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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 Kerusakan fungsi ekosistem gambut terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang salah 
dengan pemilihan komoditas bisnis yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan 
gambut. Hal ini diperparah dengan pengurasan air gambut yang berakibat kekeringan 
(kering tak balik) pada gambutnya itu sendiri yang saat ini sebagai pemicu kebakaran. 
Fakta dilapangan menunjukkan kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun dengan 
luasan yang selalu bertambah merupakan kenyataan bahwa gambut tidak lagi dalam 
kondisi alaminya atau sudah mengalami kerusakan. 

 Kerugian dari peristiwa kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun di 6 provinsi yang 
secara finansial mencapai 400 – 600 Triliun Rupiah, kerugian masyarakat berupa 
gangguan kesehatan, aktivitas dan pendidikan pada 6,5 juta penduduk. 

 Mengingat besarnya kerugian akibat kerusakan fungsi ekosistem gambut tersebut, 
pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan 
pemulihan fungsi ekosistem gambut sampai pada kondisi alaminya. Menjaga kubah 
gambut sebagai pengendali hidrologi pada satu kesatuan hidrologis gambut (KHG). 
Upaya pemulihan fungsi ekosistem gambut bisa dilakukan melalui : 

 Restorasi ekosistem gambut  

 Rehabilitasi ekosistem gambut  

 Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

 Restorasi ekosistem gambut dapat dilakukan melalui penataan kembali fungsi hidrologi 
dimana kubah gambut sebagai penyimpan air jangka panjang (long storage of water), 
sehingga gambut tetap basah dan sulit terbakar. 

o Restorasi tata air diprioritaskan pada daerah kubah-kubah gambut dengan 
melakukan penutupan sepenuhnya seluruh kanal-kanal yang sudah terlanjur 
ada di atasnya.   Lalu restorasi dilanjutkan dengan menyekat kanal-kanal 
(blocking of canals) yang sudah terlanjur ada di sekitar atau di bagian bawah 
dari kubah gambut (termasuk kanal-kanal yang terdapat dalam wilayah konsesi  
perkebunan  kelapa  sawit,  HTI  akasia,  maupun  pertanian masyarakat 

o Sekat-sekat yang dibangun dalam sebuah kanal, jumlahnya harus memadai 
(bukan satu sekat untuk satu kanal) sehingga lahan gambut di sekitar kanal 
menjadi basah 

o Sekat-sekat yang dibangun bukan berupa pilahan papan, tapi berupa sekat 
yang  memiliki  ruangan  cukup  memadai  untuk  ditanami  vegetasi 
endemik/asli lahan gambut.  Keberadaan vegetasi di atas sekat diharapkan 
dapat memperkuat kontruksi sekat 

o Untuk mencegah abrasi pada sisi-sisi dinding kanal, perlu ditanami berbagai 
tanaman endemic/ asli lahan gambut kearah daratan 

o Keberadaan   sekat-sekat   harus   secara   rutin   di   pantau   dan   di   rawat 
keberadaannya 
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o Pembangunan sekat-sekat agar sebelumnya disosialisasikan dan melibatkan 
masyarakat setempat, baik dalam pembangunan - pemantauan dan 
perawatannya 

 Rehabilitasi  vegetasi  pada  lahan  gambut  bertujuan  untuk  mengembalikan  tutupan 
lahan  agar  fungsi  ekosistem  gambut  (diharapkan)  dapat  pulih  seperti  sediakala. 
Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipertimbangkan terkait rehabilitasi vegetasi di 
lahan gambut 

o Upaya-upaya  rehabilitasi  harus  segera  dilakukan  sebelum  air  di  dalam 
hamparan lahan gambut, akibat adanya subsiden gambut, tidak dapat di 
drainase secara gravitasi (Undrainable). 

o Rehabilitasi  vegetasi  pada  ekosistem  gambut  sebaiknya  dilakukan  setelah 
restorasi tata air (hidrology) dikerjakan. Karena jika di lantai lahan gambut 
yang rusak masih terdapat benih-benih tanaman endemic, maka benih akan 
tumbuh dengan sendirinya 

o Jangan melakukan rehabilitasi vegetasi di lahan gambut jika tata air di lahan 
gambut belum pulih dengan baik 

o Rehabilitasi vegetasi di lahan gambut wajib memperhatikan musim, tinggi 
genangan air, waktu mempersiapkan bibit dan penanaman, tinggi gundukan 
(mounds) dll.  Jika hal-hal demikian diabaikan, maka keberhasilan tumbuh 
vegetasi akan sangat rendah bahkan gagal. 

o Rehabilitasi  vegetasi  di  lahan  gambut  sebaiknya  menggunakan  jenis-jenis 
tanaman rawa endemic yang tidak memerlukan drainase (dikenal dengan 
sebutan paludiculture) dan sangat direkomendasikan untuk kegiatan- kegiatan 
di zona fungsi lindung gambut. 

o Di dalam zona fungsi budidaya (di luar fungsi lindung), direkomendasikan 
untuk menanam tanaman buah, tanaman pangan, HHBK termasuk getah, rotan, 
lebah madu serta tanaman yang menghasilkan kayu energi, serta bisa 
dikembangkan tanaman kayu alternatif sumber serat misalnya gerunggang 
(Cratoxylon arborescens). Pola agroforestri juga direkomendasikan untuk 
kegiatan-kegiatan masyarakat yang tinggal di zona ini. 

o Pelibatan masyarakat   dalam   proses   rehabilitasi   vegetasi   bisa   dibangun 
melalui pembibitan berbasis masyarakat lokal dengan mengembangkan 
tanaman-tamanan endemik. Hal ini selain untuk mengembangkan ekonomi 
masyarakat juga sekaligus mendidik masyarakat setempat dalam 
meningkatkan kepedulian lingkungan dan rasa memiliki 

 Best Practice di Lahan Gambut.   Praktek-praktek pengelolaan lahan gambut secara 
bijak (tanpa membuat kanal-kanal) dan terbukti berhasil telah banyak dilakukan 
masyarakat Suku Dayak dan Suku Banjar di Kalimantan Tengah. Cara-cara demikian 
terbukti tidak menimbulkan kebakaran tapi justru menyebabkan terjadinya 
pembasahan lahan gambut, sehingga terbebas dari bahaya kebakaran.  Diantaranya 
adalah : 

o Pertanian  system  surjan  (semacam  agro-forestry).    Sistem  ini  menerapkan 
adanya hamparan lahan gambut yang lebih rendah (dikenal dengan sebutan 
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tabukan) lalu disekeliling hamparan ini dikelilingi oleh pematang yang lebih 
tinggi dari tabukan (dikenal dengan sebutan guludan).  Jenis vegetasi yang 
ditanam disesuaikan dengan kharakteristik tabukan yang selalu basah (dapat 
ditanami padi sebagai tanaman lahan basah), lalu pada gundukannya ditanami 
vegetasi hutan yang tidak menyukai banyak air/genangan. 

o Kolam  beje, Kolam-kolam  semacam  ini  berbentuk  persegi  panjang  dan 
umumnya terletak di hamparan lahan gambut di belakang rumah penduduk 
yang umumnya terletak di pinggir sungai.   Kolam-kolam ini selain berisikan 
ikan yang berasal dari luapan sungai saat musim hujan, ia akan berperan sebagai 
tandon cadangan air dan pengisi air tanah gambut (recharging area) 

 Indikator keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem gambut didasarkan pada 
kembalinya fungsi gambut sebagai penyimpan air; sebagai media tumbuh yang cocok 
bagi tanaman serta keragaan tanaman yang tumbuh diatasnya. 

 

No Kegiatan 
Fungsi Kawasan 

Keterangan 
Lindung Penyangga Budidaya 

1 Rapid Asessment dan Quick Response   

A Rapid Asessment V V V Analisis kinerja tata kelola air dalam 

pemetaan kanal – kanal di lahan gambut, 

pola aliran air, lokasi titik-titik api, curah 

hujan dan hidrologi serta evaluasi tata 

ruang 

      

B Quick Response V V V Tindakan cepat antisipasi kebakaran 

yang akan segera terjadi dengan 

tindakan : tutup kanal – kanal yang 

berdekatan dengan kawasan konservasi, 

tutup / bendung sungai – sungai kecil 

kawasan konservasi,  

      

2 Restorasi     

 Rewetting V  V V Merupakan tujuan dari kegiatan 

restorasi dengan melakukan 

pembasahan kembali untuk pemulihan 

fungsi hidrologis gambut. Metode yang 

digunakan seperti sekat kanal, 

pompanisasi, kolam beje, dll 

A Sekat Kanal V V V Kanal Primer – Sekunder – Tersier  

B Penyekatan Handil - - V  Kelembagaan masyarakat untuk 

pengelolaan air – istilah di masy “Tatas” 

yang berkaitan dengan illegal logging 

Diusulkan permasalahan handil lebih 

kepada permasalahan sosial budaya  

C Pompanisasi - V  V Dipergunakan jika sudah tidak ada cara 

lain, maindrainnya harus bertingkat 

D Kolam Beje - V V Letaknya di lokasi yang overflow  untuk 

memerangkap ikan saat terjadi luapan. 

Tidak dilakukan di kawasan lindung 
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No Kegiatan 
Fungsi Kawasan 

Keterangan 
Lindung Penyangga Budidaya 

karena ada pembuatan Tatas (saluran ke 

sungai) 

E Paludikultur  V - - Menanam vegetasi khas rawa gambut / 

endemik di kawasan lindung untuk 

mengembalikan fungsi lindungnya 

      

3 Rehabilitasi     

A Silvikultur Jenis V V V Teknik pemilihan dan pembudidayaan 

tanaman kehutanan untuk jenis dan 

lokasi tertentu 

B Revegetasi V V V Penanaman kembali sesuai dengan 

fungsi kawasan atau kondisi kawasan 

C Agroforestri - - V Teknik penanaman dengan pola 

kombinasi tanaman kehutanan yang 

dilaksanakan di zona budidaya 

D Paludikultur - V V Menanam vegetasi khas rawa gambut / 

endemik, di kawasan budidaya selain 

mendapatkan fungsi rehabilitasi juga 

memiliki nilai ekonomi 
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KETENTUAN UMUM 

 
Agroforestri   adalah   sistem   pertanian   terintegrasi   berbagai   komoditas   berbasis 

tanaman kehutanan.  Sistem surjan merupakan agroforestry yang 
tidak membutuhkan adanya saluran – saluran / kanal – kanal drainase, 
sehingga lahan gambut dapat dipertahankan tetap basah 

Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut (biotik dan abiotic) yang merupakan 
satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya 

Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari 
seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak 
kubah Gambut dan sekitarnya 

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan 
yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada daerah 
rawa yang jenuh air sejak ribuan tahun yang lalu 

Kesatuan  Hidrologis  Gambut  (KHG)  adalah  Ekosistem  Gambut  yang  letaknya  di 
antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa 

Kubah gambut adalah bagian dari kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang pada 
umumnya berbentuk cembung dan memiliki ketebalan gambut > 3 
meter, dimana air gambut tersimpan cukup banyak dan membasahi 
lahan gambut di sekitarnya. 

Paludikultur  adalah  budidaya  tanaman  dengan  menggunakan  jenis-jenis  tanaman 
rawa (tanaman lahan basah) yang tidak memerlukan adanya drainase 
air gambut. 

Pemulihan fungsi ekosistem adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan 
sifat dan fungsi ekosistem sesuai sifat dan fungsi semula, baik melalui 
restorasi hydrology (tata air) maupun rehabilitasi vegetasi. 

Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem gambut 
melalui penanaman jenis-jenis tanaman endemic lahan gambut (pada 
fungsi lindung) atau dengan jenis-jenis tanaman lahan basah (rawa) 
lainnya (pada fungsi budidaya). 

Restorasi Tata Air adalah upaya pemulihan tata air (hydrology lahan gambut) untuk 
menjadikan ekosistem gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah 
dan berfungsi kembali sebagaimana semula. 

Rewetting atau perendaman adalah pembasahan kembali material gambut yang 
mengering akibat turunnya muka air tanah gambut dengan cara 
meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah gambut, antara lain 
melalui pembuatan sekat-sekat di dalam kanal-kanal yang sudah 
terlanjur ada di lahan gambut. 

Sekat kanal atau canal blocking atau tabat adalah sekat-sekat yang dibuat di dalam 
sebuah kanal yang mana kanal-kanal tersebut sudah terlanjur ada di 
lahan gambut. Dengan  adanya  sekat-sekat  ini,  penurunan  permukaan  
air  di  lahan  gambut  dapat dicegah dan lahan gambut disekitarnya 
akan tetap basah dan sulit terbakar.   Kanal- kanal yang disekat-sekat 
ini dapat berfungsi sebagai kolam ikan (di Kalimantan Tengah disebut 
kolam beje) dan sebagai penampungan/ tandon air (water storage) 
yang berfungsi sebagai cadangan air untuk memadamkan kebakaran 
saat kemarau 
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Zona penyangga terletak di dalam wilayah KHG dengan fungsi budidaya dan bertujuan 
untuk melindungi fungsi lindung gambut (baik dari sisi hidrology 
maupun vegetasi). 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Keberadaan jaringan kanal-kanal di lahan gambut yang demikian banyak dan 
panjangnya (total panjang diperkirakan 2 juta km) merupakan cikal bakal 
penyebab keringnya gambut sehingga mudah terbakar. 

