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KATA PENGANTAR

Hutan Rawa gambut merupakan suatu kawasan yang labil terhadap intervensi
aktivitas manusia terutama kegiatan pembalakan liar yang diikuti dengan pembuatan
kanal (kanal) yang berfungsi sebagai jalur untuk mengeluarkan kayu dari dalam
hutan. Akibat yang terjadi selanjutnya akan memperparah kerusakan hutan rawa
gambut diantaranya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu dampak yang akan
ditimbulkan juga berpengaruh terhadap ekosistem dan kepunahan spesies endemik di
lokasi terjadinya kebakaran.

Untuk meminimalisir kerusakan hutan rawa gambut tersebut salah satunya
adalah dengan menutup (Menebat) kanal-kanal buatan yang terdapat di kawasan
hutan rawa gambut. Untuk kompilasi data awal dalam proses penutupan kanal
dilakukan survey kanal buatan yang salah satu lokasinya terdapat di sepanjang Sungai
Medak. Survey ini dilakukan selama satu minggu dengan tim yang berjumlah 9 orang.
Kegiatan survey ini juga melibatkan masyarakat Desa Muara Medak dan didampingi
satu orang Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyu Asin.

Dalam tahap pelaksanaannya, kegiatan survey ini dilakukan dengan dua jalur
pengamatan, yaitu jalur utama (Sungai Medak) dan jalur Sungai Perjudian. Jalur ini
diambil berdasarkan informasi masyarakat lokal juga dari hasil pengamatan awal yang
dilakukan oleh tim pendahulu.

Kegiatan survey kanal buatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Yayasan
Wahana Bumi Hijau (WBH) dengan South Sumatera Forest Fire Management Project
(SSFFMP) dan didukung oleh wetlands International Indonesia Programme (WIIP).

Demi kelestarian hutan rawa gambut, kritik dan saran serta ide-ide cemerlang
lainnya senantiasa diharapkan. Semoga laporan hasil survey kanal buatan ini dapat
bermanfaat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian hutan
rawa gambut umumnya dan penutupan kanal (Blocking Canal)khususnya.
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1.1. Latar Belakang

Kegiatan survey kanal buatan ini dilakukan di Sungai Medak dan sekitar Hutan
Rawa Gambut bersebelahan dengan salah satu Hutan rawa gambut yang masih
alami di Sumatera Selatan. Meskipun kawasan sudah terganggu di area ini masih
terdapat tumbuh-tumbuhan alami dan juga merupakan tempat kediaman penting
bagi banyak jenis satwa. Hutan Rawa Gambut ini merupakan salah satu hutan
penyangga dari system hutan rawa Gambut Taman Nasional Berbak di bagian Utara
dan Taman nasional Sembilang dibagian Timur. Kawasan ini disebut sebagai
Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang Kepahyang (HRGMK). Dalam peta sistem
Lahan menunjukkan bahwa kawasan ini terdiri dari Hutan Gambut dengan berbagai
variasi kedalaman mulai dari 1m hingga di atas 10 m dalam pusat kubahnya ( hasil
survey gambut terperinci menunggu dari EU-SSFFMP).

Berdasarkan rangkaian survei yang telah dilakukan oleh Wahana Bumi Hijau
(WBH) atas dukungan EU-SSFFMP dan Wetlands Internasional bahwa Sungai
Medak sekarang ini di bawah ancaman kebakaran hutan dan aktivitas penebangan
kayu secara liar, hal ini akan menyebabkan terbentuknya kawasan semak belukar
dan padang rumput (kawasan terbuka). Ancaman ini juga akan mendorong
terjadinya penghancuran ekosistem yang pada beberapa tempat sangat sulit untuk
dikembalikan ke kondisi aslinya seperti ketika sebelum ekosistem tersebut diganggu.

Salah satu hal yang menjadi penyebab kerusakan hutan rawa gambut adalah
adanya kanal di lahan gambut baik legal maupun illegal. Secara normal pembuatan
kanal bertujuan untuk mempermudah transportasi pengeluaran hasil hutan yang
dekat dengan sungai dan bagian hulu sungai hingga ke dekat pemukiman . Di sungai
Merang kira-kira 1000 meter kubik kayu balok dikeluarkan setiap hari dari dalam
hutan pada saat musim hujan ketika permukaan air paling tinggi. Untuk mengatur
tinggi permukaan air kadang-kadang para penebang kayu melakukan penebatan
kanal secara tradisional dengan menggunakan kayu-kayu dan terpal hingga
mempermudah pengeluaran kayu, namun tebat-tebat yang dibuat tidak permanen
karena itu biasanya pada musim kering tebat tersebut dibuka kembali. Hal ini
mendorong pengeringan Hutan Gambut dan meningkatkan resiko kebakaran.

