawija pada gambut dangkal

Diskusi dengan salah satu petani
champion dari Desa Garung

FGD di Desa Garung

Pemanfaatan air gambut untuk
kegiatan rumah tangga
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