Kebakaran  di  lahan  gambut  yang  terjadi  hampir  setiap  tahun  saat  musim 
kemarau telah menimbulkan kerusakan dan terganggunya ekosistem gambut 
dalam tingkatan yang sangat mengkhawatirkan.     Oleh karena itu diperlukan 
adanya solusi  permanen untuk  mencegah kebakaran  dimasa-masa  mendatang 
dan akhirnya terjadi perbaikan terhadap kondisi dan fungsi ekositem gambut 
secara menyeluruh. 

Solusi tersebut memerlukan kerangka dasar atau kerangka berpikir yang tepat 
serta berkelanjutan untuk dapat dijadikan landasan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sebagai Blue Print kerja yang jelas, terarah, dan 
komprehensif, dengan   memperhatikan perubahan perilaku alam secara terus 
menerus, sehingga diperoleh kebijakan atau konsep penanganan/pencegahan 
kebakaran lahan gambut dan pemulihannya yang permanen dan terukur. 

Upaya Perlindungan dan pengelolaan diterjemahkan ke dalam regulasi dan 
kebijakan sehingga dapat dijadikan acuan penanganan lahan gambut sesuai 
dengan yang diamanatkan dalam PP No.71 Tahun 2014, dimana Pengelolaan 
terdiri dari PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGENDALIAN (Pencegahan, 
Penanggulangan, dan Pemulihan), PEMELIHARAAN, dan PENGAWASAN. 

Pembahasan pemulihan terhadap lahan yang sudah rusak, di samping aspek 
teknis, perspektif kelembagaan juga menjadi bahasan penting untuk mendorong 
keterlibatan masyarakat yang lebih aktif.  Faktor kelembagaan menjadi sangat 
penting dalam pengamanan gambut berbasis masyarakat. 
 

1.2. Tujuan Pedoman 

Tujuan dari penyusunan Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut terdegradasi 
adalah sebagai prosedur operasional standar pemulihan ekosistem gambut yang 
komprehensif dan terintegrasi dan meliputi aspek-aspek  ekologi, sosial dan  
ekonomi  di lahan gambut  khususnya pasca kebakaran dan kondisi ekosistem 
gambut yang rusak. 

 

1.3. Tujuan Pemulihan 

Pemulihan dimaksudkan untuk mengembalikan, mempertahankan dan 
meningkatkan fungsi ekosistem gambut yang dilakukan secara bertahap. 
 

1.4. Manfaat 

Manfaat Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut adalah sebagai petunjuk 
pelaksanaan untuk pemulihan ekosistem gambut terdegradasi, baik pada zona 

http://www.antaranews.com/berita/461223/indonesia-butuh-peraturan-baru-untuk-lindungi-gambut
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lindung, zona penyangga dan zona budidaya, secara terintegrasi dengan pelibatan 
multi pihak. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut meliputi teknik/ tata cara 
restorasi tata air (rewetting) serta teknik rehabilitasi vegetasi baik pada daerah- 
daerah dengan fungsi lindung maupun fungsi budidaya (sebagaimana dijelaskan 
dalam PP No 71/2014) dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari 
pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat dan masyarakat 

Pemulihan dilakukan dengan cara : 

a) Restorasi tata air (rewetting) ekosistem gambut dan paludikultur, 

b) Rehabilitasi vegetasi ekosistem gambut, dan / atau 

c) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seperti pengembangan budidaya tanaman yang tidak 
memerlukan drainase (paludiculture), sistem surjan, dan kolam beje 
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BAB II PENILAIAN CEPAT (RAPID ASESSMENT) DAN 

QUICK RESPONSE 
 

2.1. Rapid Asessment 

Rapid Asessment untuk pemulihan melakukan analisa kinerja tata air, meliputi : 

1. Petakan  keberadaan  seluruh  kanal-kanal  yang  terdapat  dilahan  gambut,  baik 

yang berada dalam fungsi lindung, maupun dalam fungsi budidaya.  Peta tersebut 

juga mencantumkan status kepemilikan kanal-kanal, dimensi ukuran fisik 

(panjang, lebar dan kedalam kanal, serta ketebalan gambut pada kanal-kanal 

tersebut).  Peta ini akan sangat diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan 

restorasi tata air dan rehabilitasi vegetasi serta untuk memantau tingkat 

keberhasilannya.      Dimensi  ukuran  fisik  kanal  diperlukan  untuk  menetapkan 

biaya pembangunan sekat – sekat di dalam kanal. Pada tahun 2004, biaya 

penyekatan kanal (termasuk upah dan bahan) di eks PLG-Kalimantan Tengah, 

berukuran lebar kanal 28 meter dengan ketebalan gambut 12 meter mencapai 

sekitar Rp 150 juta. 

2. Pendataan/petakan Pola aliran (arah aliran) air permukaan dan air tanah di lahan 

gambut.  Pendataan dilakukan untuk mengetahui pola aliran yang terjadi saat ini 

setelah kebakaran dengan membandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hasilnya 

berupa peta arah aliran air tanah dan air permukaan dan akan digunakan sebagai 

landasan dalam menempatkan sekat-selat di dalam kanal 

3. Petakan lokasi eks titik-titik api dan kondisi tutupan lahan pasca kebakaran dan 

luas lahan yang rusak akibat terbakar. Data ini akan bermanfaat untuk 

menetapkan lokasi-lokasi embung sebagai tandon air dan langkah-langkah 

rehabilitasi vegetasi di atasnya 

4. Lakukan  analisa  cuaca  (curah  hujan)  dan  hidrologi  (tinggi  muka  air  tanah 

gambut, tinggi dan lama genangan di lahan gambut), kondisi tanah dan kondisi 

vegetasi asal sebagai acuan dalam menerapkan rehabilitasi vegetasi 

5. Evaluasi  tata  ruang.    Lakukan  cross  check      terhadap  seluruh  tutupan  lahan 

gambut  (baik  yang  rusak  pada  pasca  kebakaran,  maupun  yang  telah 

dialihgunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk lokasi perkebunan sawit, HTI, 

maupun pertanian). Data   ini   dapat   digunakan   sebagai   acuan   untuk 

mengembalikan fungsi lahan sebagaimana tercantum dalam tata ruang, atau 

bahkan di cabut untuk dijadikan kawasan dengan fungsi lindung sebagaimana 

tercantum dapam Pasal 9 PP No 71/2014 

6. Analisa kon di si  tata guna lahan termasuk luasannya,  melakukan upaya – upaya 

evaluasi lahan dan kondisinya. Petakan status lahan gambut saat ini: Kawasan 

Konservasi, Hutan Produksi dengan konsesi, Hutan Produksi yang belum 

dikembangkan, Areal APL yang telah dikembangkan, areal APL yang belum 

dikembangkan. Dari masing masing status kawasan ini dipilah mana kawasan 

yang hanya perlu dilindungi, mana yang perlu di restorasi dan / atau direhabilitasi 
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2.2. Quick Response 

Tindakan  cepat  bersifat  sangat  penting  (crucial) dilakukan  untuk  mengantisipasi 
kebakaran yang dapat segera terjadi kembali tahun depan, diantaranya meliputi : 

1. Segera tutup seluruh kanal-kanal yang berada di dalam kawasan konservasi 

dan/atau letaknya berdempetan dengan kawasan konservasi (penutupan harus 

telah selesai dilakukan sebelum akhir musim hujan) 

2. Segera tutup / bendung (dapat menggunakan bendung karet) sungai – sungai kecil 

yang melintasi kawasan konservasi berlahan gambut. Jumlah bendung yang 

dibangun harus cukup memadai agar lahan gambut di dalam kawasan konservasi 

menjadi basah. Misalnya terdapat di TN Sembilang (Sumsel), TN Berbak (Jambi), 

SM Kerumutan di Riau dll. 

3. Segera perintahkan kepada seluruh pihak (swasta, masyarakat, pemerintah 

daerah) untuk melakukan penyekatan kanal – kanal yang terdapat pada konsesi- 

konsesi lahan gambut maupun pada lahan gambut yang digarap petani.  Jumlah 

sekat yang dibangun dalam satu kanal harus cukup banyak agar lahan gambut di 

sekitarnya dapat terbasahi sehingga sulit terbakar. Hal demikian dapat mengacu 

pada Pasal 23 dari PP No 71/2014 

4. Segera perintahkan kepada seluruh pihak (swasta, masyarakat, pemerintah 

daerah) untuk membangun tandon-tandon air di dekat lokasi potensial terbakar 

(biasanya di sekitar lokasi kebakaran tahun 2015, dimana masih terdapat tonggak 

/tegakan sisa-sisa vegetasi yang belum habis terbakar secara sempurna) 

5. Kordinasikan dengan K/L lainnya tentang larangan adanya pembangunan kanal – 

kanal baru di lahan gambut 
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BAB III RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT  

 

3.1. Prinsip Restorasi Tata Air 

Prinsip – prinsip restorasi ekosistem gambut meliputi : 

a) Kubah gambut dan fungsi lindung gambut (kedalaman > 3 meter), idealnya 
merupakan daerah / zona yang terbebaskan dari pemanfaatan dan dari 
keberadaan kanal-kanal. Daerah-daerah ini berfungsi sebagai pengatur 
keseimbangan hidrologi dalam satu kesatuan hidrologis gambut (KHG). 

b) Untuk  mengembalikan  fungsi  hidrologis  pada  kubah  dan  fungsi  lindung 
gambut, seluruh kanal-kanal yang terdapat di dalamnya mesti ditutup (urug). 
Karena  daerah-daerah  ini  berperan  sebagai  penyimpan  cadangan  air  dan 
pengatur   keseimbangan/pengendali   air   dalam   satu   Kesatuan   Hidrologis 
Gambut (KHG) 

c) 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. 

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

3.2. Tahapan Restorasi Tata Air 

Secara garis besar tahapan restorasi tata air meliputi : 
a) Fase persiapan, meliputi : 

o Identifikasi lokasi parit/ saluran yang akan disekat, status pemanfaatan 
dan kepemilikannya saat ini; 

o Identifikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan 
sosialissi rencana penyekatan parit/ saluran; 

o Perolehan ijin tertulis dari pejabat berwenang tertinggi setempat dan (jika 
dipelrukan) juga dari pejabat instansi teknsi terkait lainnya atau pada para 
pemilik parit / slauran; 

o Analisa biaya, akses ke lokasi parit / saluran, jenis peralatan yang akan 
dipakai, potensi hambatan dan sebagainya 

b) Perolehan data, pembuatan disain dan AMDAL (jika diperlukan) meliputi ; 
o Survei pendahuluan untuk pengumpulan data dasar kawasan, meliputi 

data hidrologi, tanah, limnologi, sosial ekonomi, keanekaragaman hayati 
dan kehutanan untuk tujuan rehabilitasi; 

o Pembuatan dan penyusunan disain teknis; 
o Pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (jika diperlukan)  

c) Pelaksanaan penyekatan kanal – kanal / saluran, meliputi :  
o Persiapan alat dan bahan; 
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o Mobilisasi tenaga kerja, alat dan bahan; 
o Kegiatan penyekatan parit / saluran 

d) Perawatan dan pemantauan, meliputi :  
o Perawatan bangunan sekat, 
o Penyusunan panduan pemantauan dan evaluasi 
o Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin 

Pada akhir dua tahap kegiatan besar (survei dan restorasi), perlu dilakukan 
kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan. 

 

3.3. Teknik Restorasi Tata Air 

Restorasi tata air bertujuan untuk membasahi atau bahkan menggenangi (rewetting) 

lahan gambut, agar gambut menjadi basah dan sulit terbakar.   Terdapat berbagai cara 

untuk membasahi atau mencegah larinya air gambut, diantaranya : 

3.3.1. Penutupan Kanal secara Total (Urug) 

Penutupan kanal-kanal dengan cara diurug dapat dilakukan dengan 
menimbun kanal-kanal tersebut dengan menggunakan materi gambut yang 
tertumpuk disekitarnya.  Cara demikian dapat dilakukan dengan mudah, 
baik menggunakan tenaga manusia atau peralatan berat seperti excavator. 
Penggunaan excavator adalah pilihan terakhir, karena lahan gambut 
merupakan tanah gembur, dan excavator dapat ambelas.  Penggunaan 
tenaga manusia, selain beresiko kecil juga dapat menciptakan lapangan kerja 
untuk masyarakat di sekitarnya. Cara demikian (di urug) sangat dianjurkan 
untuk dilakukan pada kanal-kanal yang terdapat di lahan gambut dalam 
kawasan konservasi dan/atau kanal-kanalnya terletak berdempetan dengan 
kawasan konservasi dan dijadikan batas-batas (boundaries) kepemilikan 
lahan oleh pihak pemilik konsesi (sawit ataupun HTI), Gambar 1. 

 

Gambar  1 Kanal-kanal dijadikan batas konsesi HTI, letak kanal berdempetan dengan batas 
kawasan Konservasi. Kanal-kanal ini harus ditutup dengan cara mengurugnya dengan materi 

gambut di sekitarnya 

 



 

7 

3.3.2. Pembendungan anak – anak sungai atau sungai – sungai kecil yang 

melintasi kawasan konservasi yang berlahan gambut 

Berbagai kawasan konservasi (seperti Taman Nasional Berbak di Jambi, TN 
Sembilang di Sumatera Selatan, TN Danau Sentarum di Kalimantan Barat, TN 
Sebangau dan Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Suaka Marga Satwa 
Kerumutan di Riau dll) berada di lahan gambut. Di dalam atau sekitar 
kawasan konservasi tersebut banyak dijumpai adanya sungai-sungai (atau 
anak-anak sungai) yang selain dijadikan akses masuk ke dalam kawasaan 
oleh masyarakat dan para penebang liar, ia juga berfungsi sebagai ‘kanal 
alami’ yang menyebabkan air di lahan gambut sekitarnya menjadi kering. 
Kondisi demikian, diperparah dengan banyaknya kanal-kanal drainase yang 
dibangun oleh para pemilik konsesi, yang akhirnya mempengaruhi 
keberadaan air gambut di kawasan konservasi. 