Keberadaan kanal di Rawa Gambut dapat merubah muka air dan kondisi
kimia dari lahan gambut dan sungai. Material organik yang masuk kedalam sungai
dapat mempengaruhi biodiversitas jenis ikan lokal. Kanalisasi lahan gambut dapat
meningkatkan pengeringan yang tak terkendalikan yang mengakibatkan kawasan
semakin mudah terbakar.

Salah satu usaha untuk mengembalikan kembali fungsi hydrologi dan
keseimbangan ekosistem rawa gambut bisa dilakukan dengan penutupan kanal
buatan ( kegiatan canal Blocking). Metoda penutupan Kanal dilakukan dengan
mengadaptasikan pengetahuan local yang ada untuk mengendalikan pengeringan
gambut. Aktivitas yang serupa telah dilakukan di sekitar sungai Merang dan
beberapa lokasi lainnya di Kalimantan oleh Wetlands Internasional, WWF dan BOS-
MAWAS

Aktivitas penebatan kanal dilakukan dengan pendekatan multidisiplin dengan
kombinasi riset ilmiah mengenai ekonomi sosial, peraturan dan isu tata ruang dari
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area tersebut . Oleh karena itu, sebelum memulai kegiatan penebatan kanal harus
dilakukan suatu survei awal untuk mendapatkan informasi penting sebagai data
awal untuk prioritas penebatan kanal . Survei ini dilakukan untuk memperoleh
informasi tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan survey adalah untuk mendapatkan informasi penting tentang
keberadaan kanal – kanal buatan yang terdapat di Sungai Medak Desa Muara
Medak sebagai data awal untuk prioritas penebatan kanal dalam usaha pencegahan
kebakaran hutan gambut. Informasi-informasi tersebut antara lain:

a. Lokasi kanal-kanal buatan
b. Kepemilikan Kanal
c. Ukuran Kanal
d. Status Kanal
e. Posisi kanal terhadap sungai Induk
f. Umur kanal
g. Dan informasi-informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kanal



Survey dilakukan melalui pendekatan survey jalur- jalur sungai alam

dengan mengidentifikasi pemilik kanal, letak / posisi dan lokasi kanal.

2.1. Metode Dan Pendekatan
Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan tim yang pertama adalah dengan

melakukan penyusuran jalur sungai alam dan jalur kanal buatan. Pencatatan kondisi
kanal dan mengukur dimensi kanal serta pencatatan koordinat kanal dan
kepemilikannya.

Pada tahap diskusi dan wawancara digunakan tabel data kanal yang
mempedomani tabel yang telah disediakan yang isinya, terdiri dari data-data sebagai
berikut:

1. Lokasi kanal yang akan direkomendasikan untuk ditutup
2. posisi kanal terhadap sungai induk (buat denahnya)
3. Nama pemilik kanal (biasanya milik kelompok yang terdiri dari beberapa orang),
4. Siapa yang membangun kanal (biasanya diupahkan) dan berapa lama waktu

yang diperlukan untukmembuat kanal .
5. Umur kanal/kanal (kapan di bangun)
6. Status kanal (apakah masih dimanfaatkan atau tidak Untuk apa ? angkut kayu,

irigasi, transportasi dsb ?)
7. Apakah sekitar kanal ada tanda-tanda bekas kebakaran ?? atau tanda-tanda

bekas tebangan liar ?? (sebut jenis-jenis kayu yang di ambil dari sekitarnya)
8. Panjang kanal/kanal (dalam km). Diukur dari muara sungai hingga hulu kanal

(Tanya pada pemilik kanal)
9. Lebar kanal/kanal (meter), Dalam kanal/kanal (meter), ukur saat di lapangan

pada lokasi yang akan kita tutup/block (kedalaman dari permukaan kanal ke
bagian dasar kanal)

10. Kedalam air dalam kanal (m), ukur di lapangan pada lokasi yang akan kita
tutup/block (ukur tinginya air saja)

11. Debit air dalam kanal
12. substrat dasar kanal (serasah, mineral, pasir… jelaskan)
13. tataguna lahan sekitar kanal (sebutkan: eg. Sawah, hutan eks terbakar, kebun

dst)
14. Ukur kedalaman air di dalam tanah gambut di sekitar kanal (meter, lihat

panduan yang telah dikirim sebelumnya dan gambar di bawah). Pengukuran
sekitar 2-5 meter dari tepi kanal.

15. Daftar Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memblok kanal/kanal (cek
ketersediaannya di lapangan

16. diskusikan jadwal penutupannya dan orang2 yang akan dilibatkan diskusikan
apakah pada musim hujan lokasi sekitar kanal kebanjiran.