Untuk mencegah keringnya lahan gambut di kawasan konservasi, maka 
sungai-sungai kecil dan anak-anak sungai yang melintas di dalam atau di 
dekatnya dapat dibendung (misalnya mengunakan bendung karet, Gambar 
3). Lokasi dimana bending-bendung tersebut ditempatkan harus dijaga 
petugas agar tidak dirusak masyarakat.  Bendung karet ini difungsikan 
ketika menjelang akhir musim hujan dan dioperasikan oleh PolHut atau para 
Jagawana. 

 

 

Gambar  2 Sungai Kerumutan dibendung dengan beberapa 
DAM Karet 
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3.3.3. Membangun sekat – sekat di dalam kanal (canal blockings) pada lahan 

gambut yang telah dimanfaatkan 

Pembangunan  sekat-sekat di dalam sebuah kanal (canal blockings), yang 
mana kanal-kanal tersebut 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). 

Lahan gambut yang telah dibuka/dimanfaatkan, pada umumnya kanal-kanal 
di atasnya telah dibangun oleh pihak pemegang ijin konsesi (untuk 
perkebunan kelapa sawit dan/atau HTI akasia), pekebun sawit skala kecil 
(petani swadaya, plasma, koperasi dll) dan petani dengan jenis tanaman 
komoditas lainnya. Selain pihak-pihak di atas, banyak juga lahan gambut 
yang di atasnya sudah terlanjur dibangun kanal-kanal oleh instansi 
pemerintah (misalnya eks PLG di Kalimantan Tengah; lokasi proyek MIFEE 
di Papua; pembangungan sodetan lahan gambut di sebelah selatan Katingan, 
Kalimantan Tengah dll). Pada umumnya kanal – kanal ini di bangun 
Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Dinas-dinas PU di daerah. 

 

3.3.3.1. Strategi Penyekatan Kanal 

Lahan gambut yang di atasnya telah dibangun jaringan kanal-kanal drainase 
(jumlahnya sangat banyak dan sangat panjang, total diperkirakan sekitar 2 
juta  km),  ketebalan  gambutnya  bervariasi  antara  kurang  dari  1  meter 
hingga lebih dari 3 meter (bahkan berada di kubah gambut).    Sehubungan 
dengan kondisi demikian, maka strategy penyekatan kanal-kanal wajib 
mengikuti urutan sebagai berikut : 

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

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

o Sekat – sekat yang dibangun cukup tebal (bukan sekedar lembaran 
papan) dan memiliki ruangan untuk ditanami vegetasi (dikenal 
dengan sebutan “sekat isi”) 

o Sedapat mungkin bahan – bahan yang digunakan untuk membangun 
sekat terbuat dari bahan alami (misal kayu gelam, belangiran) yang 
terdapat di lahan gambut (hindari penggunaan bahan logam, karena 
mudah berkarat dan dicuri / dirusak) 

o Seluruh sekat – sekat yang sudah dibangun wajib dirawat, dipantau 
dan dievaluasi 
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o Sekat-sekat    yang    dibangun    di    lahan    masyarakat    mesti    di 
sosialisasikan terlebih dahulu dan melibatkan mereka dalam 
pengerjaan, perawatan dan pemantauannya 

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

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

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

Gambar  3 Tampak Samping Sekat Isi ditanami vegetasi (Sumber : Suryadiputra, 
2005) 
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o Seluruh  sekat-sekat  yang  telah  dibangun  di  lahan  pertanian  dan 
perkebuan (termasuk daerah konsesi perkebunan kelapa sawit), 
wajib dipantau dan evaluasi oleh Kementerian Pertanian 

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

 

3.3.3.2. Jenis – Jenis Sekat 

Terdapat berbagai bentuk/tipe/jenis sekat-sekat yang dapat di bangun di 
dalam  kanal  di  lahan  gambut.    Diantaranya  adalah:  sekat  papan  (plank 
dam), sekat geser (slices dam), sekat isi (composite dam), sekat plastik, dll, 
(Suryadiputra, dkk., 2005) 

Tapi yang telah terbukti memberikan hasil cukup baik adalah jenis ‘sekat 
isi’. Oleh karenanya penyekatan kanal yang direkomendasikan adalah 
dengan membangun sekat kanal dengan tipe “sekat isi” yang di atasnya 
ditanami   vegetasi   endemik   lahan   gambut   (Suryadiputra,   dkk.,   2005). 
Apabila kanal dipergunakan untuk sarana transportasi publik, makan tipe 
sekat isi dapat dimodifikasi (di sodet bagian tengahnya) untuk dapat dilalui 
perahu yang lewat. 

 

3.3.3.3. Posisi sekat – sekat di dalam kanal/saluran/parit 

Yang dimaksud dengan penyekatan/pembendungan 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 (sumber: Suryadiputra, 2005). 

Jumlah air yang ditahan dan lamanya watu penahanan air di dalam kanal 
harus optimal, agar lahan gambut di sekitarnya menjadi basah, tidak kering 
dan sulit terbakar. Untuk mencapai kondisi demikian maka jumlah 
sekat/dam yang dibangun di dalam sebuah kanal harus cukup banyak. 
Ilustrasi di bawah ini memperlihatkan beberapa konsep diagram 
penempatan sekat-sekat/bendung di dalam sebuah kanal/saluran. 

 

 
Gambar  4. Tidak ada bendung/sekat/dam/Tanggul di dalam saluran (sumber Deltares) 
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Pada gambar 4 di atas, karena tidak adanya bendung/sekat/dam di dalam 
saluran, terlihat muka air tanah gambut jauh berada di bawah muka tanah 
gambut.  Kondisi demikian menyebabkan laju/debit drainase yang sangat 
tinggi dan mengakibatkan gambut cepat kering, mengalami subsiden dan 
mudah terbakar.    

 

 

Gambar  5. Dalam saluran hanya terdapat sedikit bendung/sekat/dam dan tinggi 
puncak bending (dam wall) di dalam saluran bervariasi (gambar bagian atas: puncak 

bendung tinggi dan gambar bawah: puncak bendung rendah).   (Sumber Deltares) 

Pada gambar 5 (bagian atas), Jumlah bendung Sedikit & puncak bendung 
tinggi : air tanah akan naik mencapai permukaan tanah gambut tapi hanya 
pada sekitar lokasi bendung.  Pada komndisi seperti ini Bendung menerima 
beban debit dan volume air gambut yang besar sehingga bangunan bendung 
mudah rusak.      

Pada gambar 5 (bagian bawah), Jumlah bendung sedikit & puncak bangunan 
bendung rendah:  air tanah tidak akan naik mendekati permukaan tanah 
gambut, air dalam kanal akan mengalir di atas permukaan bendung. Kondisi 
demikian tidak banyak menahan volume air gambut dan juga dapat 
menyebabkan kerusakan bendung. 
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Gambar  6. Dalam saluran terdapat banyak bendung/sekat/dam dan tinggi puncak 

bendung (dam wall) di dalam saluran bervariasi (gambar atas: puncak bendung rendah 
dan gambar bawah: puncak bendung tinggi). (Sumber Deltares) 

Pada Gambar 6 (bagian atas), jumlah bendung banyak dengan puncak 
bendung lebih rendah dari muka gambut, pada kondisi demikian air tanah 
tidak akan mencapai permukaan gambut dan disekitarnya, air dalam kanal 
akan limpas di atas bendung. 

Pada Gambar 6 (bagian bawah), jumlah bendung banyak dan puncak 
bendung tinggi, air mendekati permukaan tanah gambut dan akan 
membasahi gambut dalam jangkauan lebih luas  (ini adalah kondisi ideal 
yang diharapkan; lihat juga ilustrasi pada Gambar 7). 
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Gambar  7. Posisi Bendung yang Ideal dalam Saluran 

 

3.3.4. Pompanisasi 

Tehnik membasahi lahan gambut dengan memindahkan masa air dari 

tempat lain dengan menggunakan pompa,  dapat dilakukan dengan cara : (a) 

Pembasahan langsung di atas permukaan lahan gambut, (b) Pembasahan 

melalui air mancur (fountain), dll. 

3.3.4.1. Pembasahan langsung di atas permukaan lahan gambut 

Untuk membasahi lahan gambut dapat juga dilakukan dengan melakukan 

pemompaan air dari sungai-sungai di dekat lahan gambut. Pembasahan 

dengan cara demikian mesti mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

o Pemompaan dilakukan sebelum musim kemarau, agar jumlah air 

yang berada di sungai masih memadai untuk dipindahkan ke lahan 

gambut di sekitarnya 

o Pemompaan dilakukan pada bagian hulu dari hamparan lahan 

gambut yang akan dibasahi (air hasil pemompaan akan bergerak dari 

gradient yang lebih tinggi menuju ke gradient lebih rendah /ke 

bawah) 

o Lokasi titik-titik pompa tersebar sedemikian rupa agar lahan gambut 

terbasahi secara merata  dan air yang keluar dari mulut selang agar 
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di muncratkan ke atas lahan gambut (cara demikian dibaratkan 

membuat percikan-percikan) air hujan 

 

3.3.4.2. Pembasahan melalui air mancur (fountain) 

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, lalu air dari dalam sumur di angkat/di muncratkan keatas 

permukaan lahan gambut dengan pompa yang ukurannya memadai. 

Pembasahan dengan cara memuncratkan air dari sumur dangkal/dalam ke 

atas permukaan gambut yang kering mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut, yaitu : 

a) Sumur Dangkal 

o Air yang akan dipompa untuk dimuncratkan masih berada di atas 

permukaan tanah mineral, di bawah lapisan permukkan gambut 

o Pemompaan air untuk dimuncratkan dilakukan sebelum air di dalam 

tanah gambut habis atau sebelum memasuki musim kemarau, agar 

jumlah air yang berada di bagian bawah / dasar lahan gambut masih 

memadai untuk dipindahkan/ dimuncratkan ke atas lahan gambut 

o Pemuncratan air dipermukaan lahan gambut diarahkan ke lahan 

gambut yang ketebalannya tidak terlalu dalam (kaki kubah gambut). 

Air yang dimuncratkan ini (secara gravitasi) akan bergerak ke bagian 

lahan gambut yang lebih dalam (air hasil pemuncratan akan bergerak 

dari gradient yang lebih tinggi menuju ke gradient lebih rendah /ke 

bawah) 

o Lokasi titik-titik pemuncratan tersebar sedemikian rupa agar lahan 

gambut terbasahi secara merata 

o Cara memuncratkan air dari lahan gambut untuk hamparan lahan 

gambut yang sama, juga diharapkan dapat mengembalikan hara yang 

terakumulasi di bawahnya untuk berada dekat ke atas permukaan 

gambut 

 

b) Sumur Dalam 

Gambar  8 Pembasahan lahan gambut melalui pemompaan air sungai 
(Stoneman & Brooks, 1997 dalam Suraydiputra et al., 2005) 
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o Air yang akan dipompa untuk dimuncratkan ke atas hamparan 

gambut berada jauh di dalam lapisan tanah mineral di bawahnya 

o Pemompaan air untuk dimuncratkan dilakukan jika di dalam lapisan 

tanah gambut sudah tidak lagi dijumpai adanya air (biasanya terjadi 

pada gambut dangkal dan di musim kemarau). 

o Cara demikian hanya dilakukan dalam kondisi mendesak, karena 

seluruh lapisan gambut sudah terlanjur kering. 

o Lokasi titik-titik pemuncratan tersebar sedemikian rupa agar lahan 

gambut terbasahi secara merata dan dimulai dari lahan gambut yang 

tidak terlalu tebal.  (catatan: gambut yang tipis lebih cepat kering dan 

potensial terbakar lebih mudah; oleh karenanya harus segera 

dibasahi 

 

(Catatan : cara pompanisasi dan pemuncratan hanya dilakukan daam 

kondisi darurat, karena biaya cukup besar. Hindari cara membasahi lahan 

gambut saat terjadi kebakaran dengan system pompanisasi; karena cara ini 

akan tidak efektif, yaitu air akan menguap, karena panas yang tinggi, 

sebelum air mencapai sumber panas/api di lahan gambut) 

3.3.5. Pembuatan tandon / kolam / embung 

3.3.5.1. Sebagai Cadangan air, jika terjadi kebakaran gambut saat kemarau 

Pembasahan  lahan  gambut  dapat  juga  dilakukan  dengan  membangun 

kolam-kolam / tandon-tandon sebagai cadangan penyimpanan air. Tapi 

kolam-kolam seperti ini, tujuan utamanya adalah sebagai penampung air  

untuk  digunakan  dalam  pemadaman kebakaran.    Karena saat musim 

kemarau, jika terjadi kebakaran, sulit sekali bisa  didapatkan sumber-

sumber air untuk memadamkan api. 

Berikut ini, hal-hal prinsip utama yang mesti dipahami terkait 

fungsi/manfaat tandon/embung/kolam tampung air : 

 Cadangan/simpanan air untuk pemadaman api 

 Air dikumpulkan saat  musim hujan (hindari memindahkan air dari 

sungai dengan pompa, karena mahal) 

 Dinding dan lantai tandon harus kedap / tidak bocor (dinding dan lantai 

tandon dapat dilapisi plastik/terpauline) 

 Dibangun sebelum kejadian kebakaran (saat musim hujan) 

 Tidak dianjurkan untuk dibangun saat musim kemarau, karena sulitnya 

mendapatkan air untuk diisikan ke dalam tandon 

 Lokasi tandon harus strategis , dekat lokasi yang diantisipasi rawan 

terbakar (terutama pada type gambut Fibrik) 

 Dimensi ukuran tandon disesuaikan kebutuhan (makin tebal gambut 

yang rawan terbakar, makin luas dan dalam tandon yang dibangun) 
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 Agar setiap konsesi kebun sawit dan HTI, kawasan konservasi di lahan 

gambut dan lahan gambut yang manfaatkan masyarakat, diwajibkan 

memiliki tandon-tandon air, sebagai cadangan air, dalam jumlah dan 

ukuran yang memadai 

 

Gambar  9 Embung / Tandon air di lahan gambut 

3.3.5.2. Sebagai kolam rewetting 

Membasahi   lahan   gambut   dengan   menampung   air   di   dalam   tandon 

kemudian menyebarkan/menyemprotkannya ke lahan gambut yang kering, 

akan sangat mahal, meskipun hal demikian pernah dilakukan di Malaysia 

untuk membasahi daerah kubah gambut.  

Dalam  beberapa  hal,  memang  dapat  terjadi  muka  air  tanah  gambut  di 

daerah kubah gambut akan turun akibat drainase yang berlebih di 

sekitarnya.  Oleh karenanya, untuk membasahi kembali daerah di sekitar 

puncak kubah, perlu dibuatkan penampungan air (tandon yang 

kedap/dilapisi plastik) yang lalu airnya disebarkan ke sekitarnya. 

Namun demikian, sebaiknya tandon-tandon tersebut berisikan curahan air 

hujan langsung dari langit, daripada harus dimpompa dari sungai, kecuali 

curah hujan sangat rendah bisa saja dengan memompa air dari sungai atau 

sumber air lainnya.  Sumber air yang akan ditampung dalam tendon dapat 

berasal dari sungai terdekat dan/ atau sumur bor. Sumber air dari sungai 

harus memperhatikan karaktersitik air sungai, usahakan kualitasnya mirip 

dengan kualitas air gambut di kubah (warna hitam).  

Untuk sumber air dari sumur bor diambil dibawah lapisan akuifer primer 

yang dicirikan air jernih dan tidak berbau. Pengambilan air dari sumur 

bor dipergunakan sebagai alternatif terakhir, jika masih ada sumber air 

lainnya. Gambar 10 menjelaskan tentang profil tandon   air yang sudah 

diterapkan di Hutan Simpan Radja Musa, Selangor, Malaysia. 
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Gambar 12 menjelaskan profil sumur bor di lahan gambut (Sumber : Harun, 

2015) 

 

Gambar  10 Profil Sumur Bor di Lahan Gambut 

 

 

Gambar  11 Profil Tandon / Kolam Pembasahan di Selangor 

Gambar  10 juga  menjelaskan  bahwa  untuk  membasahi  kubah  gambut, 

dapat dilakukan pompanisasi untuk mengalirkan air dari sumber (dapat 

berupa sungai, danau, dll) di bagaian bawah ke daerah kubah gambut. 

Karakteristik gambut yang mudah mengalirkan air secara horizontal akan 

menyebabkan air bergerak ke bawah, membasahi gambut sehingga tidak 

mudah terbakar.  Agar gambut tidak mudah terbakar, maka tinggi muka air 

tanah gambut (lengas tanah) harus kurang dari 40 cm dari lapisan 

permukaan gambut (hal demikian sesuai arahan Pasal 23, PP No 71/2014). 
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BAB IV REHABILITASI EKOSISTEM GAMBUT  

 

Rehabilitasi kawasan bergambut merupakan bagian dari pengelolaan ekosistem 
gambut yang ditempatkan pada kerangka DAS (dalam hal ini KHG)  sebagai unit 
manajemen. Rehabilitasi kawasan bergambut ditujukan untuk memulihkan 
sumberdaya kawasan bergambut yang rusak sehingga berfungsi optimal dalam 
memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial kepada seluruh pihak yang 
berkepentingan, mengelola sumber daya air, dan mengembangkan kelembagaan 
yang berbasis sumberdaya kawasan bergambut. Tujuan tersebut dapat didekati jika 
penanganan kawasan dilakukan secara tepat, adanya kelembagaan yang kuat, dan 
teknologi rehabilitasi yang tepat berorientasi pada pemanfaatan yang jelas dan 
andil biaya (cost sharing) antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
serta dunia usaha. 

Kegiatan rehabilitasi kawasan bergambut dapat dilakukan di semua kawasan hutan 
dan bukan kawasan hutan (fungsi lindung maupun fungsi budidaya), kecuali cagar 
alam dan zone inti taman nasional, yang dapat diselenggarakan melalui kegiatan 
pemeliharaan tanaman, pengkayaan tanaman maupun kegiatan sipil teknis sesuai 
kebutuhan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi 
dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian sistem rehabilitasi 
lahan kawasan bergambut merupakan sistem yang terbuka dan melibatkan pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap ekosistem bergambut. 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2012 mengatur tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Kawasan 
Bergambut Berfungsi Lindung dan Budidaya, sebagai pelengkap Permenhut 
P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai. Adapun peraturan induknya ada pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  
Sungai  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan. Kedua PP tersebut merupakan penjabaran dari Undang Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berikut perubahannya pada Undang 
Undang Nomor 19 Tahun 2004. 

 
4.1. Prinsip Rehabilitasi Vegetasi 

Prinsip  –  prinsip  rehabilitasi  vegetasi  di  ekosistem  gambut,  baik  pada  daerah  
yang berfungsi lindung maupun budidaya meliputi : 

a) Perbaiki  terlebih  dahulu  kondisi  hidrologi  (lihat  Bab  restorasi  tata  air) di  
lahan gambut  sebelum  kegiatan  rehabilitasi  vegetasi  dilakukan.     Jika  di  
lantai  lahan gambut  masih  banyak  dijumpai  berbagai  bibit  tanaman  asli,  
vegetasi  ini  akan tumbuh dengan sendirinya jika tata air telah dibenahi. 

b) Rehabilitasi vegetasi dilakukan pada areal: bekas terbakar ringan/sedang, 
bekas tebang habis, areal terbuka (vegetasi jarang), bekas terbakar yang telah 
mengalami suksesi, bekas tebang selektif, penutupan vegetasi sedang (lihat 
Tabel 1). 

c) Hindari  melakukan  rehabilitasi  di  atas  gundukan  gambut  yang  tengah  
melapuk (biasanya  terdapat  di  tepi-tepi  kanal,  yang merupakan  timbunan  
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materi  gambut hasil pembuatan/galian kanal).   Lokasi demikian sering 
dihuni rayap yang dapat menyebabkan kegagalan rehabilitasi (LIhat Kotak 1) 

d) Rehabilitasi  di  lahan  gambut  yang telah rusak dan  sering  tergenang, 
rehabilitasi mesti  mempertimbangkan  curah  hujan  dan  tinginya  tingkat  
genangan.  Tehnik mound / gundukan dapat diterapkan 

e) Rehabilitasi vegetasi dapat dilakukan sebagai upaya pengayaan jenis-jenis 
tertentu dan inipun dilakukan setelah butir b di atas terlihat hasilnya 

f) Pilihan   komoditas   yang   akan   ditanam   dapat   disesuaikan   atas   
pertimbangan- pertimbangan  social,  ekonomis  dan  lingkungan,  tapi  tetap  
mempertimbangkan kesuaian lahan 

g) Pada   area   konsesi   yang   lokasinya   berbatasan   dengan   kawasan   lindung   
dan konservasi, pemilihan komoditas terbatas pada jenis-jenis tertentu yang 
adaptif dan tidak bersifat invasi 
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4.2. Tahapan Rehabilitasi 

Tahapan kegiatan rehabilitasi meliputi:  
a) persiapan survei lapangan, survey lapangan,  
b) analisis data survey untuk menentukan langkah rehabilitasi,  
c) perencanaan rehabilitasi,  
d) persiapan rehabilitasi dan  
e) pelaksanaan rehabilitasi 

Tahapan kegiatan ini disajikan dalam diagram (Gambar 12). Pada akhir dua tahap 
kegiatan besar (survei dan rehabilitasi), perlu dilakukan kegiatan monitoring dan 
evaluasi kegiatan. 

Untuk Kotak 1. Serangan Hama Rayap (Macrotermes gilvus) di Areal Rehabilitasi Eks 
PLG, Kalimantan Tengah (Wibisono, dkk., 2005) 

Penanaman sekitar 3.000 bibit telah dilakukan di kanan-kiri kanal eks PLG desa 
Mentangai-Kab Kapuas dan Muara Puning-Kab Barito Selatan, Kalimantan Tengah 
sejak bulan Agustus 2004. Jarak tanam yang antar bibit adalah 4 x 4 meter. Sebagian 
besar bibit yang ditanam (80%) adalah jenis belangiran Shorea balangeran, sedangkan 
sisanya adalah terentang Campnosperma sp. Berdasarkan monitoring pada Desember 
2004, tingkat kematian bibit sangatlah tinggi hingga mencapai 70%. Sebagian besar 
bibit yang masih hidup adalah bibit yang ditanam dari tepi kanal), sementara bibit yang 
ditanam diatas timbunan tanah gambut (2-20 meter dari kanal) hampir semuanya 
mati. 

Setelah dilakukan penelitian, terungkap bahwa penyebab utama dari kematian bibit – 
bibit tersebut adlaah serangan hama rayap (Macrotermes Gilvus). Pencabutan bibit 
mati yang dilakukan beberapa kali memperlihatkan adanya luka gerekan rayap di 
bagian bawah batang hingga akar. 

Untuk mengantisipasi hal ini, telah disarankan untuk menerapkan perlakuan sebagai 
berikut : 

1. Pembuatan luban tanam dilakukan 2-3 hari sebelum bibit dimasukkan. Sebaiknya 
lubang tanam dibuat lebih dahulu dan dibiarkan 2 hingga 3 hari. Hal ini 
dimaksudkan agar rayap yang terganggu (karena dibuatnya lubang) akan mencari 
tempat yang baru sebagai habitat koloninya. Setelah 2-3 hari, bibit baru bisa 
diletakkan di lubang tanam yang telah bebas dari koloni rayap tersebut. Melaui 
perlakuan ini, bibit diharapkan akan terbebas dari serangan rayap. 

2. Penanaman bibit dilakukan tanpa membuang polybagnya 
Penanaman bibit tanpa membuang polybag tidak akan membuat bibit menjadi 
mati, namun pertumbuhannya kurang bagus pada awal penanaman karena ruang 
gerak akar sedikit terhambat. Beberapa bulan ditanam, akar akan menerobos dan 
merusak polybag dengan mudah. Disamping itu, polybag tersebut akan rusak dan 
hancur dengan sendirinya dalam waktu 1- 2 tahun. Polybag yang berbahan baku 
plastik merupakan bahan anorganik yang tidak disukai rayap dan diharapkan akan 
menjadi pelindung akar tanaman dari serangan rayap.  

Apabila kedua perlakuan ini tidak berhasil, maka sebaiknya penanaman dilakukan 
pada tempat yang lebih aman dan bebas gangguang rayap. 

Sumber : Proyek CCFPI, WIIP-CIDA 
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Gambar  12. Diagram alur langkah-langkah rehabilitasi hutan dan lahan gambut (sumber : 
Wibisono et al., 2005) 

 

4.3. Penentuan Jenis Tanaman 

Pemilihan jenis tanaman untuk rehabilitasi vegetasi kawasan bergambut 
mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : 
a) Keberadaan jenis dominan 
b) Sifat dan karakteristik tiap jenis terutama respon terhadap genangan dan 

cahaya matahari 
c) Kondisi areal terkait penutupan vegetasi, kondisi tanah dan kondisi genangan 
 
Selain pertimbangan – pertimbangan di atas, pemilihan jenis juga dpaat 
memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 
a) Secara teknik dapat diterapkan (technically applicable).  
b) Secara ekonomi menguntungkan (Economically veasible).  
c) Secara sosial dapat diterima masyarakat dan berkeadilan (socially acceptable).  
d) Ramah lingkungan (environmentally sound) dan adaptif terhadap kondisi basah. 
 
Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, berdasarkan lokasi tanamnya 
Jenis-jenis yang dapat ditanam di zona penyangga, merupakan jenis yang mampu 
menjadi penyangga (barier) terhadap jenis-jenis yang ditanam di zona budidaya, 
yang biasanya memiliki kemampuan penyebaran benih yang tinggi. Jenis-jenis yang 
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dapat ditanam dalam kegiatan rehabilitasi di zona penyangga adalah jenis tanaman 
tahunan berkayu, sagu, bambu, rotan. 

Contoh jenis-jenis yang dapat dibudidayakan di zona budidaya: 

(1) Tanaman tahunan:  
(a)  penghasil HHBK: jelutung, gemor, gaharu, sundi;  
(b) penghasil buah:  rambutan, mangga, durian, jeruk, petai, jambu mete;  
(c)  penghasil pangan: sagu, kopi exelsa;  
(d)  kayu penghasil energy: bariang (Ploiarum alterniflorum) dan gelam 

(M. cajuput). 