2.2. Tim Pendukung kegiatan
Tim pelaksana survey terdiri dari pengawas dan pelaksana lapangan yang

berpengalaman dalam pelaksanaan Penebatan Kanal di Hutan rawa Gambut
Merang Kepahyang Sumatera Selatan serta didukung oleh Dinas Kehutanan Muba
dan Masyarakat lokal. (Lihat Tabel 2.2.)
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Tabel 2.2. Tim pendukung kegiatan survey kanal Di Muara Medak

Nama Asal/instasi Keterangan

Deddy Permana WBH Koordinator survey

Agus Nampeno WBH Tim survey

Ilham Nur WBH Tim survey

H. Romli Polhut Muba Tim survey

Bayumi Masyarakat Lokal Kadus dusun 1 M medak

Herman Masyarakat lokal Pemilik Kanal / Kp3ld

Dedek Masyarakat Lokal Tim survey

Samsul Bahri Masyarakat Lokal Ketua RT1/tim teknis p3ld

Edy Purba Masyarakat Lokal Ketua tim teknis p3ld

2.4. Waktu Dan Tempat
Survey dilakukan selama 7 hari di lapangan, pada tanggal 24-30 Desember

2005 dengan jalur lokasi survey di Sungai Medak dan Sungai Perjudian di Desa
Muara Medak.

2.5. Bahan Dan Alat.

Alat :
1. GPS
2. Meteran gulungan
3. Tali plastik
4. Stopwatch
5. kayu berskala (2 meter)
6. Peta dasar Lokasi
7. Peta citra satelit

Perlengkapan :
1. alat tulis, mistar, pena, pensil
2. papan Alas tulis
3. tabel pemanantauan kanal (tabel pengukuran dimensi kanal)
4. Tabel diskripsi Kanal dan lokasi kegiatan.
5. Buku catatan

Perlengkapan Lain :
1. Perahu Ketek
2. Speed Boat
3. Logistik Perjalanan.



Gambar 1. Peta lokasi Survey Kanal Buatan di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir
Kabupaten Musi Banyuasin.



3.1. Persiapan Pelaksanaan survey

Pelaksanaan survey kanal buatan ini melibatkan berbagai stakeholders, antara

lain pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Muba, aparat Pemerintah Desa dan
masyarakat lokal. Sedangkan proses persiapannya dilakukan satu minggu sebelum
survey lapangan. Dalam proses persiapan ini dibentuk satu tim awal yang ditugaskan
untuk mempersiapkan semua kebutuhan yang akan digunakan pada saat kegiatan
survey di lapangan. Selain itu juga informasi dari tim ini yang nantinya akan dapat
ditentukan kerangka teknis kegiatan survey. Adapun tahapan persiapan yang
dilakukan adalah sebagai berikut :

3.2. Proses Pelaksanaan Survey

Setelah tim pendahulu melakukan verifikasi jalur pengamatan lapangan
selanjutnya melakukan proses pelaksanaan survey. Sesuai dengan kondisi lapangan
pada musim hujan permukaan air tinggi hingga banyak anak sungai yang dapat di
lewati dengan perahu. Dalam pelaksanaannya kegiatan survey dilakukan dengan
dua jalur pengamatan (1) Jalur utama yaitu jalur sungai Medak mulai dari muara
sungai dari sungai Lalan . Jalur ini melewati Dusun 1, Dusun 2 (Rimbo Antui) dan
Dusun 3 (Sentang). (2) Jalur Sungai Perjudian merupakan jalur yang bermuara dari
Sungai Medak, bagian hulunya terdapat Sungai Ketel yang merupakan anak Sungai
Perjudian. Disamping pengamatan jalur sungai dan kanal kegiatan juga dilanjutkan
dengan kegiatan diskusi dengan pemilik kanal dan pemuka masyarakat di Desa
Muara Medak.

Tanggal Deskripsi Kegiatan Persiapan Hasil Action Ket
20
Desember
2005

Surat izin dan surat untuk keterlibatan
dari Dinas Kehutanan MUBA, , Surat
pemberitahuan ke Kepala desa Muara
Medak ditembuskan ke Kecamatan
Banyung Lencir.

Dikirim satu
orang Polhut
DisHut Muba

WBH dan
WI

Sekayu

21
Desember
2005

Persiapan alat dan perlengkapan , GPS,
Meteran, alat tulis, Tabel Pengamatan,
Peta Lokasi. Stopwatch. camera digital

Semua
peralatan
lengkap

Tim survey Palembang

21
Desember
2005

Persiapan Logistik Tim Utk 1 minggu,
terdiri dari 1 koordinator tim, 2 staff
lapangan , 1 orang Polhut, 5 orang
pendamping Lokal.

Jumlah
Anggota Tim
9 orang

Tim survey Palembang

22
Desember
2005

Pengiriman tim pendahulu menyampaikan
– Surat pemberitahuan, menyiapkan
kontak masyarakat lokal, menyiapkan alat
transportasi (speed boat dan ketek ) dan
verifikasi jalur pengamatan lapangan

Pemdes dan
Masyarakat
ikut terlibat

Tim survey
(Agus
Nampeno)

Desa
Muara
medak
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Tabel Proses Pelaksanaan survey :
Tanggal Deskripsi Jalur Pengamatan Ket

24-26
Desember
2005

Jalur 1. Sepanjang Sungai Medak melewati Dusun 1(muara
sungai Medak), Dusun 2 Rimbo antoi, Dusun 3 Sentang.
Disampinga pengamatan keberadaan kanal disepanjang
sungai tersebut dilakukan juga wawancara dan diskusi
dengan masyarakat di dusun 1, Dusun 2 Rimbo Antui dan
masyarakat dusun 3 Sentang. Kegiatan dilaksanakan selama
3 hari pada jalur ini.