(2) Tanaman semusim sebagai tanaman sela: padi, palawija, jagung, jahe, 
laos, nanas. 

(3) lebah madu 

Namun demikian, variasi jenis tanaman yang akan dipergunakan untuk 
merehabilitasi lahan gambut juga dapat mempertimbangan kondisi lokasi areal 
yang akan ditanami sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1Kondisi Areal dan Alternatif Jenis Tanaman di Rawa Gambut *) 

No. Kondisi Lokasi Alternatif Jenis Tanaman 

1 Areal yang : 
 
 Bekas terbakar ringan/sedang 
 Bekas tebang habis 
 Areal terbuka (vegetasi jarang) 

   Jelutung rawa (Dyera polyphilla ) 
   Perepat (Combretocarpus rotundatus) 
   Belangiran (Shorea belangeran ) 
   Perupuk (Lophopetalum P) 
   Pulai rawa (Alstonia pneumatophora) 
   Rengas manuk (Syaygium Sp) 
   Terentang (Campnosperma Coriacea ) 

2 Areal yang : 
 
 Bekas terbakar yang telah mengalami 

suksesi 
 Bekas tebang selektif 
 Penutupan vegetasi sedang 

   Meranti rawa (Shorea pauciflora, 
Shorea tysmanniana, Shorea 
uliginosa) 

   Merapat (Combretocarpus rotundatus) 
   Durian (Durio carinatus) 
   Ramin (Gonystylus bancanus) 
   Punak (Tetramerista glabra) 
   Kempas (Koompassia malaccensis ) 
   Resak (Vatica rassak) 
   Kapur Naga (Calophyllum 

macrocarpum) 
   Nyatoh (Palaquium spp.) 
   Bintangur (Calaphyllum Hosei) 
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No. Kondisi Lokasi Alternatif Jenis Tanaman 

3 Areal yang : 
 
 Bekas tebang selektif 
 Masih banyak dijumpai pohon 
 Penutupan vegetasi masih tinggi 
 Telah kehilangan jenis tanaman 

komersil (bernilai tinggi) 

  Meranti rawa (Shorea pauciflora, 
Shorea tysmanniana, Shorea 
uliginosa) 

  Ramin (Gonystylus bancanus) 
  Punak (Tetramerista glabra ) 
  Balam (Palaquium rostratum ) 
  Kempas (Koompassia malaccensis) 
  Rotan ( Calamus spp ) 
  Gemor (Nothaphaebe Cariacea) 

*) Draft manual pelaksanaan rehabilitasi kawasan bergambut (BPDAS – PS Januari 2014) 

 

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru telah melakukan serangkaian penelitian 
untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang potensial dalam revegetasi lahan 
gambut terdegradasi, salah satunya melalui uji jenis.  Tidak kurang dari 35 jenis 
telah digunakan dalam uji jenis tersebut (Rachmanadi et al., 2008).  Adapun jenis-
jenis potensial yang dapat digunakan dalam rehabilitasi hutan rawa gambut 
berdasarkan hasil uji jenis dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Jenis Tanaman untuk rehabilitasi Hutan Rawa Gambut (Sumber : BPK Banjarbaru, 
2008) 

 
 
 
No 

 
 
 

Jenis 

Areal rehabilitasi 

 
Areal 
bekas 

tebangan 

Areal 
belukar 
rawa 

gambut 

 
Areal 
pakis- 

pakisan 

1 Resak (Vatica rassak) X X  

2 Ramin (Gonystylus bancanus) X   

3 Punak (Tetramerista glabra)  X  

4 Blangeran (Shorea balangeran)  X X 

5 Pulai (Alstonia pneumatophora)  X X 

6 Nyatoh (Palaquium sp.) X X  

7 Jelutung (Dyera polyphylla)  X X 

 
8 

Medang telur (Stemonourus 
scorpioides) 

 
X 

 
X 

 

 

Jenis tanaman MPTS yang dpaat direkomendasikan pada kawasan bergambut 
antara lain : 

a. Sengon (Paraserianthes Folcataria) 
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b. Pulai Rawa (Alstonis Pnumatophora) 

c. Sukun (Artocarpus sp.) 

d. Karet 

Pemilihan jenis karet perlu dipertimbangkan terkait sifat pohon karet yang 
mempunyai akar menjalar dan cenderung menghindari permukaan air atau 
permukaan air tanah sehingga kecenderungan memenuhi ruangan permukaan 
lapisan gambut (Gambar 13). Kondisi demikian ruang (space) antar-individu karet 
sangat sulit dipergunakan untuk ditanami tanaman sela maupun tanaman semusim. 
Jikalau pun bisa untuk pola agroforestry, akan memunculkan kemungkinan 
produksi tanaman yang tidak optimal karena ada persaingan dalam memperoleh 
nutrisi untuk pertumbuhannya. Disamping itu tehnik pengolahan tanah sela-nya 
yang cenderung sulit karena perakaran tanaman karet menjalar secara horisontal 
(Marinus, 2010 dalam BPDAS-PS 2014). 

 

 
Gambar  13 Akar tanaman karet di atas permukaan lahan gambut 

 

 

4.4. Teknik Rehabilitasi Vegetasi 

4.4.1. Teknik Silvikultur Jenis Tumbuhan Untuk Rehabilitasi Lahan Gambut 

Wibisono, dkk., 2005 telah menuliskan secara rinci tentang Panduan 
Rehabilitasi dan Teknik Silvikultur di Lahan Gambut, berikut ini adalah 
cuplikannya. 

Secara harafiah, silvikultur dapat diartikan sebagai suatu tehnik dalam 
membudidayakan tanaman kehutanan. Sedangkan teknik silvikultur jenis 
mengandung pengertian tentang cara atau teknik membudidayakan suatu 
jenis tanaman tertentu dari tahap awal (persiapan) hingga tahap akhir 
(pengadaan benih). 

Setiap jenis tumbuhan hutan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-
beda sesuai dengan faktor genetik dan lingkungannya. Perbedaan 
karakteristik tersebut misalnya kemudahan untuk dijadikan stek dan umur 
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bibit untuk siap tanam. Beberapa jenis tumbuhan sangat mudah untuk 
dijadikan stek, sebaliknya ada beberapa jenis lain yang sulit untuk dijadikan 
stek. Dalam hal kesiapan tanam, ada beberapa jenis tumbuhan  yang telah 
siap tanam pada umur kurang dari 7 bulan, tetapi ada jenis lain yang baru 
siap tanam setelah umur lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, setiap jenis 
tumbuhan memiliki cara yang berbeda-beda dalam hal mempersiapkan 
bibit, pemeliharaan bibit, penanaman, dan pemeliharaannya. Perbedaan-
perbedaan di atas adalah beberapa alasan yang melatar belakangi perlunya 
pengenalan jenis dan teknik silvikutur. 

Pemahaman dan penguasaan teknik silvikultur setiap jenis sangat penting 
dalam kaitannya dengan upaya merehabilitasi lahan gambut. Pengetahuan 
teknik silvikultur berguna dalam memberikan perlakuan yang tepat dan 
sesuai dengan kebutuhan sehingga keberhasilan kegiatan rehabilitasi tinggi. 
Tanpa pemahaman teknik  silvikultur  jenis  dikhawatirkan  akan  
menyebabkan  kesalahan  perlakuan yang pada akhirnya akan berujung pada 
kegagalan kegiatan rehabilitasi. 

Jenis  tumbuhan  untuk  merehabilitasi  hutan  atau  lahan  gambut  harus  
sesuai dengan karakteristik lahan/lokasi yang akan ditanam. Jenis 
tumbuhan asli hutan gambut (indegenous species) sangat dianjurkan untuk 
digunakan dalam kegiatan rehabilitasi lahan gambut karena mampu 
beradaptasi dengan baik pada areal bergambut sehingga keseimbangan 
ekologis juga terjaga. 

Jenis tumbuhan asli hutan gambut (indegenous species) adalah tumbuhan 
yang berasal, hidup, dan mendiami suatu ekosistem hutan gambut atau areal 
bergambut. Tabel 3 dibawah ini secara umum menjelaskan teknik silvikultur 
dan karakteristik beberapa jenis asli hutan gambut. 

 
Tabel 3. Karakterstik jenis tumbuhan, teknik pembibitan, dan kesesuaiannya untuk 

rehabilitasi 

No Nama spesies Habitat 
Pengadaan 

bibit 
Tujuan 

penanaman 
Sifat terhadap 

naungan 
1 Meranti  rawa Tanah organosol atau 

gambut 
Biji 
Anakan alam 
Stek pucuk 

Pengayaan Semi tolerant 

2 Jelutung rawa Tanah organosol atau 
gambut 

Biji 
Anakan alam 

Rehabilitasi Intolerant 

3 Pulai rawa Hutan rawa dan rawa 
gambut 

Biji 
Anakan alam 

Rehabilitasi Intolerant 

4 Rengas manuk Tanah gambut yang 
tergenang periodik 
atau dipinggir sungai 

Biji Pengayaan/ 
Rehabilitasi 

Intolerant 

5 Ramin Rawa gambut 
terutama gambut 
dalam 

Biji 
Anakan alam 
Stek 

Pengayaan Semi tolerant 

6 Belangeran Tanah yang 
tergenang periodik, 
pinggir sungai, tanah 
berpasir, gambut atau 
liat. 

Anakan alam 
Stek 

Rehabilitasi Intolerant 

7 Durian hutan Rawa gambut, atau 
disepanjang sungai 

Biji 
Anakan alam 

Pengayaan Intolerant 
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No Nama spesies Habitat 
Pengadaan 

bibit 
Tujuan 

penanaman 
Sifat terhadap 

naungan 
8 Rotan Hutan gambut tipis, 

atau disepanjang 
sungai 

Biji, anakan 
alam 

Pengayaan Semi tolerant, 
butuh panjatan 

9 Gelam Rawa gambut, atau 
disepanjang sungai 

Biji, tunas akar Rehabilitasi Intolerant 

 

4.4.2. Pola Tanam: Agroforestri  

Pada zona budidaya, optimasi lahan dilakukan dengan memperbanyak 
keragaman jenis yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan social yang baik. 
Pola-pola agroforestri : berbasis jenis lokal, kombinasi tanaman berkayu, 
tanaman semusim dengan peternakan, perikanan (beje = teknik budidaya 
ikan tradisional Dayak).  

Kunci keberhasilan bidadaya tanaman dengan sistem agroforestri di lahan 
gambut adalah bertani secara bijak dengan memerhatikan faktor-faktor 
pembatas yang dimilikinya. Keberlanjutan sistem agroforestri di lahan 
gambut ditentukan oleh dua hal mendasar berikut: (a) minimal kering tak 
balik (irreversible drying), dan (b) minimal penurunan permukaan gambut 
(subsidence).  

 

Sistem agroforestry memiliki pola-pola (pattern) tertentu dalam 
mengkombinasi-kan komponen penyusunnya ke dalam satu ruang dan 
waktu. Pola ini dibentuk agar tidak terjadi interaksi yang bersifat negatif 
antar komponen penyusun. Pola tanam agroforestry ke dalam beberapa 
bentuk sebagai berikut (Vergara, 1982): 

1. Pohon sebagai pagar; yaitu penanaman pohon di bagian pinggir lahan 
dan tanaman pertanian di bagian tengah. Pepohonan yang ditanam 
mengelilingi lahan berfungsi sebagai pagar ataupun pembatas lahan.  

2. Pola larikan pohon dan tanaman semusim secara berselang-seling. Pola 
ini merupakan model penanaman agroforestry yang menempatkan 
pohon dan tanaman pertanian secara berselang-seling.  

3. Budi daya lorong (alley cropping). Pola penanaman agroforestry yang 
menempatkan pohon di pinggir kanan dan kiri tanaman pertanian. 
Larikan pohon dibuat membujur kearah Timur–Barat, sehingga 
mendapatkan cahaya matahari penuh di pagi dan sore hari.  

4. Sistem blok. Pola ini merupakan penanaman antara tanaman kehutanan 
dan tanaman pertanian yang ditanam secara berdampingan sehingga 
membentuk dua petak yang berbeda. Pola ini dimaksudkan agar petani 
lebih mudah dalam memberi perlakuan pada masing-masing blok 
karena sifat tanamannya yang seragam. 

 

Berdasarkan sistem agroforestri yang telah dikembangkan oleh petani lokal 
maka dapat dibuat pola-pola pengembangan jelutung rawa dengan sistem 
agroforestri di lahan gambut seperti tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3. 
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Tabel 4. Contoh sistem silvopastoral dan agrisilvopastoral berbasis jelutung rawa yang dapat 
diaplikasikan untuk merehabilitasi lahan gambut 

Sistem Agrisilvopastoral 

1. Apikultur 
dengan pohon-
pohonan 

Jelutung rawa, galam, karet, 
rambutan untuk sumber 
tepungsari bagi lebah madu 

Jelutung rawa, 
galam, karet, 
rambutan, jagung 
dan lebah madu 

Tergantung 
kepada kesesuaian 
dari apikultur. 

2. Aquaforestri 
atau 
Agrosilvofishery  

Jelutung rawa ditanam ditepi 
kolam ikan. 

Jelutung rawa 
dan tanaman 
yang disukai ikan.  

Lahan gambut 
dengan kualitas air 
yang sesuai 
dengan ikan. 

 
Tabel 5. Contoh sistem agrisilvikultur berbasis jelutung rawa yang dapat diaplikasikan untuk 

merehabilitasi lahan gambut 

Pola 
Agroforestri 

Deskripsi singkat 
(susunan komponen) 

Komponen 
Utama 

Kesesuaian 
Agro-ekologis 

1. Pengayaan 
lahan bekas 
perladangan 

jelutung rawa dan karet 
ditanam agar tumbuh pada 
fallow phase. 

jelutung rawa, 
karet dan padi 
tahun.  

Pada lahan 
perladangan 
berpindah. 

2. Tumpangsari Pencampuran tegakan dengan 
tanaman pertanian pada awal 
pertanaman. 

 

jelutung rawa, 
karet, pisang dan 
padi tahun. 

Pada pola suksesi 
dari pertanaman 
padi menjadi 
perkebunan. 

3. Alley cropping Jelutung sebagai pagar, 
tanaman pertanian 
diantaranya, susunan baris 

jelutung rawa, 
rambutan, 
pisang, karet, 
ketela pohon, 
tanaman sayuran 
dan padi tahun. 

Lahan gambut 
dengan tekanan 
populasi penduduk 
(produktif tapi 
rentan). 

 

4. Multilayer tree 
garden 

Multi species, kelompok 
tanaman dengan tajuk rapat 
tanpa susunan yang jelas. 

Jelutung rawa, 
karet, durian, 
pisang, rambutan 
dan tanaman 
semusim tahan 
naungan.  

Lahan gambut 
subur, murah 
tenaga kerja dan 
tekanan penduduk 
besar. 

5. Tanaman 
serbaguna pada 
lahan pertanian. 

Jelutung rawa tersebar 
sembarangan atau tanaman 
batas lahan dan teras. 

Jelutung, karet, 
tanaman buah, 
HMT dan 
tanaman 
pertanian pada 
umumnya. 

Pada daerah 
pertanian 
subsisten dan 
ternak. 

6. Pekarangan  

(Home garden) 

Rapat, kombinasi multi tajuk: 
jelutung dan tanaman 
pertanian di sekitar temapt 
tinggal. 

Jelutung, 
tanaman 
merambat, dan 
tanaman 
pertanian tahan 
naunggan. 

Lahan gambut 
dengan populasi 
penduduk padat. 

7. Jelutung untuk 
konservasi dan 
reklamasi tanah  

Jelutung, karet pada tepi teras, 
pelindung dll. Dengan atau 

Jelutung rawa, 
karet dan 
tanaman 

Pada lahan gambut 
tebal yang 
terlanjur 
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Pola 

Agroforestri 

Deskripsi singkat 

(susunan komponen) 

Komponen 

Utama 

Kesesuaian 

Agro-ekologis 

tanpa baris rumput, tanaman 
kayu pada reklamasi tanah. 

pertanian pada 
umumnya. 

dikonversi menjadi 
lahan pertanian. 

8. Plantations crop 
combinations. 

a. Penggabungan multitajuk 
(campuran, rapat), 
pencampuran tanaman 
pertanian. 

b. Pencampuran tanaman 
pertanian dengan pola 
berseling atau susuann 
teratur yang lain. 

c. Pohon peneduh yang 
tersebar untuk tanaman 
pertanian. 

d. Intercropping dengan 
tanaman pertanian. 

Jelutung rawa, 
karet, rambutan, 
dan tanaman 
semusim tahan 
naunggan. 

Pada pertanian 
subsisten dengan 
lahan yang 
terbatas. 

9. Selterbelts, 
windbreaks, 
pagar hidup.  

Jelutung rawa pada sekeliling 
lahan pertanian. 

Jelutung rawa 
dan tanaman 
pertanian 

setempat. 

Pada daerah yang 
berangin. 

 

4.4.3. Budidaya Tanaman yang tidak memerlukan drainase (Paludikultur) 

Secara terminologi,  paludikultur  merupakan  istilah  baru  dan  belum  
banyak  dikenal  oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Akar kata 
Paludikultur berasal dari bahasa Latin (palus) berarti rawa gambut 
(paludis)1. Ekosistem hutan rawa (termasuk rawa gambut) adalah hutan 
yang  tumbuh  pada  daerah-daerah  yang selalu  tergenang  air  tawar,  tidak 
dipengaruhi  iklim, tetapi dapat dipengaruhi oleh pasang surut. Paludikultur 
berarti penggunaan lahan rawa (dan rawa gambut) secara produktif dengan 
cara-cara yang melindungi gambut. Kondisi rawa dan rawa gambut yang 
jenuh air tetap dijaga tanpa pembuatan drainase, bahkan pada kondisi yang 
sudah terdrainase, akan diupayakan untuk melakukan penutupan drainase 
atau saluran air sehingga gambut akan basah kembali (Joosten et al., 2012). 
Lebih lanjut Biancalani dan Avyagan (2014)  menjelaskan  paludikultur  
merupakan  alternative  pengelolaan  lahan  gambut  yang 
bertanggungjawab. Sistem paludikulutur dimaksudak agar lahan gambut 
tetap dapat memproduksi biomassa pada kondisi lahan gambut yang basah 
dan/atau dibasahkan kembali, menjaga kelestarian jasa ekosistem dan 
dapat menyediakan akumulasi karbon. Produk-produk paludikultur  dapat  
menyediakan  komoditas  yang  meliputi  pangan,  pakan,  serat  dan  bahan 
bakar, serta bahan baku industry. 

Jenis-jenis tanaman alami yang tumbuh di rawa dan rawa gambut biasanya 
tahan terhadap kondisi basah dan genangan, , karena memiliki lenti sel dan 
sistem perakaran yang teradaptasi membentuk struktur akar nafas, atau 
disebut dengan pneumatophores (Whitten et al., 2000). Sebagian besar 
budidaya yang dilakukan di lahan gambut bukanlah budidaya intensif, tetapi 
masih terbatas dalam meninggalkan anakan atau tunas sebagai material 
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perkembangbiakan. Jenis-jenis alami gambut juga biasanya memiliki 
kemampuan untuk beradaptasi di lahan sulfat masam. Masyarakat 
memanfaatkan jenis-jenis tersebut karena memiliki nilai penting sebagai 
sumber pangan dan memiliki nilai ekonomi. Beberapa jenis yang secara 
tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sagu (Metroxylon 
sago), nipah (Nypa fruticans), jelutung rawa (Dyera polyphylla), gelam 
(Malaleuca cajuputi) dan purun (Eleocharis dulcis). Jenis-jenis pohon 
penghasil kayu seperti ramin (Gonystylus bancanus) dan balangeran (Shorea 
balangeran) biasanyanya ditanam dalam upaya untuk rehabilitasi hutan 
gambut yang terdegradasi. Tiap jenis memiliki teknik budidaya di lahan 
tergenang atau paludikultur yang khas dan berbeda satu dengan yang 
lainnya. 

Berikut ini hal-hal yang perlu diketahui terkait penerapan paludikultur di 
lahan gambut: 

 
 Vegetasi yang ditanam adalah jenis-jenis tumbuhan lahan basah, yang 

telah teradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti 
adanya   genangan air,   kemasaman tanah yang tinggi dan hara yang 
terbatas. 

 Tumbuhan yang dapat hidup di rawa dan rawa gambut memiliki 
mekanisme adaptasi morfologis dan fisiologis. Oleh karena itu, 
pemilihan jenis merupakan hal penting yang perlu  diperhatikan  
dalam  upaya  rehabilitasi  dan  restorasi  ekosistem  gambut 
terdegradasi. 

 Jenis-jenis  yang  akan  dibudidayakan  dapat  disesuaikan  dengan  nilai  
komersial  dan permintaan pasar 

 Tidak  diperlukan  adanya  pembangunan kanal-kanal  drainase, 
sehingga  gambut  tetap terjaga basah 

 Terlepasnya (emisi) gas rumah kaca dapat dihindari karena lahan 
gambut tetap berada dalam kondisi basah dan proses serapan karbon 
cukup potensial 

 

4.4.4. Pertimbangan Pola Tanam : genangan dan kekeringan 

Tidak  dapat  diingkari  bahwa  aspek  hydrologi,  khususnya  “genangan”  
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan rehabilitasi. Genangan 
ringan belum berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup bibit, namun, 
genangan yang berat hingga  menenggelamkan  seluruh  bagian  tanaman  
akan  menyebabkan  kematian. Alternatif  untuk  menghindari  hal  ini  adalah  
memilih  lokasi  yang  tepat,  yaitu  lahan dengan kemungkinan genangan 
yang kecil. Tindakan pencegahan (preventif) lain adalah membuat gundukan 
buatan sebagai tempat ditanamnya bibit. Dalam pembuatan gundukan,  
tinggi  gundukan  yang  optimal  merupakan  hal  penting  yang  harus 
diperhatikan. Tinggi gundukan ini hendaknya disesuaikan dengan tinggi 
genangan, agar pucuk tanaman tidak tenggelam saat musim penghujan, tapi 
akar masih berada di zona lembab dapat mampu menjangkau muka air tanah 
saat musim kemarau (lihat Gambar 14).  Jika seluruh bagian bibit tanaman 
terlalu lama terbenam air (> 1 bulan), atau jika sistem perakarannya 



 

30 

kekeringan/tidak dapat menjangkau air yang berada di bawahnya, maka 
bibit tersebut akan mati. 

Pengetahuan tentang pola hidrologi (khususnya fluktuasi  muka air tanah) 
dari suatu calon lokasi rehabilitasi sangat penting diketahui secara dini. 
Pengetahuan ini juga dapat dijadikan pedoman dalam menyiapkan langkah-
langkah kegiatan rehabilitasi, misalnya: pada bulan apa sebaiknya gundukan 
buatan dibuat, bibit mulai disiapkan, bibit mulai ditanam dan seterusnya. 
Gambar 14 merupakan salah satu bentuk penyesuaian kegiatan rehabilitasi 
terhadap perilaku hidrologi dari suatu wilayah yang akan di rehabilitasi 
(Wibisono, dkk., 2005). 

  

 
Gambar  14 Penyesuaian tata waktu kegiatan rehabilitasi dan tinggi gundukan yang 

tepat sesuai perilaku tinggi muka airtanah (Wibisono dkk 2005) 
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BAB V BEST PRACTICE PADA EKOSISTEM GAMBUT 
 

Praktek-praktek pembangunan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan di 
atas lahan gambut yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan ramah lingkungan, 
diantaranya diharapkan memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

 Tidak melakukan pembangunan kanal-kanal drainase 
 Tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya 
 Tidak mengunakan bahan pestisida, herbisida beracun dalam melakukan 

pengendalian hama   

Setidaknya ada dua contoh kegiatan yang memenuhi ketiga kriteria di atas dan telah 
memberikan hasil yang memadai, yaitu  

 

5.1. Penerapan kolam-kolam beje   

Beje atau kolam ikan (Gambar 15), banyak dijumpai di lahan gambut yang letaknya 
tidak jauh dari sungai dan berada di belakang suatu pemukiman. Masyarakat yang 
tinggal di tepi sungai Dusun Muara Puning (Kalimantan Tengah), di belakang 
rumahnya (yang merupakan lahan gambut) membangun kolam-kolam memanjang 
di lahan gambut (ukuran: panjang 10 – 50 m; lebar 1,5-3 m dan dalam 1 – 2 m), dan 
menggunakan kolam-kolam ini (nama lokalnya disebut “BEJE”) sebagai perangkap 
ikan alami saat air sungai di sekitar kolam meluap di musim hujan (sekitar Oktober 
– Februari) dan menggenangi kolam-kolam beje di belakang rumah.  Selanjutnya 
ketika musim hujan berakhir, banyak ikan-ikan yang berasal dari luapan sungai 
akan terperangkap di dalam kolam.  Ikan-ikan ini akan dibiarkan tumbuh besar 
selama beberapa bulan kedepan hingga akhirnya di panen (sekalian dikeduk 
lumpurnya).  Ikan-ikan dalam kolam beje berfungsi sebagai tabungan dan sumber 
protein masyarakat, lalu dipanen menjelang dan selama musim kemarau (Juli – 
September).   

 
  

 

Gambar  15 Kolam Beje di lahan gambut (kiri) dan hasil tangkapan ikan di 
dalamnya (kanan) 
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Keberadaan beje di belakang rumah yang pada umumnya dirawat pemiliknya, 
selain berfungsi sebagai kolam ikan, ia juga digunakan sebagai tandon air dan 
resapan air ke dalam lahan gambut (recharging area) untuk membasahi lahan 
gambut di sekitarnya.  Sehingga  keberadaan kolam beje dapat juga berfungsi untuk 
mencegah kebakaran di lahan gambut.  

Untuk memperluas pemanfaatan kolam-kolam beje dengan tujuan-tujuan seperti di 
atas, maka penyekatan kanal-kanal (terutama kanal-kanal yang dahulunya 
dimanfaatkan oleh para penebang kayu secara liar) dapat diperluas.    

Berikut ini, hal-hal prinsip utama yang mesti dipahami terkait pemanfaatan kanal-
kanal sebagai kolam beje :  

 Pembangunan kolam beje dilaksanakan dengan ketentuan bukan di kawasan 
kubah gambut, melainkan di kawasan ekosistem gambut berfungsi budidaya.   

 Kolam beje tidak boleh dihubungkan dengan tatah (kanal kecil) ke sungai. 
Karena jika hal demikian terjadi, maka saat kemarau air di lahan gambut akan 
terkuras lari ke sungai. 