27- 29
Desember
2005

Jalur 2. Sungai Perjudian merupakan cabang dari Sungai
Medak, bagian hulu terdapat Sungai Terentang, Sungai Ketel,
masyarakat umumnya hidup dipinggiran sungai di rumah-
rumah rakit. Pengamatan dilakukan dilokasi ini selama 3 hari.
Sungai di daerah lebih kecil dan hutan disekitar sungai relatif
lebih baik

23-30
Desember
2005

Diskusi dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan
masyarakat pemilik kanal



Gambar 2. Peta Spot lokasi Survey Kanal Buatan di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung
Lincir Kabupaten Musi Banyuasin.



3.3 Hasil Kegiatan

Pada umumnya daerah Desa Muara Medak merupakan kawasan Hutan Rawa
Gambut. Disekitar pinggiran Sungai Medak umumnya merupakan kawasan yang
sudah terbuka dan bekas terbakar. Jenis vegetasi yang dominan disekitar sungai
adalah tanaman sejenis semak belukar dan rumput –rumputan (Cyperaceae ),
gelagah (Pharagmites sp ), Purun dan Paku-pakuan yang merupakan tanaman
perintis hutan bekas terbakar diantaranya Pakis (Stenochama sp ), alang-alang
(Imperata cylindirica) Rasau (pandanus sp), Gelam (Melaleuca sp). Sedangkan
untuk jenis – jenis vegetasi pada jalur pengamatan di bagian hulu kanal dan anak-
anak sungai masih banyak terdapat jenis – jenis pohon yang tumbuh di hutan rawa
Gambut . Beberapa vegetasi yang ada antara lain : Duren hutan ( Durio sp ),Ramin
(Gonystylus bancanus), Meranti (Shorea sp), Jelutung (Dyera sp), Rengas
(Melanoorhoea sp), Mangris/kempas (Koompassia malacensis), medang (Litsea sp),
Asam payo (Eleiodoxa conferta), serdang (Livingstonia sp), Rotan-rotanan (Calamus
sp), Pinang mirah dan Gaharu.

Jenis-jenis satwa yang ditemukan beberapa diantaranya jenis burung cangak,
raja udang serta beberapa mamalia yang dilindungi harimau sumatera, Gajah , rusa
, kijang dan lain - lain.

3.3.1 Jalur 1. Sungai Medak

Disepanjang jalur 1 yaitu Jalur sungai Medak hingga ke Hulu dusun 2 dan Dusun

tiga, Jumlah kanal yang teridentifikasi ada 15 kanal, secara keseluruhan kanal

terdapat di sepanjang 20,5 km dari Muara Sungai Medak, pada umumnya seluruh

kanal pada daerah ini berada di bagian hulu anak-anak sungai alam dan pada

bagian timur menuju ke arah Hutan Rawa Gambut daerah sungai Merang.

Tabel . 1 . Hasil pengukuran dan Jumlah Kanal Buatan pada Anak Sungai di sepanjang

Sungai Merang (jalur 1)

Data Kanal/anak SungaiNama anak
Sungai

Km(dari
Muara
Medak)

Jumlah
Kanal**

Panjang
kanal rata2

(km) lebar
(m)

dalam
(m)

Kec*
(m/dt)

debit
(m3/dt)

pjg
(m)

jml
dam

Sungai Puri
Besar

6 4 4 2,5 1,71 0 - 8 -

Sungai Suak
batang

10 2 3,5 3 1,57 0 - 6 -

Sungai Pasang
Bubu

11,1 2 3 3 0,82 0 - 1 -

Sungai
Pengiringan

11,7 2 4,5 3 1,12 0 - 5 2

Sungai Binti ale 16,2 1 4 4 1,43 0 - 4 -

Sungai Padang
Bungo

17,5 3 4,3 1,5 0,76 0 - 6 -

Sungai teluk
sudin

18 1 2 5 1 0 - 2 -

* Kondisi air tergenang dan dipengaruhi oleh pasang surut
** Nama pemilik kanal terlampir

Pada bagian jalur utama pengamatan 1 ini seluruh kanal buatan yang ada

muaranya merupakan anak-anak sungai alam yang diperlebar, pada bagian hulu

sungai dibuat kanal dan diperpanjang. Hingga pada km 6 – 20 seluruh anak sungai

yang bermuara ke Sungai Medak rata-rata mempunyai 1- 4 kanal buatan. Lebar

muara anak - anak sungai cukup besar mencapai 5 meter hal ini dikarenakan semua

kanal yang ada dibagian hulu bermuara ke anak sungai ini hingga keluar ke Sungai

Medak.