 Kolam beje sebaiknya di bangun pada parit/kanal-kanal yang sudah terlanjur 
ada, yaitu dengan cara menyekat kanal-kanal tersebut (lihat Gambar 16).   

 Seluruh kanal-kanal di lahan gambut yang disekat-sekat dapat memiliki fungsi 
sebagaimana halnya kolam-kolam beje  

 Sumber air kolam beje pada umumnya berasal dari luapan air sungai di 
sekitarnya dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan yang akan membasahi 
lahan gambut di sekitarnya.   Air dari sungai ini banyak membawa ikan yang 
akhirnya terperangkap dalam beje 

 Air yang berada di dalam kolam beje dapat berfungsi sebagai sekat bakar, 
sebagai sumber air konsumsi masyarakat dan pemadaman api saat kemarau 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Gambar  16 Sketsa penempatan beje dan sekat parit  sebagai  media budidaya ikan  dan  
sekat bakar 
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Gambar 17 di bawah memperlihatkan kegiatan penyekatan parit/kanal di Dusun 
Muara Puning, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Parit/kanal 
tersebut, dahulunya dibangun oleh para penebang liar, dibiarkan terbengkalai dan 
telah menyebabkan mengeringnya gambut sehingga daerah di sekitarnya sering 
terbakar.  Kebakaran terjadi pada tahun 1998 dan terulang kembali pada tahun 
2002.  

Pada tahun 2003, Wetlands International Indonesia, bersama masyarakat Dusun 
Muara Puning, menyekat-nyekat parit tersebut dengan menggunakan bahan lokal      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  17 Penyekatan parit/kanal di lahan gambut bersama masyarakat Dusun Sungai 
Puning pada tahun 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar  18. Penyekatan menyebabkan lahan gambut di sekitarnya menjadi basah,  
tidak terbakar dan di dalam parit yang tersekat didapatkan banyak ikan-ikan sungai 

yang terperangkap (Foto : Suryadiputra, Juni 2004). 
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5.2. Penerapan sistem surjan 

Prinsip utama dalam penerapan system surjan adalah memanfaatkan bagian daerah 
yang direndahkan (tabukan) dari suatu hamparan lahan gambut dengan menanam 
jenis-jenis tanaman lahan basah, lalu pada daerah yang ditinggikan (guludan) 
dengan jenis tanaman lain (seperti palawija, tanaman tahunan, tanaman 
kehutanan), Gambar 19. Sistem ini tidak membutuhkan adanya kanal-kanal 
drainase, sehingga konservasi air gambut berjalan serentak dengan upaya kegiatan 
budidaya tanaman pertanian maupun kehutanan.  Selain itu, bagian tabukan dari 
system ini dapat juga berperan sebagai daerah pengisi air tanah (recharging area) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Pemanfaatan lahan gambut dangkal (< 75 cm) untuk bididya pertanian dengan 
sistem surjan sudah sejak lama dikenal dan diterapkan petani di beberapa lokasi di 
Sumatera dan Kalimantan. Walaupun teknik budiyanya masih tradisional sehingga 
produksinya tidak memadai, namum sistem ini mempunyai kearifan tradisional 
yang ramah lingkungan.  

Surjan dibangun untuk memperoleh hamparan lahan basah yang bisa ditanami padi 
dan lahan kering yang bisa ditanami palawija, sayuran, atau tanaman 
tahunan/kehutnan dalam waktu yang bersamaan.  Sistem penataan lahan ini sering 
dibuat petani karena lahan  tidak terluapi air atau pasokan air terbatas sehingga 
tidak dapat membuat sawah pada seluruh lahan. Keuntungan pembuatan surjan 
adalah petani dapat menganekaragamkan komoditas sehingga mengurangi resiko 

 

 

 

Gambar  19 Tehnik surjan di lahan gambut tanpa memerlukan adanya 
drainase 

Suksesi surjan dari padi dan
palawija menjadi tanaman
perkebunan karet dan nenas
pada bagian guludannya serta
tanaman rumput purun pada
bagian tabukannya.

Surjan Dengan Komoditas Padi 
dan Ubijalar

•Tanah tabukan 
digali sedalam 20-25 
cm danl diangkat ke 
kiri dan kanan, lalu 
diratakan

•Panjang dan 
lebar guludan 
atau tabukan 
disesuaikan 
keperluan dan 
komoditas 

utama 

Guluda
n

Guluda
n

Guluda
n

Tabuka
n

Tabuka
n
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kegagalan.  Selain itu, surjan juga dapat digunakan sebagai sarana suksesi dari 
pertanaman padi dan palawija menjadi tanaman kehutanan atau kebun pohon 
buah-buahan dan perikanan tanpa perlu membuat jaringan-jaringan kanal 
drainase.  Informasi lebih rinci terkait penerapan system surjan di lahan gambut 
dapat dibaca pada  buku berjudul “Panduan pengelolaan lahan gambut untuk 
pertanian berkelanjutan”, ditulis oleh  Najiyati dkk., 2005 
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BAB VI DASAR PEMANTAUAN TERHADAP PEMULIHAN 

EKOSISTEM GAMBUT 

 

Pemantauan lingkungan terhadap pemulihan ekosistem gambut perlu memperhatikan 
beberapa faktor penting, yaitu: 

(1) Pengembalian fungsi ekosistem gambut. Selain memperhatikan bahwa gambut 
merupakan media tumbuh yang cocok bagi tanaman, maka fungsi lingkungan 
ekosistem gambut sebagai penyimpan air juga perlu diperhatikan agar dapat pulih 
kembali.   Ini mengacu pada kriteria dan indikator gambut yang baik.  

(2) Keragaan tanaman; yaitu tanaman yang tumbuh di lahan gambut sesuai dengan 
standard pertumbuhan yang baik. 

(3) Monitoring, evaluasi dan audi perlu dilakukan untuk kegiatan pemulihan ekosistem 
gambut di zona lindung dan budidaya baik di area konsesi maupun lahan 
masyarakat. 
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BAB VII KELEMBAGAAN 

 

7.1. Keterlibatan Masyarakat  Kawasan lindung dan budidaya 

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam dalam kegiatan 
rehabilitasi lahan gambut. Secara aktual, di beberapa tempat, petani secara 
berkelompok maupun mandiri telah secara sadar membangun persemaian jenis-
jenis tanaman kehutanan, baik dengan biaya sendiri, maupun dari adanya bantuan 
dari lembaga sosial masyarakat dan pemerintah. Persemaian sederhana yang pada 
awalnya dibangun untuk kepentingan pribadi atau kelompok, untuk penanaman 
lahan milik, selanjutnya berkembang menjadi skala yang lebih besar menjadi skala 
bisnis. Pada saat berkembang menjadi skala bisnis, maka diperlukan sertifikasi asal 
benih dan standarisasi kualitas bibit, yang telah diatur sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok 
masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pembuatan bibit berbagai 
jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) secara swakelola. Pada 
program ini, kelompok petani mendapat pendampingan yang memadai dari 
instansi terkait. 

Kegiatan rehabilitasi lahan gambut yang dilakukan secara mandiri maupun 
swakelola oleh kelompok tani perlu mendapat apresiasi. Skema insentif 
berdasarkan keberhasilan tanam dapat didiskusikan secara partisipatif-kolaboratif 
antara pihak terkait, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga pihak 
dunia usaha (melalui program CSR) dan lembaga swadaya masyarakat melalui 
program community development. 
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BAB VIII PENUTUP 

 

Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut ini masih dapat dijabarkan menjadi Petunjuk 
Teknis yang lebih rinci (detil), yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan teknis di 
lapangan. Pemulihan ekosistem gambut yang ditujukan untuk mengembalikan fungsi 
kubah gambut ke fungsinya, harus dilakukan secara terintegrasi menata tata kelola air, 
menata hutan, menata masyarakat dan pelaku bisnis. Semua pihak terkait harus memiliki 
komitmen yang sama dalam melakukan pemulihan ekosistem gambut. 
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LAMPIRAN 

 
[ RANCANGAN ] 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ……TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PEMULIHAN EKOSISTEM LAHAN GAMBUT TERDEGRADASI  

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemulihan ekosistem lahan gambut yang 

terdegradasi pascakebakaran, dengan ini menginstr uksikan:  

Kepada  

 

:  

1. Para Dirjen ……; 

2. Para Gubernur dan Bupati/Walikota. 
3. dst 

 

Untuk  :  

PERTAMA 

 

 

 

 

 

KEDUA 

: 

 

 

 

 

 

: 

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, 

dan kewenangan masing-masing untuk mempercepat pelaksanaan 

pemulihan ekosistem lahan gambut terdegradasi pasca kebakaran 

hutan dan lahan; 

 
1. Mempercepat pemulihan ekosistem lahan gambut 

terdegradasi pasca kebakaran hutan dan lahan, melalui 

kegiatan:  

a. Tindakan pemetaan lahan gambut yang telah 

terdegradasi akibat kebakaran lahan dan hutan;  

b. Tindakan restorasi dan / atau rehabilitasi  lahan 
gambut yang telah terdegradasi akibat kebakaran lahan 

dan hutan;  

c. Tindakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan 

pemulihan lahan gambut yang terdegradasi 

 
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pemulihan 

ekosistem lahan gambut terdegradasi pasca kebakaran 

hutan dan lahan. 

 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat, penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan, serta pemangku kepentingan 
lainnya dalam pemulihan ekosistem lahan gambut 

terdegradasi pasca kebakaran hutan dan lahan. 

 

4. Melaporkan perkembangan upaya pemulihan ekosistem 
lahan gambut terdegradasi pasca kebakaran hutan dan 

lahan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

secara berkala setiap bulan hingga tercapainya seluruh 
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kriteria keberhasilan sebagaimana tercantum pada 

Lampiran. 

 
KETIGA  : Melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dengan berpedoman pada 

Lampiran I  yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

  

KEEMPAT : Khusus kepada :  

  Seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:  

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  ini 

secara berkala; 

b. Melakukan analisis, koordinasi dan fasilitasi untuk 

mengurai masalah dalam pelaksanaan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan  ini yang didukung oleh Kementerian 

dan Lembaga terkait;  
c. Melaporkan kepada Menteri atas pelaksanaan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  ini secara 

periodik setiap  bulan, sewaktu-waktu jika mendesak, atau 

diminta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

d. Membentuk satuan tugas pemulihan ekosistem lahan 
gambut terdegradasi pasca kebakaran hutan dan lahan 

sebagaimana Lampiran II  yang tidak terpisahkan dari 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  ini. 

 

KELIMA 

 

: Melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  ini dilakukan dengan penuh tanggungjawab. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  ini mulai berlaku pada tanggal 
dikeluarkan. 

 

 

Dikeluarkan di Jakarta  

pada tanggal ……..Oktober 2015 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN  REPUBLIK INDONESIA,  

ttd.  
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LAMPIRAN I 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …….TAHUN 2015 

TANGGAL ……OKTOBER 2015 

No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Tindakan segera:  

1.a. Rapid Asessment 

dengan analisa kinerja 

tata air 

 a.  Analisa 

drainas

e lahan  

7. Pola aliran 

(arah aliran) 

8. Tata ruang 

9. Kerapatan 
kanal 

10. Ukur\an 

kanal 
 

Menggunakan alat 

yang mudah 

8  (Delapan 

Bulan) kegiatan 

dimulai pada 

bulan November 
dan selesai pada 

bulan Juni tahun 

berikutnya. 

 

1.b. Quick Respond   b.   Penyusunan 

strategi, arah 

penanganan 

(restorasi dan 

atau rehabilitasi)  

  

1.c. Mempercepat upaya 

pemetaan lahan 

Kementerian 

Lingkungan 

c. Kementerian 

Pertanian, 

11. Peta 

memuat 

Terbentuknya 

peta pasca 

Peta 

pascakerusakan 

Setiap desa diwajibkan 

menyampaikan 
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

gambut yang telah 

terdegradasi akibat 

kebakaran lahan dan 

hutan dengan 

melibatkan K/L 

terkait. 

 

 

Hidup dan 

Kehutanan  

d. Badan 

Pertanahan 

Nasional 

e. BIG 

f. LAPAN 

 

 

parameter 
kerusakan 

akibat 

kebakaran 

12. Peta 

memiliki 

akurasi 
tinggi  

kebakaran hutan 

dan lahan 

kerusakan hutan 

dan lahan 

gambut skala 

1:5000 untuk 

setiap wilayah 

administratif 

desa. 

Seluruh desa dan 

kecamatan 

memiliki peta 

lokasi sejarah 

kebakaran yang 

dapat diacu 

sebagi lokasi 

yang perlu 

mendapatkan 

perhatian khusus 

untuk 

pencegahan 

kebakaran di 

masa y.a.d 

  

kebakaran hutan 
dan lahan gambut  

(yang telah 

divalidasi) di 

tingkat desa 

pasca kebakaran.  