Gambar 3. Peta Jalur 1 Pengamatan Kanal Buatan



Pada jalur pengamatan tambahan dari Muara Perjudian hingga ke Susun 2

Rimbo Antoi dan Dusun 3 Sentang, tidak ditemukan kanal buatan yang masih aktif.

Daerah ini lebih dekat dengan pemukiman hingga pola mata pencarian cenderung

tetap. Aktifitas masyarakat umumnya berkebun yaitu dengan menanam Karet dan

kelapa sawit namun ada juga sebagian kecil masih mengandalkan mata pencaharian

dengan mencari ikan. Dengan tipe tanah mineral bukan tanah gambut dan lebih

tinggi hal ini mendukung upaya masyarakat dalam usaha perkebunan.

Gambar 4. Kondisi di jalur 1 sungai Muara Medak

Keterangan :
1 ; Kayu balok yang ditinggal di Kanal Buatan Km.11 Sungai Pasang Bubu.
2 ; Muara anak sungai sekaligus muara kanal buatan
3 ; Getah Gelutung hasil dari masyarakat di sepanjang sungai Medak Km. 17,5
4 ; Muara Perjudian dan kebun karet dibelakangnya. Km 20,5
5 ; Memasuki daerah Dusun 3 Sentang
6 ; kondisi vegetasi dan tanaman disepanjang Sungai Medak

1 2

3 4

5 6



3.3.2 Jalur 2 Sungai Perjudian dan Sungai Ketel

Pada jalur kedua ini merupakan cabang dari Sungai Medak. Kondisi kanal
dibagian pada umumnya tidak jauh berbeda dengan jalur pertama, sebagian besar
kanal langsung dibuat di sepanjang Sungai Perjudian hingga ke Sungai Ketel.
Disepanjang Sungai Perjudian terdata 13 kanal dengan 2 kanal yang masih aktif
digunakan di Sungai Ketel.

Tabel Pegukuran kanal buatan di Jalur 2

Data Kanal buatan (Rata-rata)Nama anak
Sungai

Jumlah
Kanal**

Panjang
kanal rata2

(km) lebar
(m)

dalam
(m)

Kec*
(m/dt)

debit
(m3/dt)

jml
dam

Sungai Perjudian 13 4 2 1.5 1,86 4

Sungai Ketel 2 4 2,5 1 2,46 4

Sungai terentang - -

Kanal di Jalur 2 Sungai Perjudian ini banyak yang masih digunakan untuk

pengangkutan kayu, terutama kayu jadi berupa papan dan balok, pada umumnya

daerah hulu ini masih banyak kayu yang dapat digunakan terutama di bagian timur

mengarah ke Hutan Gambut di Sungai Merang. Dengan panjang kanal Rata-rata 4

Km sudah mampu menjangkau hutan yang masih memiliki kayu yang dapat

dimanfaatkan. Pada musim hujan (bulan Desember- Februari), tinggi air dapat naik

hingga 2 meter sehingga dapat menjangkau daerah penebang kayu lebih jauh lagi.

Kedalaman sungai tempat bermuaranya kanal mencapai 3 - 4 m dan lebar rata-rata

sungai kecepatan air hingga 1,5 m/dt bagian hilir dan mencapai 3,8 m/dt bagian hulu

sungai Sedangkan daerah kanalnya tertutup oleh genangan air hingga tidak tampak

permukaan kanalnya. Jumlah kanal di daerah ini ada 13 buah, dimana seluruhnya

berada di sisi yang sama mengarah ke daerah Hutan Gambut Sungai Merang

(Bagian timur Sungai Perjudian).

Sungai Ketel merupakan hulu sungai Perjudian terdapat 2 kanal yaitu kanal

Zakaria panjang 5 km lebar 1,9 meter dan kanal Mawi panjang 3 km lebar 2 meter

dengan jarak kedua kanal tersebut hanya 100 meter. Daerah ini tidak terpengaruh

pasang surut dengan kecepatan air rata 2,46 m/dt. Pola penggunaan kanal di daerah

Sungai Perjudian dan Sungai Ketel pada awalnya untuk mengeluarkan kayu balok

sekarang berkembang dengan mengelola sendiri kayu balok menjadi bahan kayu

jadi berupa papan, untuk mendukung pola ini beberapa masyarakat mendirikan

panglong (tempat pengelolaan kayu) di sekitar kanal dan pinggir sungai bagian hulu.

Intensitas pengelolaan kayu dibagian hulu Sungai Ketel dan sepanjang Sungai

Perjudian masih cukup tinggi. Salah satunya ditemukan satu buah panglong yang

masih aktif didirikan di Sungai Ketel dan ditinggali oleh sekitar 6 KK serta dibangun 1

jalur ongkak (rel kayu) untuk pengangkutan kayu setelah ditebang. Ditemukan juga

beberapa panglong yang tidak aktifdi daerah Sungai Perjudian dan Sungai Ketel.

Pada pengamatan jalur tambahan mulai dari Muara Terentang jarak dari Muara

Sungai Perjudian sekitar 4,76 km. Sungai Terentang merupakan cabang dari sungai

Perjudian. Pengamatan dilakukan tidak ditemukan kanal pada daerah tersebut. Hal

ini disebabkan pada umumnya kayu dan hutan disekitar kawasan tersebut sudah

tidak ada lagi hanya ditumbuhi semak belukar berupa rawa-rawa.



Gambar 5. Peta Jalur 2 Pengamatan Kanal Buatan



Pada Bagian hulu sungai Terentang sekitar 4,5 km terdapat Pemukiman

masyarakat sekitar 70 kk sebagian masyarakat transmigrasi. Rata-rata masyarakat

membuka kebun Sawit dan Karet. Kawasan ini berbatasan langsung dengan

Propinsi Jambi. Sebagian wilayah sudah ada perusahaan Perkebunan Sawit.

Kawasan ini disebut dengan daerah Perumahan Jambi. Akses jalan darat terbuka

hingga ke Jambi akses jalan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

memasarkan hasil pengelolaan kayu disekitar sungai Perjudian dan sungai ketel.

Gambar 6 . Kondisi Pengamatan Jalur 2

Keterangan
1 : Kondisi sekitar bagian hilir sungai Perjudian km1,5
2 ; Perkebunan Sawit Diperumahan Jambi Hulu sungai Terentang
3 ; Kondisi Kanal di Sungai Perjudian tergenang air
4 ; Pemukiman sementara dan Panglong para pembalak liar di sungai Ketel
5 ; Rel kayu/Ongkak sebagai sarana pengeluaran kayu di Sungai Ketel
6 ; Salah satu Kanal yang masih aktip dan kondisi air tinggi.
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3 4

5 6



3.4. Pembahasan

Penduduk dan tempat pemukiman masyarakat masih ada yang tinggal
dipinggiran sungai sebagai tempat tinggal sementara. Sebagian besar masyarakat
Desa Muara Medak yang menetap tinggal di daratan tersebar di 3 dusun : Dusun 1
Muara Medak (200 kk) , Dusun 2 Rimbo Antui ( 170 kk) dan Dusun 3 Sentang (150
kk). Masyarakat yang menetap tersebut memulai mengubah mata pencarian pada
awalnya sebagai Pembalak kayu menjadi berkebun terutama kebun karet dan sawit.
Sebagian kecil masyarakat yang tinggal disekitar Sungai Medak dan Sungai
Perjudian masih ada yang beraktifitas sebagai Pembalak kayu dan pada umumnya
mereka mengelola sendiri kayu log menjadi kayu jadi baru dijual keluar daerah
terutama ke Jambi.

Aktivitas sebagian kecil masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Perjudian dan
hulu Sungai Medak inilah yang masih memanfaatkan Kanal –kanal buatan untuk
mengeluarkan kayu log /balok. Penggunaan Kanal sebagai jalur pengeluaran kayu
merupakan hal cukup murah untuk mengangkut dan mengeluarkan hasil kayu
dibanding mengunakan rel kayu, terutama untuk kawasan Hutan rawa Gambut.

Di sepanjang Sungai Medak hingga ke Sungai Perjudian jumlah kanal yang
teridentifikasi sebanyak 32 Kanal buatan, sebagian kanal ada yang sudah tidak aktif
digunakan lagi dalam 2 tahun terakhir. Semua kanal lebih banyak mengarah ke
Hutan Rawa Gambut bagian timur Sungai Medak. Panjang kanal mulai dari ratusan
meter hingga sampai 7 km. Pada umumnya kanal di Sungai Medak merupakan kanal
yang sengaja dibuat dengan membuka bagian hulu anak-anak sungai dan
memperlebar badan sungai –sungai kecil. Terutama pada Km 6 – 18 dari Muara
Medak. Dalam satu anak sungai bisa terdapat sampai 4 buah kanal buatan. Misalnya
seperti yang terdapat di Sungai Puri besar.

Semakin jauh hutan yang akan diambil kayunya maka semakin panjang kanal

yang dibuat, sejak 2 tahun terakhir penggunaan kanal buatan untuk mengeluarkan

kayu semakin sedikit dan banyak yang ditinggalkan pemiliknya, hal ini disebabkan

disamping kayu disekitar kanal sudah habis dan juga intensitas tim pembarantasan

pembalakan liar semakin sering. Hingga banyak sawmill yang gulung tikar. Sawmill

merupakan tempat penampungan kayu balok yang terbesar dari masyatakat yang

menggunakan sarana transportasi pengeluaran kayu lewat kanal buatan dan sungai.