Setiap desa diberi 
tugas untuk 

memetakan titik-

titik lokasi yang 

rawan terbakar 

dan  memiliki 
sejarah kebakaran 

berulang 

(setidaknya dalam 

3 tahun terakhir) 

 

 
 

 

  

informasi untuk 
menerbitkan peta pasca 

kebakaran hutan dan 

lahan gambut yang 

terdegradasi.Keberadaan 
peta ini dapat digunakan 
untuk menetapkan target 
lokasi-lokasi  pelaksanaan 
kampanye lingkungan, 
menetapkan lokasi embung-
embung dan menyiagakan 
aparat keamanan setiap 
menjelang musim kemarau 
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

2 Rewetting (membasahi kembali) 

2.a. Petakan persebaran 

dan dimensi ukuran 

kanal – kanal di lahan 

gambut 

 

Kementerian 

Pertanian 

a. KLHK 

b. Kementerian 

Agraria 

c. APHI dan GAPKI 

 

Kanal dengan 

berbagai 

dimensi yang 

berbeda, pada 

gambut yang 
ketebalannya 

berbeda, 

Menggunakan 

teknik remote 

sensing 

Tersedianya peta 

persebaran dan 

dimensi  ukuran 

kanal – kanal di 

lahan gambut 
 

Paling 

lambat 

Bulan Juni 

Tahun 

2016, 

sebelum 

akhir 

musim 

hujan  

Menggunakan 

teknik remote 

sensing 

2.b. Siapkan desain 
teknis untuk 
rewetting 
(diantaranya 
penyekatan / 
blocking kanal, 
pemompaan air dari 
sungai sekitarnya) 
 

 d.  Desain teknis 

mempertimban

gkan aspek 
karaktersitik 

kimia-fisika 

gambut (tipe 

kematangan 

gambut, 
ketebalan 

gambut). 

 

Jenis material 

pembangun 

tabat yang 
tahan korosi & 

materialnya 

dari lokal 

 

Dapat 
diterapkan, 
terukur 
keberhasilanya 

Desain teknis 

paling lambat 

sebelum musim 
hujan Tahun 

2016 
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

2.c. Pelaksanaan 
konstruksi kegiatan 
rewetting 

 e.  Jangkauan 
luapan air di 

dalam kanal 

meluas / 

melebar ke 

lahan gambut 

sekitarnya 
 

Terbangunnya 
tabat – tabat di 
dalam kanal – 
kanal lahan 
gambut yang 
akan 
dipulihkan 
kondisi 
ekosistemnya 
 

Penabatan 
dimulai dari 
kubah gambut 
terus turun 
hingga ke 
gambut yang 
lebih dangkal, 
dengan jumlah 
tabat/sekat 
cukup memadai 
untuk 
membasahi 
lahan gambut di 
sekitarnya 

 

2.d. Monitoring, 

pemantauan dan 

evaluasi hasil 

konstruksi 
pembangunan 
infrastruktur rewetting 

 

 f.  Tidak 

terjadinya 

kebakaran di 

lokasi sekitar 
rewetting 

Jumlah tabat 

yang dibangun 

sesuai dengan 

direncanakan 
dari sisi teknis, 

jumlah, sebaran 

dan waktu 

 

Dilakukan setiap 

3 (tiga) bulan 

 

3 Penanaman Kembali (Rehabilitasi dan atau Pengkayaan/enrichment) 

3.a. Memetakan lokasi – 

lokasi untuk kegiatan 

rehabilitasi vegetasi 
 

 g.      
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.b. Menyiapkan desain 
teknis silvikultur di 

lahan gambut yang 

telah rusak 

 

 h.  Jenis – jenis 
tanaman lahan 

basah tertentu 

memiliki 

tingkat 

keberhasilan 

secara 
ekonomis yang 

memadai 

Menerapkan 
paludikultur 

(jenis jenis 

tanaman yang 

tahan rendaman 

air) di lahan 

gambut yang 
sudah tergenang  

 

  

3.c. Pelaksanaan 

pembangunan fasilitas 
persemaian (nursery) 

sebagai persiapan bibit 

 
 

 

 i.  Tersedianya 

jenis bibit 

tanaman 

berkualitas 

Tersedinya 

jumlah bibit 

dalam jumlah 

dan jenis yang 
telah ditetapkan 

sebelumnya 

  

3.d. Persiapan lahan untuk 

menjamin 

keberhasilan tanam 

 

 j.  Kondisi lahan 

memenuhi 

syarat untuk 

pertumbuhan 
tanaman 

Tersedianya 

lahan siap tanam 

sesuai dengan 

rencana 
rehabilitasi 

 

  

3.e. Pelaksanaan 

penanaman bibit – 

bibit tanaman ke 

lokasi tanam 

 

 k.  Tingkat 

keberhasilan 

tanam dari segi 

luasan dan 

jumlah 
tanaman per 

satuan luas 

Tingkat 

keberhasilan 

tanam pada 

umur satu tahun 

adalah 75% 
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.f. Pemeliharaan tanaman 
dan penyulaman  

 

 l.  Kualitas 
pertumbuhan 

tanaman 

dalam kondisi 

baik 

Terjaganya 
tingkat 

keberhasilan 

tanam 75% pada 

umur satu tahun  

  

3.g. Monitoring dan 

evaluasi keberhasilan 

penanaman  
 

 m.  Tingkat 

kematian 

tanaman 
rendah 

Jumlah tanaman 

yang tertanam 

sesuai dengan 
direncanakan 

dari sisi teknis, 

jumlah, sebaran 

dan waktu 

 

Dilakukan setiap 

3 (tiga) bulan 

 

4. Menetapkan indikator 

kerusakan ekosistem 

lahan gambut 

Kementerian 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan  

g. Kementerian 

Pertanian, 

h. Badan 

Pertanahan 

Nasional 

i. Perusahaan 

 

 

Parameter 
yang dipantau 

untuk 

menetapkan 

lahan gambut 

sudah rusak 

adalah, jika 
salah satu dari 

kriteria ini 

dipenuhi:   

Untuk masih 

dapat dinyatakan 

belum rusak:    

Pemerintah dan 
Pihak pemegang 

konsesi wajib 

merehabilitasi 

lahan gambut 

yang sudah rusak 

(melampaui nilai 
batas kriteria 

yang ditetapkan) 

dengan meutup 

seluruh 

kanalkanal, 
menanam jenis-

jenis tanaman asli 

lahan gambut 

(seperti : jelutung, 

rotan, ramin), 

Kondisi lahan  gambut 

yang sering tergenang / 

kebanjiran 

mengakibatkan 

produktivitasnya turun 

dan biaya produksi 

meningkat.  Kondisi 

demikian agar 

diantisipasi pihak 

perbankan yang 

memberikan kredit 

kepada pengusaha, 

sebelum terjadi kredit 

macet.  Karena tanaman 

sawit harus diremajakan 
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

atau jenis 
tanaman  lain 

yang sesuai 

dengan kondisi 

tergenang   

pada usia sekitar 25-30 

tahun, tapi jika 

lahannya sudah sering 

tergenang atau 

kebanjiran, ada 

kemungkin besar lahan 

akan ditinggalkan dan 

menimbulkan bencana 

banjir yang meluas dan 

merugikan masyarakat 

di sekitarnya    
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5. Melaksanakan 
rewetting melalui 

penutupan seluruh 

kanal-kanal yang 

terdapat di kubah 

gambut, di lahan 

gambut dengan 
ketebalan > 3 meter 

dan seluruh kanal-

kanal primer di lahan 

gambut.   

 
Setelah hal di atas 

dilakukan, lalu 

lakukan 

penyekatan/pembendu

ngan ke lahan gambut 

dengan ketebalan 
kurang dari 3 meter 

(jumlah sekat-sekat 

dalam setiap kanal 

harus cukup banyak 

agar lahan gambut di 
sekitar kanal dapat 

terbasahi).  

 

Seluruh penutupan 

dan penyekatan kanal-

kanal harus telah 
selesai dikerjakan 

Menteri 
Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan   

a. Badan 

Nasional 

Penanggulanga

n Bencana  

b. Kementerian 
Pertanian 

c. Kementerian 

Dalam Negeri 

d. Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang 
e. Kementerian 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat 

f. TNI  

g. Kepolisian  

h. Pemerintah 

Daerah  

Kembalinnya 
fungsi 

hidrologis 

Lahan Gambut 

di daerah 

rawan 

kebakaran  

Lahan Gambut di 
daerah rawan 

kebakaran 

menjadi basah 

sehingga dapat 

membantu 

pemadaman dan 
pencegahan 

meluasnya 

kebakaran hutan 

dan lahan. 

B11: Tertutupnya 
seluruh kanal 

primer, kanal-

kanal di kubah 

gambut dan 

kanal-kanal  di 

lahan gambut 
dengan ketebalan 

gambut > 3 meter; 

serta disekatnya 

seluruh kanal-

kanal yang 
terletak pada 

lahan  Gambut di 

areal rawan 

kebakaran.  

 

Penutupan dilakukan 
oleh Penanggung Jawab 

Usaha/Kegiatan dalam 

hal Kanal berada di area 

izin yang bersangkutan. 

 

Dalam hal kanal berada 

di wilayah yang tidak 

dibebani izin, penutupan 

menjadi tanggung jawab 

pemerintah sesuai 

kewenangannya 
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

sebelum akhir musim 
hujan agar di dalam 

sekat-sekat kanal 

terdapat air.  
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

6. Bendung ruas dari 
anak-anak sungai 

yang letaknya 

berdampingan dengan 

lahan gambut 

menjelang akhir 

musim hujan. 
 

Menteri 
Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan   

a. Badan 
Nasional 

Penanggulanga

n Bencana  

b. Kementerian 

Pertanian 

c. Kementerian 
Dalam Negeri 

d. Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang 

e. Kementerian 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat 

f. TNI  

g. Kepolisian 

h. Pemerintah 

Daerah  

Kembalinnya 
fungsi 

hidrologis 

Lahan Gambut 

di daerah 

rawan 

kebakaran  

Lahan gambut di 
sekitar tepi 

sungai kearah 

darat menjadi 

basah, akibatnya 

sulit terbakar 

Tertutupnya ruas-
ruas sungai di 

berbagai wilayah 

lahan gambut  

(misal 

menggunakan 

bendung karet)  

Pembendungan 
dilakukan oleh 

Pemerintah  sesuai 

kewenangannya  
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No Langkah-Langkah Penanggung 

Jawab 

Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 

Kriteria 

Keberhasilan 

(Outcome) 

Ukuran 

Keberhasilan 

(Output) 

Target 

Penyelesaian 

Keterangan 

0 1 2 3 4 5 6 7 

7. Bangun kolam 
pembasahan embung-

embung yang dilapisi 

plastik untuk 

menampung air hujan 

dalam jumlah 

memadai untuk 
antisipasi kebakaran 

di musim kemarau 

yang akan datang.  

Bangun embung-

embung tersebut pada 
lokasi-lokasi rawan 

terbakar dan lengkapi 

dengan pompa dan 

rumah pompa     

 

 

Menteri 
Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan   

i. Badan 
Nasional 

Penanggulanga

n Bencana  

j. Kementerian 

Pertanian 

k. Kementerian 
Dalam Negeri 

l. Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang 

m. Kementerian 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat 

n. TNI  

o. Kepolisian 

p. Pemerintah 

Daerah  

Kembalinnya 
fungsi 

hidrologis 

Lahan Gambut 

di daerah 

rawan 

kebakaran  

Lahan Gambut di 
daerah rawan 

kebakaran 

memiliki 

cadangan air di 

dalam embung-

embung dan 
dengan rumah 

pompa di 

dekatnya 

Terbangunnya 
embung-embung 

dalam jumlah dan 

ukuran yang 

memadai di 

berbagai lokasi 

lahan gambut 
yang rawan 

terbakar 

(termasuk di 

dalam konsesi-

konsesi 
perkebunan sawit 

dan HTI) 

Pembuatan kolam 

pembasahan embung  

dilakukan oleh 

Penanggung Jawab 

Usaha/Kegiatan dalam 

hal lokasi embung 

berada di wilayah 

konsesi mereka. 

 

Dalam hal embung 

berada di wilayah yang 
tidak dibebani izin, 

pembangunanya 

menjadi tanggung jawab 

pemerintah sesuai 

kewenangannya 
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LAMPIRAN II 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …….TAHUN 2015 

TANGGAL ……OKTOBER 2015 

 

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMULIHAN EKOSISTEM LAHAN GAMBUT 

TERDEGRADASI:  
 

Untuk memaksimalkan upaya percepatan pemulihan ekosistem lahan gambut 

terdegradasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  ini, akan dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pemulihan ekosistem lahan 

gambut terdegradasi yang berada dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan an yang selanjutnya disebut  Satgas. 

 

KEDUA : Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana 

dimaksud dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , melalui Kantor 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan . 

 

KETIGA : Satgas bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan 

pemantauan agar upaya percepatan pemulihan ekosistem lahan 

gambut terdegradasi berjalan lebih efektif. 

 
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:  

a. bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga negara serta  

semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah 

Daerah dalam upaya percepatan pemulihan ekosistem lahan 

gambut terdegradasi;  
b. melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang 

dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan 

dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi 

Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang 

dianggap perlu. 

 
KELIMA :  Satgas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kementeran Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

b. Kementerian Pertanian 

c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

d. Kementerian Dalam Negeri; 
e. Pemerintah Daerah; 

f. Masyarakat Peduli Gambut 

   

KEENAM :  a. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat membentuk tim 

asistensi yang berada di bawah koordinasi Ketua Satgas;  

  b. Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diangkat 
oleh Ketua Satgas. 

 
KETUJUH :  Satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya 

sewaktu-waktu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , di 

samping secara rutin melaporkan hasil kerjanya setiap 3 (tiga) bulan.  
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KEDELAPAN :    Masa tugas Satgas adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 

apabila diperlukan.  

 
KESEMBILAN :  Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah mata 

anggaran …………, yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara 

khusus oleh Satgas.  

 

 

 

 

 

  
 