Sebagian kanal buatan digunakan masyarakat untuk mencari getah jelutung dan

rotan.

Penggalian kanal di daerah gambut relatif lebih mudah dilakukan tanpa bantuan
alat berat daripada di daerah alluvial. Penggalian umumnya dilakukan pada saat
musim kemarau atau kering, dimana daerah yang akan digali relatif kering sehingga
mudah untuk mengangkat tanah hasil galian. Kondisi tanah gambut yang terdiri dari
serasah dan serpihan kayu, memudahkan proses penggalian dengan bantuan alat
gergaji mesin (chainsaw).

Kedalaman dan lebar kanal mengikuti suatu ukuran standar yang diikuti oleh

seluruh penebang, yang berbeda adalah panjang kanal. Dalam penentuan biaya

penggalian sebuah kanal, maka yang menjadi ukuran adalah panjang kanal yang

akan dibangun tersebut. Wawancara dengan para penebang menunjukkan bahwa

apabila gergaji mesin disediakan oleh pemilik kanal maka biaya pembuatan kanal

adalah Rp 7.500,-/m atau Rp 9.000,-/depa sebagai upah kerja. Bila menggunakan

peralatan sendiri, biayanya adalah Rp 10.000 /m atau Rp.11.000 – Rp.12.000/



depa. Biasanya satu grup membawa satu gergaji mesin dengan anggota sekitar 3

orang. Bila terdapat 2 grup, maka dalam 1 hari mereka dapat menggali sepanjang

10 m dan dalam satu bulan minimal dapat mencapai 300 m. Bila tidak terhalang

akar, pangkal kayu atau batang, pembangunan kanal akan lebih cepat lagi.

Menurut Murdiyarso (2003), hutan gambut secara alami menyimpan cadangan

air dengan kapasitas besar yaitu 0,8-09 m3/m3. Kondisi ini membuat lahan gambut

dapat mengatur debit air pada musim hujan dan kemarau. Fungsi air di daerah

gambut untuk menghambat pembentukan kanal yang dapat menimbulkan keasaman

tanah dan keracunan tanaman. Adanya unsur sulfat terlarut akan berpengaruh

terhadap kehidupan akuatik perairan. Secara ekologi hutan rawa gambut

merupakan tempat pemijahan ikan serta berbagai jenis satwa liar lainnya. Dengan

adanya kanal, akan terjadi drainase rawa gambut pada musim kemarau, hal ini tentu

berdampak pada terjadinya perubahan ekologi yang sangat besar.

Air dapat mengalir ke dan dari suatu saluran air bawah tanah (akifer) ke sungai

tergantung pada perbandingan relatif tinggi permukaan air pada akifer dan sungai.

Tinggi permukaan air sungai yang lebih rendah mengakibatkan air pada akifer

mengalir ke sungai. Kejadian serupa berlangsung pada air tanah. Dengan demikian

penggalian kanal akan mempercepat pengeringan rawa di waktu musim kemarau,

karena air akan terus mengalir ke permukaan yang lebih rendah, baik air di

permukaan maupun air yang terperangkap di dalam rawa atau lapisan tanah

(Menurut Effendi (2000).

Keberadaan kanal pada musim kemarau dapat mempercepat pengeringan rawa

gambut. Untuk mencegah keringnya kanal, maka dibangun bendungan dibeberapa

bagian kanal. Dengan adanya bendungan, volume air di kanal dapat dipertahankan

sehingga kayu dapat keluar kapan saja. Dalam satu kanal dapat dibangun lebih dari

2 bendungan tergantung panjang kanal. Pada pengamatan dilapangan umumnya

kanal di sungai Medak tidak ditutup disebabkan pada saat survey kondisi air tinggi

/musim hujan sebagian besar kanal tergenang dan rata rata kanal sudah jarang di

pakai secara intensif . Dam tidak saja dilakukan di kanal namun dilakukan juga pada

anak sungai. Menurut wawancara dengan salah satu pemilik kanal mereka

mempunyai pengalaman dengan membendung kanal bukan hanya untuk

mengeluarkan kayu yang mereka tebang tapi juga dapat mencegah kebakaran hutan

yang ada disekitar kanal mereka. Asalkan bendunganya tidak dibuka kembali.

3.4.1. Proyeksi untuk Penebatan Kanal Buatan

Dalam Pengamatan lapangan dari 30 kanal yang ada terdapat beberapa kanal
yang dapat diproyeksikan untuk di tutup/dam. Penilaian sementara terdapat 6 kanal
yang sudah diskusi dengan pemiliknya dapat ditutup secara permanen, yaitu 2 kanal
di anak Sungai pengiringan yaitu Kanal Herman dan kanal Bustami dan 1 kanal di
sungai Suak Batang kanal marjan serta 3 kanal di sungai Perjudian yaitu Kanal
Sedusun dan 2 kanal Alek. (data kanal terlampir).

Pada bagian hulu kanal di Sungai Pengiringan pernah terbakar pada tahun 2004
dan merupakan lahan gambut dengan kedalaman 2 meter. Sedang kanal di sungai
Perjudian kedalaman gambutnya mencapai 4 meter hingga 6 meter. fruktuasi tingga



permukaan air pada masing-masing sungai tersebut terdapat perubahan yang draktis
pada musim hujan air banjir hampir menutupi semua lahan dan pada musin kering
bisa tidak ada air sama sekali /kering. Hal ini dikarenakan pengurasan air pada
setiap saluran tinggi. Pada tempat tertentu saja yang airnya bisa bertahan itu pun
jika pemilik kanal atau pengelola kanal melakukan penutupan secara sementara.

Berdasarkan peta tata guna lahan yang ada bahwa daerah kanal yang sudah
direkomendasikan untuk ditutup berada pada hutan belukar dan lahan Gambut. .
kawasan dengan tipe vegetasi berupa semak belukar merupakan daerah sangat
rentan terbakar.

Pola pendekatan yang dilakukan untuk penutupan kanal harus didiskusikan
dengan dengan Mayarakat lokal untuk menjamin keberlangsungan Penutupan kanal
tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan diantaranya :

- Pembentukan kelompok Usaha Bersama untuk alternatif ekonomi bagi
pemilik/pengguna kanal. Pemberian bantuan modal kegiatan ekonomi
alternatif dengan kompinsasi menjaga, merawat dan memonitoring kanal dan
lahan sekitarnya dari kerusakan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

- Pendekatan penutupan dilakukan dengan koordinasi pemerintah desa
didukung oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dan pengawasan oleh
pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat desa misalnya
melibatkan Komite Pengarah dan Tim teknis P3LD. Status kanal merupakan
milik desa, diawali dengan pemetaan partisifatif tata guna Lahan desa yang
dilakukan oleh tim teknis P3LD (masuk dalam Program Pokja 3 SSFFMP).

- Program penutupan/penebatan kanal dapat juga dikombinasikan dengan
Program Community Development SSFFMP.(pokja 4 ).

Pola pendekatan yang dilakukan diharapkan merupakan pola untuk berlanjutan
dan secara sadar masyarakat untuk melakukan dan menjaga proses tersebut. Pada
awalnya masih perlu pendampingan dan selanjutnya masyarakat melakukannya
sendiri.

Gambar 7. Kondisi kawasan Hutan Gambut Bekas Terbakar di Sungai Perjudian.



Gambar 8. Peta rekomendasi lokasi Penutupan/Penebatan Kanal



Gambar 9. Peta pengunaan lahan di kawasan desa Muara Medak



4.1 KESIMPULAN

1. Disepanjang Sungai Medak terdapat 30 kanal buatan yang terdata terdiri dari
15 kanal di Sungai Medak km 6 – 20, 13 kanal di Sungai Perjudian dan 2
kanal di Sungai Ketel. Sebagian besar kanal buatan tersebut berada bagian
timur sungai menuju ke Hutan Rawa gambut Sungai Merang.

2. Aktivitas penggunaan kanal buatan untuk mengeluarkan kayu semakin
berkurang dan pengelolaan kayu di sekitar kanal semakin meningkat.
Ditemukan lebih dari 3 panglong yang masih aktif disekitar Sungai Perjudian

3. Perubahan matapencarian masyarakat dari Pembalak liar menjadi petani
dengan cara membuka lahan untuk berkebun semakin banyak, hal ini
dikarenakan hasil hutan semakin sedikit dan jaraknya semakin jauh dari
jangkauan masyarakat dan Sungai Ketel.

4. Keberadaan Kanal Buatan/kanal yang berada didaerah Hutan Rawa Gambut
berpotensi memicu kawasan hutan gambut menjadi rentan terbakar pada
musim kering, karena Kanal tersebut menguras kandungan air di kawasan
tersebut.

5. Terdapat 6 kanal buatan yang telah bersedia untuk di tebat/didam secara
permanen, kanal tersebut 3 kanal terdapat di Sungai Medak dan 3 kanal
berada di Sungai Perjudian. Semua bagian hulu kanal buatan tersebut
merupakan Lahan Gambut dengan kedalaman antara 2 – 6 meter.

4.2 REKOMENDASI

1. Segera melakukan program Penutupan Kanal / blocking canal di daerah
tertentu di Sungai Medak sebagai antisipasi pencegahan kebakaran hutan
Gambut pada musim kemarau tahun ini.

2. Melakukan kampanye dan penyuluhan tentang keberadaan Kanal buatan dan
hubungannya dengan kebakaran hutan. Serta mengajak masyarakat lokal
secara bersama untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan.

3. Dalam Pelaksanaan program Bloking kanal harus dilakukan diskusi dan
kajian pola yang dipakai untuk menjamin program tersebut berkelanjutan.

BAB IV
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI


