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EXECUTIVE SUMMARY

SCENARIO PLANNING FOR PEAT SWAMP AREA DEVELOPMENT IN
THE DISTRICTS OGAN KOMERING ILIR (OKI), BANYUASIN, AND
MUSI BANYUASIN (MUBA), SOUTH SUMATRA PROVINCE. By
Robiyanto Hendro Susanto, Lowlands-Wetlands-Coastal Area Data and
Information Center – South Sumatera Forest Fire Management Project.
Palembang, 2005

Forest condition, including peat swamps, in Indonesia are being
degraded due to peat fire, excessive drainage, over exploitation and illegal
logging. The peat swamp is very important hydrologically and as far as
biodiversity concern. The peat swamps can be found significantly in Ogan
Komering Ilir, Banyuasin, and Musi Banyuasin districts.

An increasing human needs will accelerate the use of natural
resources. Approriate science and technology applied for peat swamps area
development has to adjust to the law and regulation being legalized. That is
not the case happening in the field, peat swamps being degraded
significantly at different places. Degradation of peat swamps area is
happened in the districts of Ogan Komering Ilir, Banyuasin, and Musi
Banyuasin. For this reason, several alternatives for sustainable uses the
peat swamps area have to be explored and recommended.

The approach for scennario planning for peat swamps area
development for districts OKI, Banyuasin and Muba conducted with the
secondary data and information analyses, primary data obtained from the
field or from research institutions at Local Governments, Universities, NGO
(European Union, Wetlands International, CIFOR), and interviews with
several resource persons. The physical approach conducted with the use of
landsat image analyses and field visits.

The scenario planning for peat swamps area development can be
differentiated into:

a) Management and development of the peat swamps area
according to the nature and characteristics of the peat swamps
area (sustainable development with saturated condition or wet-
choice), and;

b) Un-appropriate development of the peat swamps area which is
not according to the nature of peat swamps area (dry condition
choice). If this is the case, several tasks have to be conducted
to antisipate the degradation of the peat swamps area.
Otherwise, the sustainability of the development is
questionable.
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Peat swamps utilization in South Sumatra has been increased since
the government sponsored transmigration and food production program
initiated in 1969. This is still conducted eventhough there are some
constraints such as: 1) peat swamps condition, 2) peat thickness and
morphology, 3) chemical and physical chracteristics of peat, 4) land
development with reclamation, and 5) the choice of the appropriate
technology.

Scenario planning for sustainable management and development of
peat swamps can be explained such as follow. Strategy planning should be
conducted according to the sustainable way of thinking in which the wise use
of peat swamps implemented to support the environment, biodiversity,
neighbouring commmunity welfare, and conservation of the natural
resources. Wet-option or saturated peat swamps condition is a choice for a
natural sustainable condition. With this option, the use of hydro-phylic plants,
shallow rooted food crops, aquaculture, rice culture, rising ducks can be
integrated with the management and development of peat swamps area.
Multi uses of peat swamps area according to the nature of peat swamps
would be beneficial and sustainable.

The guidance for peat swamps management and conservation and
the related program proposed for action should be written in the District’s
Long Term Development Planning (RPJP) and Medium Term Development
Planning (RPJP). Several key-issues in discussing of RPJP and RPJM for
the peat swamps area are: 1) a good planning, 2) feasibility studies, 3)
availablilty of the law and law enforcement, 4) environmental monitoring, 5)
routine analyses and a comprehensive evaluation.

Unsuitable development scenario mostlikely related to the dry option
of the peat swamps area which is not according to the nature of peat
swamps. Among these unsustainable uses are: free drainage with canals
development, use of fire in land clearing and preparation, earthen road
construction which blocked the water flows, dry-foot crop and estate crop
development to yield an excessive drainage condition, illegal logging, Peat
swamps area degradation will result on loss of biodiversity, reduced quality
of natural resources, drought, peat and land fire, decrease of proverty of the
community within and around the peat swamps area.

Based on analyses on the management and development of peat
swamps area in districts OKI, Banyuasin and MUBA, some problems and
problem solutions have been identified, which are:

1. Identification of peat swamps area including peat distribution and
acerage, peat characteristics, peat thickness changes, hydrology,
feasibility use of peat area for development, level of peat degradation,
the history of peat uses, peat data base, socio cultural and economic
condition of the community, law and legislation
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2. Land use evaluation and mapping of the peat swamp area for
development of estate crops, food crops, wood forest, settlement,
mining, parks, conservation of natural resources and wild life habitat.

3. Peat swamps vegetation identification which includes primary forest,
secondary forest or primary vegetation;

4. Impact assessment and evaluation of the peat swamps development
which are land degradation, drought, forest-peat-land fire, loss of
natural vegetation and animals

5. Characterization of socio-cultural issues of the peat swamps
community (education level, willingness, economic condition,
behaviour, way of life) which describes the ability of the community to
manage the peat swamps area

6. Assessment of community knowlegde on peat swamps forest or
socialization about forest, peat, trough community eduaction (formal
and informal education) , seminar, workshop, newspaper, electronic
media.

7. Formulation of the central and local government’s roles as well as the
roles of other institutions, universities, NGOs, communities, private
sector.

In order to be able to support the implementation of the wise-use scenario of
the peat swamps area the followings have to be considered.

1. Policies on the sustainable management and development of peat
swamps area has to be made supported by action plans to be
implemented. An undestanding of wise-use of peat swamp area has
to be dissiminate to the community, government staff, private sectors
and other stake holders through meetings, seminar, workshop, printed
media, television or other electronic devices.

2. Management of the peat swamps area is an integration of multi
sectoral plans wich have to be coordinated, monitored, and evaluated

3. Human resources available at the local government levels
(community, government staff, NGO staff, University staff) are key
points to implement the proposed action plans for the peat swamps
management.
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4. Improvement of the knowlegde of local community within and around
the peat swamps area will help them to conduct the best peat swamps
area management practice as well as economic return for their
households. Agricultural based community empowerment with food
crops, aqua culture, and animal husbandary will be benefited.

5. Existing law and legislation have to be dissiminated . Law enforcement
on the peat swamps area management is very important and has be
done concisely.

6. Additional rules (Perda) on the peat swamps have to be made not
only to protect the land utilization for prosperity of the people but also
has to be environmentally fiendly.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

SKENARIO PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH RAWA GAMBUT DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR, BANYUASIN, DAN MUSI BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN. Robiyanto Hendro Susanto, Pusat
Data dan Informasi Daerah Rawa dan Pesisir – South Sumatera Forest Fire
Management Project. Palembang, 2005

Kondisi hutan, termasuk gambut di dalamnya, di Indonesia saat ini
cukup memprihatinkan akibat terjadi penyusutan luasan dan juga terjadi
degradasi akibat kebakaran, ekploitasi berlebihan dan perambahan hutan.
Lahan gambut mempunyai peran dalam ekosistem lahan rawa gambut baik
secara hidrologi, pelestarian satwa dan vegetasi. Lahan gambut merupakan
salah satu sumberdaya alam yang berperan penting dalam ekosistem
kawasan hutan gambut dan cukup banyak ditemukan di wilayah Propinsi
Sumatera Selatan, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin
dan Musi Banyuasin.

Peningkatan kebutuhan manusia akan mendorong pemanfaatan dan
pengelolalaan sumberdaya alam. Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi
guna mengelola lahan rawa gambut harus sejalan dengan peraturan yang
berlaku dengan mengutamakan kaidah konservasi hutan. Namun demikian
kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa daya dukung lahan gambut
telah berkurang atau sebagian besar mengalami degradasi lahan cukup
memprihatinkan. Lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin
dan Musi Banyuasin telah mengalami degradasi yang cukup beragam,
sehingga diperlukan alternatif-alternatif perencanaan yang tepat untuk
pengelolaan dan pengembangannya sesuai dengan kondisi spesifik di
masing-masing lokasi.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan “SKENARIO
PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH RAWA
GAMBUT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, BANYUASIN, DAN
MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN” adalah dengan
melakukan penelaahan data, informasi dan kondisi lapangan, mengkaji dan
menganalisa hasil kegiatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, Lembaga/ Balai Penelitian, Perguruan Tinggi, Lembaga
Swadaya Masyarakat Pemerhati Gambut Internasional (Uni Eropa, Wetland
International, CIFOR) dan Nasional, serta wawancara dengan para
pemerhati gambut dan masyarakat yang ada. Pendekatan fisik dilakukan
dengan menggunakan interpretasi citralandsat dan dilanjutkan dengan
kunjungan lapangan.

Skenario perencanaan pengelolaan dan pengembangan daerah rawa
gambut dibagi menjadi:
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a) Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai
dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai lahan basah,
dan;

b) Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang tidak
sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai lahan
basah sehingga memerlukan upaya-upaya khusus untuk
keberlanjutan kelestariannya

Pemanfaatan lahan gambut di Propinsi Sumatera Selatan mulai
meningkat sejalan dengan program transmigrasi dan ekstensifikasi pertanian
melalui reklamasi rawa pantai atau pasang surut, meskipun terdapat
beberapa kendala yang dihadapi yaitu: 1). keadaan lingkungan tanah
gambut, 2). ketebalan gambut; keadaan morfologi, 3). sifat fisik dan kimiawi,
4)perkembangan tanah akibat reklamasi dan pemilihan teknologi yang tepat.

Skenario Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Gambut yang
sesuai dengan sifat alami gambut dapat dijelaskan sebagai berikut. Strategi
pembangunan lahan rawa gambut adalah dengan pengelolaan yang optimal,
ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga lahan tetap mampu
mendukung pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat serta tetap
terjaga konservasinya. Pemanfaatan lahan gambut yang lestari adalah
pilihan basah. Dalam hal ini digunakan tanaman suka air, penyesuaian
dengan kondisi alami gambut, pengembangan usaha perikanan, penanaman
padi sawah, pemeliharaan itik yang dilakukan secara terintegrasi dengan
upaya pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut. Penggunaan multi
fungsi tersebut adalah hal-hal yang dapat dilakukan sejalan dengan sifat
lahan gambut yang basah.

Arahan kebijakan dan rencana program perlu dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten. Pembahasan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang tentang lingkungan mengarahkan
bahwa dalam pembangunan dan pemanfaatan ekosistem rawa memerlukan
kunci kegiatan, yaitu: 1). Perencanaan yang baik dan dapat
dipertanggungjawabkan, 2). Penilaian kelayakan yang baik, benar dan jujur,
3). Implementasi Peraturan Perundangan tentang lingkungan secara tepat,
4). Pemantauan lingkungan secara periodik, dan 5). Evaluasi hasil
pemantauan yang komprehensif.

Skenario pengembangan lahan gambut yang tidak sesuai dengan sifat
dan ciri lahan gambut adalah: pengeringan lahan gambut dengan konstruksi
saluran-saluran air yang tidak terkendali; pembakaran hutan dan lahan
gambut untuk penyiapan lahan; penimbunan lahan gambut dengan tanah
mineral untuk pembuatan jalan yang akan memotong alur pengaliran air;,
pembukaan lahan untuk tanaman berakar dalam di lahan gambut yang akan
mendorong pengeringan daerah perakaran tanaman di lahan gambut;
penebangan kayu (hutan) ilegal. Degradasi lahan yang terjadi karena aspek
pengembangan yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri lahan gambut ini
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menyebabkan penurunan kualitas sumberdaya alam, kekeringan, kebakaran
hutan dan lahan gambut, pemiskinan penduduk yang berada di lingkungan
sekitar hutan rawa gambut.

Berdasarkan hasil penelaahan, pengkajian dan analisis Pengelolaan
dan Pengembangan Berkelanjutan Lahan Gambut di wilayah Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin, dapat diidentifikasi
pokok permasalahan dan sekaligus upaya yang harus dilakukan yaitu:

1 Karakterisasi Lahan Gambut atau Identifikasi lahan gambut meliputi
lokasi dan luas gambut, karakterisasi gambut, perubahan ketebalan
gambut, kajian penetapan kawasan gambut untuk peruntukan dan status
hukum, tingkat kerusakan lahan gambut, masyarakat sekitar lahan
gambut, kondisi hidrologi, sejarah pengelolaan lahan gambut, database
gambut,

2. Evaluasi tata Guna Lahan atau Penggunaan lahan gambut untuk
kegiatan perkebunan, pertanian meliputi: pengambilan kayu,
perkebunan, pertanian, HTI, permukiman, pertambangan, suaka marga
satwa, konservasi hutan rawa gambut,

3. Karakterisasi Vegetasi Lahan Gambut atau Identifikasi vegetasi di lahan
gambut meliputi: hutan primer, hutan sekunder, vegetasi pioner.

4. Analisis dampak pembukaan dan penggunaan lahan gambut terhadap
kondisi lingkungan meliputi: degradasi lahan, kekeringan, kebakaran
hutan dan lahan gambut, punahnya vegetasi asli, punahnya satwa asli.

5. Karakterisasi masyarakat disekitar lahan gambut atau kamampuan
masyarakat dalam pengelolaan gambut meliputi: tingkat pendidikan
masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat, dan kebiasaan masyarakat.

6. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang lahan gambut atau
sosialiasasi tentang hutan dan lahan gambut melalui: pendidikan
masyarakat (pendidikan informal,. pendidikan formal), seminar, lokakarya,
mass media cetak, mass media elektronik.

7. Menentukan peranan Pemerintah, Lembaga dan Organisasi Pemerhati
Lahan Gambut dalam Pengelolaan Gambut meliputi: Pemerintah Pusat
dan daerah, Universitas, NGO, Lembaga pemerhati hutan, satwa dan
vegetasi, Kelompok peneliti dan Masyarakat pemerhati gambut, pihak
swasta dan perusahaan.

Bertolak pada permasalahan di atas maka diperlukan suatu landasan
pemikiran yang arif dan bijak untuk mendukung konsep, strategi, metoda dan
teknik dalam pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan lahan gambut
sebagai sumberdaya alam yang terbatas. Beberapa hal yang diperlukan
antara lain:
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1. Kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan lahan gambut harus
segera dilakukan untuk mengurangi semakin rendahnya daya dukung
lahan dan sekaligus sebagai antisipasi dampak yang akan
ditimbulkannya. Pemahaman tentang potensi, kendala dan malapetaka
lahan gambut kepada seluruh masyarakat, aparat pemerintah, aparat
penegak hukum, pihak perusahaan swasta, dan pihak terkait perlu
diberikan dengan sebaik-baiknya melalui media koran lokal, regional dan
nasional, media televisi dan pertemuan, serta media lain yang efektif.

2. Kebijakan pengelolaan lahan gambut adalah satu managemen, sehingga
diperlukan koordinasi yang baik terhadap seluruh masyarakat, aparat
pemerintah, aparat penegak hukum, pihak perusahaan swasta, dan pihak
terkait.

3. Kerja keras dan profesional SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah
setempat dari setiap bidang dan ditunjang dengan kemampuan untuk
menggunakan teknologi adalah modal utama dalam menindaklanjuti
program kerja yang ada.

4. Peningkatan informasi dan kemampuan masyarakat sekitar lahan gambut
dalam mengelola dan mengembangkan lahan secara intensif yang
berguna dalam meningkatkan pendapatan dan kesejateraan rakyat.
Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan dan
perikanan merupakan salah satu alternatif.

5. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk mengurangi kerusakan lahan,
punahnya vegetasi dan satwa asli.

6. Peraturan daerah (Perda) tentang lahan gambut perlu dibuat untuk
melindungi, memanfaatkan lahan secara baik dan meningkatkan
kemakmuran rakyat.
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I. PENDAHULUAN

South Sumatera Forest Fire Management Project bersama dengan

Dinas dan Instansi dii Propinsi Sumatera Selatan, serta pemangku

kepentingan (stake holders) lainnya mencoba mencari solusi pencegahan

dan mengatasi kebakaran hutan di Propinsi Sumatera Selatan. Berbagai

upaya telah dilakukan seperti pemetaan karakteristik lahan, pemberdayaan

masyarakat, serta pelatihan penanggulangan kebakaran hutan.

Kondisi otonomi daerah sekarang ini memacu Pemerintah Daerah

berlomba-lomba mencari investor untuk masuk ke daerahnya. Keinginan

pemerintah daerah tentu didasari oleh berbagai alasan untuk mengundang

masuknya modal dalam percepatan pembangunan di daerah masing-

masing. Sektor yang paling banyak dikembangkan di Sumatera Selatan

khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi

Banyuasin (MUBA) adalah perkebunan dan kehutanan. Lebih spesifik lagi

lagi mengingat lahan-lahan kering semuanya telah dikuasai oleh masyarakat,

maka lahan-lahan yang dikembangkan saat ini di ketiga kabupaten tersebut

adalah lahan rawa, baik itu rawa lebak (upland swamp or non-tidal area) dan

rawa pasang surut (tidal swamp area) yang sebagian merupakan tanah

gambut atau bergambut.

Kajian dan penyusunan skenario pengelolaan dan pengembangan

daerah rawa gambut diutamakan dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Banyuasin, dan Musi Banyuasin karena ketiga kabupaten ini memiliki areal

rawa gambut yang luas, dan sebagaian masyarakat diwilayah pedesaan

bergantung kehidupannya pada tipologi lahan basah ini. Pokok kajian

adalah ingin mengungkap skenario pengelolaan dan pengembangan rawa

gambut yang sesuai dengan sifat, ciri dan kemampuan lahan atau dengan

pilihan penerapan teknologi memodifikasi kondisi lahan yang ada sesuai

dengan kondisi baru yang diharapkan.

Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi sehubungan dengan

ketidaksesuaian pemanfaatan lahan gambut sehingga menimbulkan

kebakaran pada lahan rawa gambut adalah :
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1. Pada lahan budidaya, masyarakat secara naluri dengan perhitungan

agar lebih ekonomis melakukan pembakaran pada saat pembukaan

lahan.

2. Sebagian besar kawasan yang dikatakan hutan sudah tidak merupakan

hutan lagi.

3. Pada masa lalu saat hasil hutan masih menjadi primadona kehidupan

masyarakat, kehidupan terpusat di daerah hutan sehingga

meninggalkan kantong-kantong penduduk di kawasan hutan yang

masih tersebar dan bahkan ada yang sudah menjadi desa yang

definitif.

4. Aksesibilitas untuk melakukan pengawasan pada daerah hutan yang

dimaksud masih sangat sulit.

5. Pemberlakuan sangsi bagi pelaku pembakaran masih sangat lemah.

6. Organisasi untuk sampai ke tingkat Desa dalam pengawasan hutan

rawa masih sangat terbatas.

7. Biaya pemerintah untuk mengawasi dan menjaga fungsi rawa gambut

sangat terbatas.

8. Teknologi pemanfaatan rawa gambut yang ekonomis masih perlu

disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat,

9. Kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran masih rendah.

10. Rencana tata ruang wilayah berlaku 10 tahun dan sering dimanfaatkan

perubahannya untuk kepentingan sektor-sektor tertentu misalnya

pinjam pakai areal kehutanan.

11. Pembinaan masyarakat di daerah rawa gambut sering dilakukan secara

parsial dan terputus-putus sehingga tidak memberikan pengaruh nyata

dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
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II. TUJUAN

Kegiatan Perencanaan Skenario Pengelolaan dan Pengembangan

Rawa Gambut ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kondisi areal rawa gambut di Kabupaten Ogan Komering

Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.

2. Menganalisis dan mencari skenario pengelolaan dan pengembangan

lahan rawa gambut sesuai dengan kondisi alam dan kondisi sosial

ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi

Banyuasin.

III. METODOLOGI

Kegiatan Perencanaan Skenario Pengelolaan dan Pemanfaatan Rawa

Gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin

dilakukan dengan metode observasi, analisis, dan interpretasi data dan

informasi, serta kegiatan-kegiatan terdahulu, yang disertai dengan diskusi

dengan stake holders di Propinsi maupun Kabupaten. Beberapa kegiatan

pemerintah yang mempunyai peran dalam perencanaan yaitu : a). Rencana

Tata Ruang Kabupaten, b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten, c) Rencana Jangka Panjang Menengah Kabupaten, d) Rencana

Strategis (Renstra) Kabupaten, Renstra Dinas-Badan-Instansi

Beberapa data lain yang dikumpulkan adalah : a) Kegiatan lingkungan

hidup dari Dinas Instansi, Lembaga Penelitian, dan Perguruan Tinggi , b)

Kegiatan lingkungan hidup dari Lembaga Swadaya Masyarakat, c) Kegiatan

lingkungan hidup dari perusahaan BUMN dan Swasta, d) Kegiatan

lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dari SSFFMP

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dilakukan pengolahan

data dengan menampilkan potensi, peluang, kelemahan, dan ancaman untuk

mengelola lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan

Musi Banyuasin.
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IV. LATAR BELAKANG

Kekayaan sumberdaya alam di wilayah Republik Indonesia

merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Sumberdaya alam di Indonesia mempunyai ragam yang sangat tinggi baik

dalam skala jenis maupun kesatuan ekosistem.

Pada era 1970 hutan rawa gambut di Pantai Timur Sumatera Selatan

merupakan daerah rawa alami yang belum dijamah oleh manusia, terdapat

berbagai vegetasi dengan nilai ekonomis tinggi, seperti ramin, meranti,

terantang, pulai, dan lainnya.

Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi beberapa

waktu yang lalu dan bersamaan dengan kemajuan teknologi tidak bisa

dipungkiri lagi telah mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap

sumberdaya alam termasuk hutan.

Kondisi hutan, termasuk gambut di dalamnya, di Indonesia saat ini

cukup memprihatinkan akibat terjadi penyusutan luasan sekitar 1,5 hingga

2,0 juta hektar per tahun, juga terjadi degradasi akibat kebakaran, ekploitasi

berlebihan dan perambahan hutan.

Konservasi sumberdaya alam di Indonesia merupakan bagian

pembangunan nasional bidang kehutanan sebenarnya sarat dengan nuansa

yang strategis untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun demikin dalam

pelaksanaan kegiatan konservasi belum menyentuh pada permasalahan

konservasi tersebut, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan masih

terasa parsial dan tidak utuh. Para pelaku hanya memandang sumberdaya

alam yang tampak semakin jauh dari konsep kesatuan ekosistem, sehingga

muncul kesan bahwa dalam pengelolaan konservasi cenderung hanya

bersifat menjaga alam semesta.

Sumatera Selatan merupakan salah satu propinsi di Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang mempunyai sumberdaya alam cukup berlimpah dari

sumberdaya alam tidak dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang

dapat diperbaharui. Kondisi ini seharsunya masyarakat di wilayah propinsi

ini mempunyai kehidupan yang layak dan juga sangat peduli dengan

sumberdaya alamnya.
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Ekosistem yang terbentuk di lahan gambut adalah suatu perpaduan

kondisi tanah rawa yang terbentuk sejak zaman Miocene-Pleistocene dan

tergenang baik air laut maupun air sungai dengan tumbuhnya berbagai

vegetasi tertentu yang cukup subur. Akumulasi bahan organik dari vegetasi

dan tidak terjadinya proses dekompisisi bahan organik ini terjadilah gambut.

Gambut merupakan salah satu sumberdaya alam yang berperan

penting dalam ekosistem kawasan hutan gambut dan cukup banyak

ditemukan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, terutama di Kabupaten

Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin.

Kondisi lahan gambut saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Banyuasin dan Musi Banyuasin telah terjadi degradasi pada tingkat cukup

beragam, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang tepat dalam

pengelolaannya.
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V. SEBARAN GAMBUT DI INDONESIA

5a. Sebaran Gambut Di Indonesia

Indonesia memiliki kawasan gambut dan lahan basah air tawar yang

sangat luas yaitu sekitar 19 juta hektar atau 10 persen luas wilayah negara.

Delapan puluh sembilan persen diantaranya berupa lahan gambut yang

sebagian besar terletak di Papua Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Lahan-

lahan basah tropis ini secara alami tertutup rapat oleh vegetasi hutan dan

seringkali memilki jenis kayu bernilai tinggi (Chokkalingam dan Suyanto,

2004).

Luas lahan gambut kurang lebih 10 juta hektar dari luas total lahan

gambut di Indonesia mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai

budidaya tanaman semusin dan tanaman tahunan. Akan tetapi hingga saat

ini potensi untuk perluasan area pertanian sebagian besar belum dapat

dimanfaatkan, mengingat tanah gambut mempunyai ciri-ciri yang khas yang

berbeda dengan tanah-tanah mineral.

Kegiatan perbaikan dan pengelolaan yang khusus terhadap kualitas

gambut dengan tujuan untuk memperbaiki sifat tanah yang kurang atau tidak

mendukung pertumbuhan tanaman, hingga akhirnya dapat meningkatkan

produktivitas gambut. Dengan demikian kegagalan budidaya akibat faktor

tanah akan dapat dikurangi dan produksi yang berkelanjutan dapat terjamin

(Rismunandar, 2001).

Sebagian besar cadangan gambut Indonesia terletak di Pantai Timur

Sumatera (Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan), Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah dan Irian Jaya. Poerwowidodo (1991) mengemukakan

sebaran sumber daya gambut di Indonesia dengan berbagai ketebalan yang

disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Sebaran Gambut di Indonesia.

Tebal lapisan gambutDaerah
4 – 6 m 2 – 4 m 2 – 4 m*

Total (ha)

Sumatera

Kalimantan

Irian Jaya

3.072.000

-

91.000

222.000

324.000

42.000

1.468.000

2.870.500

-

4.762.000

3.194.500

845.000**

Total (ha) 3.163.000 300.000** 4.338.500 3.801.000**

Keterangan:
* Gambut bercampur dengan tipe tanah lain
** Mencakup 711.500 ha lahan gambut di Irian jaya yang belum diketahui
tebalnya.
Sumber: Gatra Tanah Dalam Pembangunan Hutan Tanaman di Indonesia
(Poerwowidodo, 1991)

Kategori kondisi lahan gambut di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu

1. Hutan gambut alami (ramin, meranti, terentang, sungkai dan lain-lain).

2. Lahan gambut rawa (sisa tebangan hutan, misalnya HPH) dengan kadar

air sangat tinggi 90%.

3. Lahan gambut hasil drainase /pengeringan, selama 5-7 tahun, telah

dibuka di beberapa propinsi seluas 383.020 hektar untuk dimanfaatkan

sebagai lahan pertanian dan pemukiman transmigrasi, sekitar 20.244

hektar tidak dapat dimanfaatkan karena ketebalan gambut melebihi

1 (satu) meter.

5b. Sebaran Gambut Di Sumatera Selatan

Luasan lahan gambut atau bergambut pada kondisi utuh dan asli

penutupan vegetasinya (virgin forest) adalah identik dengan luas hutan rawa

gambut, karena pada hutan primer di lahan gambut merupakan sumber

utama bahan organik sebagai bahan utama gambut. Dengan demikian

luasan lahan gambut pada awalnya adalah sama dengan luas lahan gambut.

Dengan perkembangan kebutuhan manusia dan teknologi yang ada manusia

mengelola lahan rawa gambut dan sebagian besar terjadi degradasi lahan.
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Proses degradasi lahan rawa gambut, seperti untuk permukiman dan

areal pertanian serta perkebunan, berdampak pada proses kehilangan

gambut di lahan dengan demikian, luasan lahan gambut tidak saja semakin

berkurang tetapi juga terjadi degradasi lahan.

Luas kawasan hutan di Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 2, dan

dalam perkembangannya luas kawasan hutan ini telah banyak mengalami

perubahan. Berdasarkan hasil tata batas pengukuhan hutan yang telah

dilaksanakan smpai dengan tahun 2003, kawasan hutan di Propinsi

Sumatera Selatan seluas 3.774.457 ha.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan di Sumatera Selatan

LuasKawasanHutanperFungsi (ha)

No
Kabupaten/

Kota
Hutan

Konservasi
Hutan

Lindung

Hutan
Produksi

Tetap

Hutan
Produksi
Terbatas

Hutan
Produksi

Konservasi

Jumlah
(ha)

1 Musi
Banyuasin

83.350 10.201 497.921 90.396 126.406 808.280

2 Banyuasin 259.129 58.616 69.000 - 66.054 452.799

3 OKIdanOI 4.828 105.159 645.100 9.886 188.913 953.886

4 OKI,OKUT
danOKUS*)

50.950 151.021 65.682 45.931 - 313.584

5 MuaraEnim
dan
Prabumulih*)

9.440 71.700 189.115 30.105 66.887 367.247

6 Lahatdan
Pagaralam*)

52.829 141.100 41.747 11.881 - 247.557

7 MusiRawas
&Lubuk
Linggau *)

251.252 1.842 301.458 26.480 50.072 631.104

Jumlah 711.778 539.645 1.810.023 214.679 498.332 3.774.457

Keterangan: Rincian luas hutan masih berdasarkan kabupaten induk

(sebelum pemekaran).

Sumber: Renstra Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

2004-2009 (2004)
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VI. PROSES PEMBENTUKAN DAN KARAKTERISTIK GAMBUT

6a. Proses Pembentukan Gambut

Secara garis besar terdapat beberapa jenis batuan atau bahan induk

tanah dominan yang merupakan bahan dasar pembentuk tanah di Indonesia,

diantaranya tanah yang terbentuk di dataran rendah (rawa) adalah aluvium

dan bahan organik. Tanah gambut terbentuk dari bahan organik (Subagyo et

al., 2000).

Bahan organik pembentuk tanah merupakan sisa-sisa jaringan

tumbuhan pada berbagai tingkat pelapukan. Bahan organik biasanya

terkumpul di cekungan atau depresi alam yang memiliki drainase yang

sangat terhambat atau tergenang air. Bahan organik terakumulasi di

cekungan dataran rendah, daerah rawa baik rawa lebak maupun rawa

pasang surut dan pada kubah gambut (peat dome).

Tanah gambut yang terbentuk di dataran rendah adalah gambut

topogen, karena suhu tinggi, penguapan dan aktivitas mikroorganisme

perombak berjalan cepat. Gambut ombrogen terbentuk pada kondisi curah

hujan tinggi >3000 mm/th; tidak ada perbedaan yang jelas antara musim

hujan dan musim kemarau sehingga tanah tetap basah, vegetasi hutan

sangat lebat sehingga mempunyai kelembaban tinggi, biomasa terbentuk

sepanjang tahun, kemasaman tanah yang tinggi dan aktivitas

mikroorganisme yang rendah (Polak, 1950 dalam Abdul Rachim, 1995).

Pembentukkan tanah gambut di Pulau Sumatera diawali dengan

terbentuknya rawa-rawa pada zaman Holosen sebagai akibat dari peristiwa

transgesi dan regresi laut karena mencairnya es di kutub. Pada zaman

Pleistosen, permukaan laut kira-kira 60 m di bawah permukaan sekarang.

Kenaikan air laut pada zaman berikutnya menyebabkan terbentuknya rawa-

rawa sehingga vegetasi mati, kemudian mengalami dekomposisi lambat.

Penggenangan ini memungkinkan terbentuknya endapan-endapan di sekitar

sungai dan daerah genangan lainnnya, yang ditunjukkan oleh bahan sulfidik

atau bahan berpotensi sulfat masam pada endapan aluvium. Kondisi

demikian mencerminkan ciri lingkungan marin yang terbentuk sebelumnya.
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Definisi tanah gambut oleh Wahyunto et al., (2005) menyatakan

bahwa tanah gambut adalah tanah tanah jenuh air yang tersusun dari bahan

tanah organik, yaitu sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk

dengan ketebalan lebih dari 50 cm.

6b. Tingkat Kematangan Tanah Gambut

Menurut Soil Survey Staff (1998), bahwa tingkat kematangan atau

tingkat pelapukan tanah gambut dibedakan berdasarkan tingkat dekomposisi

dari bahan atau serat tumbuhan asalnya. Tingkat kematangan terdiri dari

tiga katagori yaitu fibrik, hemik dan saprik.

Pengamatan kematangan tanah gambut di lapangan dilakukan

dengan mengambil contoh tanah gambut dari hasil pengeboran, kemudian

diperas dengan menggunakan telapak tangan secara pelan-pelan. Setalah

diperas dilakukan pengamatan terhadap sisa-sisa gambut yang tertinggal di

telapak tangan.

Ketentuan dalam menentukan kematangan gambut untuk masing-

masing katagori adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kematangan fibrik yaitu apabila kandungan serat yang tertinggal

dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga per empat bagian

atau lebih (>3/4).

2. Tingkat kematangan hemik yaitu apabila kandungan serat yang tertinggal

dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga

per empat sampai seperempat bagian atau lebih (<3/4 - >1/4).

3. Tingkat kematangan saprik yaitu apabila kandungan serat yang tertinggal

dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah kurang dari seperempat

bagian (<1/4).

Untuk mendukung proses penggolongan tingkat kematangan dengan

proses pemerasan, dilakukan pengamatan warna tanah gambut. Tanah

gambut tingkat fibrik adalah berwarna hitam agak terang, tingkat hemik

berwarna hitam agak gelap dan pada tingkat saprik adalah berwarna hitam

gelap.
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6c. Karakteristik Fisik dan Kimia Tanah Gambut

Tanah secara umum tersusun atas 2 golongan bahan, yaitu : bahan

organik dan bahan mineral. Bahan organik merupakan hasil pelapukan

vegetasi yang dikenal dengan tanah organik atau tanah gambut, sedangkan

bahan mineral merupakan hasil pelapukan bahan batuan yang dikenal

dengan tanah mineral.

Tanah gambut merupakan tanah yang tersusun dari bahan organik,

baik dengan ketebalan > 45 cm maupun terdapat secara berlapis bersama

tanah mineral pada ketebalan penampang 80 cm serta mempunyai tebal

lapisan bahan organik > 50 cm. Analisis laboratorium bahan organik

dinyatakan dalam kadar karbon 12-18% atau lebih. Makin tinggi kadar

karbon, bahan organik dapat dikatakan masih segar, sedangkan makin kecil

kadar karbon maka bahan organik makin lanjut pelapukannya dan disebut

dengan humus (Rismunandar, 2001)

Kualitas tanah gambut sangat tergantung pada vegetasi yang

menghasilkan bahan organik pembentuk tanah gambut, bahan mineral yang

berada di bawahnya, faktor lingkungan tempat terbentuknya tanah gambut

dan proses pembentukan tanahnya. Di daerah tinggi atau dingin bahan

organik yang terbentuk lebih halus atau mudah melapuk daripada di dataran

rendah atau pantai.

6d. Klasifikasi Tanah Gambut

Menurut Soil Taxonomy (1994) tanah gambut termasuk ordo Histosol

yang dibedakaan lagi ke dalam sub ordo, great group, sub group dan famili.

Sub group terdiri dari Folist, Fibrist, Hemist dan Saprist. Pembagian pada

tingkat ordo lebih menekankan kepada tingkat kematangan gambut.

Pusat Penelitian Tanah (1983), memasukkan tanah gambut kedalam

tanah organosol yang dibedakan kedalam tiga macam yaitu : 1) Organosol

Fibrik, ialah tanah organosol yang didominasi oleh bahan fibrik sedalam 50

cm atrau berlapis sampai 80 cm dari permukaan; 2) Organosol Hemik ialah

tanah organosol yang didominasi bahan hemik sedalam 50 cm atau berlapis

sampai 80 cm dari permukaan; dan 3) Organosol Saprik, ialah tanah
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organosol selain organosol fibrik maupun hemik yang umumnya didominasi

oleh bahan saprik.

Kriteria untuk penetapan kualitas gambut biasanya pada kadar

seratnya. Bahan organik berkadar serat tinggi (>66%) disebut fibrik; kadar

serat sedang (33-66%) disebut hemik; dan kadar serat halus (<33%) disebut

saprik (Soil Taxonomy, 1975). Makin halus kadar serat bahan organik

berarti yang terombak makin tinggi, sehingga pada umumnya kualitas

gambut makin baik.

Menurut sistem FAO (1974) tanah gambut disebut tanah histosol dan

dibedakan kedalam tiga macam tanah yaitu : a) Gleik Histosol, ialah histosol

yang mempunyai sifat permafrost sampai kedalaman 200 cm dari

permukaan; b) Distrik Histosol, ialah histosol yang mempunyai pH (H2O)

kurang dari 5,5 sekurang-kurangnya pada beberapa bagian lapisan tanah

antara 20 cm dan 50 cm dari permukaan; c) Eutrik Histosol, ialah Histosol

lain yang tidak termasuk Gleik dan Distrik Histosol dan umumnya mempunyai

pH (H2O) > 5,5 dan KB > 50%.

Berdasarkan lingkungan tumbuh dan pengendapannya gambut di

Indonesia dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Gambut Ombrogeneus, dimana kandungan airnya hanya berasal dari

air hujan. Gambut jenis ini dibentuk dalam lingkungan pengendapan

dimana tumbuhan pembentuk yang semasa hidupnya hanya tumbuh dari

air hujan, sehingga kadar abunya adalah asli (inherent) dari tumbuhnya

itu sendiri.

2. Gambut Topogeneus, dimana kandungan airnya hanya berasal dari air

permukaan. Jenis gambut ini diendapkan dari sisa tumbuhan yang

semasa hidupnya tumbuh dari pengaruh air permukaan tanah, sehingga

kadar abunya dipengaruhi oleh elemen yang terbawa oleh air permukaan

tersebut.

Daerah gambut topogeneus lebih bermafaat untuk lahan pertanian

dibanding dengan daerah gambut ombrogeneus, karena gambut topogeneus

mengandung relatif lebih banyak unsur hara (Sukandarrumidi, 1995). Pada

umumnya, sebagian besar lahan gambut di Indonesia merupakan gambut

ombrogen (Radjagukguk, 1989).
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Klasifikasi gambut yang diarahkan pada kepentingan tanah pertanian

berdasarkan tingkat kesuburan tanah, terbagi atas 3 bagian yaitu:

1). Eutropik (subur); 2). Mesotropik (sedang); dan 3). Oligotropik (miskin)

(Fisher dalam Soepraptohardjo dan Drieesen, 1976).

Tanah-tanah gambut yang telah berhasil untuk pengembangan

pertanian umumnya mempunyai sifat spesifik lokasi. Dalam survai tanah-

tanah gambut untuk pertanian, khususnya untuk pemukiman transmigrasi,

dipilahkan menjadi 3 bagian tanah gambut yaitu : 1). Gambut tipis (ketebalan

gambut 0 sampai 100, 130 atau 150 cm); 2). Gambut sedang (ketebalan

gambut 100, 130, 150 cm); 3) Gambut tebal (Ketebalan gambut > 200 cm).

Pemilihan ini didasari pemikiran bahwa gambut tipis dapat dimanfaatkan

untuk budidaya tanaman, khususnya tanaman pangan semusin

(Radjaguguk, 1990).

6e. Vegetasi Lahan Gambut

Vegetasi yang tumbuh di lahan gambut topogen dan ombrogen

mempunyai perbedaan yang cukup mencolok. Pada gambut ombrogen,

dimana tidak adanya pasokan hara dari air tanah dan sungai menjadikan

vegetasi yang tumbuh memanfaatkan siklus hara yang terbatas. Curah

hujan yang tinggi dan proses pencucian yang terus berjalan menjadikan

tanah gambut ini semakin miskin unsur hara, sehingga vegetasi yang tumbuh

adalah tipe khas yang berbeda antara bagian pusat kubah gambut dengan

tepi kubah gambut.

Vegetasi di gambut topogen yang mempunyai kedalaman relatif

dangkal dan kadang dekat tanah mineral, vegetasi yang tumbuh akan

berkembang sebagai yang mixed forest dengan pohon-pohon besar dan

tumbuhan bawah yang relatif lebat. Semakin ke arah tengah kubah gambut

terdapat deep peat forest yang memiliki tumbuhan dengan ukuran lebih kecil

dan memiliki keragaman jenis lebih kecil. Pada bagian tengah kubah gambut

berkembang padang forest yang terdiri dari pohon-pohon kayu kecil dan

jarang, pandan dan semak-semak. Perubahan dari mixed forest menjadi

deep forest terdapat pada kedalaman gambut sekitar 3 meter (Widjaja-Adhi,

1986).
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Wilayah lahan rawa dapat dibagi atas empat mintakat, yaitu : 1) tepian

sungai yang dirajai oleh asosiasi jenis prepat atau pedada (Sonnertia sp) dan

api-api (Avicennia sp), 2) pesisir pantai yang ditempati bakau (Rhizopora sp),

3) wilayah kubah gambut (peat dome) yang ditempati vegetasi hutan gambut

seperti ramin (Gonystylus sp), meranti (Shorea albida), terantang

(Camriosperma auricurata), pulai (Alastonia sp) dan lainnya, 4) pinggir

sungai yang bersifat payau ditempati oleh vegetasi nipah (Nipa fructicans),

dan 5) wilayah yang telah dibuka kemudian ditinggalkan dan ditumbuhi

vegetasi galam (Samingan, 1979 dalam Noor, 2004).

Karakteristik tanah gambut sangat dipengaruhi oleh kondisi

biologinya. Vegetasi alami yang tumbuh di lahan ini sanagt dipengaruhi oleh

salinitas, kemasaman, dan tekstur tanah. Perbedaan vegetasi sangat

dipengaruhi oleh waktu dan frekuensi genangan.

Tipe hutan yang dominan pada lahan gambut menurut Munir, (1991)

dibedakan atas : 1) Hutan padang (padang forest) 2) Hutan rawa campuran.

Hutan padang, ditemukan tumbuhan yang rapat pertumbuhannya, sehingga

mencapai rata-rata 185 – 440 pohon per ha terdiri dari pohon-pohon

Palaqmum cochleorifolium dan Diospyros evena. Hutan tersebut masih

merupakan hutan prtoduksi yang menghasilkan kayu ekspor. Makin jauh dari

pantai dan aliran sungai, hutan berubah sedikit demi sedikit menjadi hutan

rawa campuran.

Hutan rawa campuran merupakan hutan yang paling dominan terdiri

dari Parestemon urophylllum, Diospyros psweudomalabarica, Dyeralowii dan

Ramin (Gonystylus sp). Disamping itu sering ditemui jenis tumbuhan

Blumeodendron tokbrai, Alangium havilandii dan Stemonurus scorpiodes.

Tumbuhan di lahan gambut ini memperlihatkan komposisi dan struktur

yang jelas. Komposisi hutan gambut yang spesifik di Kalimantan terdiri dari

asosiasi kayu ramin. Didalam asosiasi ini terdapat tiga lapisan tajuk yaitu:

a. Tajuk atas terdiri dari kayu ramin, Shorea albida, Tetramerista gabra,

Durio sp, Ctelophon sp, Dyrea sp, Palaquim sp, Kompasia malacensis,

dan kayu besi (Eusideroxlon zwageri).

b. Tajuk tengah terdiri dari pepohonan keluarga Lauraceae, seperti

Alseodaphhe sp, Endriandra rubescens, litsea sp, Myristica inner,
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Horsfeldia sp, Garcinia sp, dan keluarga Euphorbiaceae, Myristiceae,

dan Ebennaceae.

c. Tajuk bawah terdiri dari keluarga Annonaceae, anakan dari pohon-

pohon dan semak jenis Crinus sp.

6f. Peranan Gambut

Lahan gambut mempunyai peran dalam ekosistem lahan rawa gambut

baik secara hidrologi, pelestarian satwa dan vegetasi. Lahan gambut

memegang peranan penting dalam sistem hidrologi suatu lahan rawa,

dimana salah satu sifat gambut berperan dalam sistem hidrologi adalah daya

menahan air yang dimilikinya. Gambut memiliki daya menahan air sangat

besar yaitu 300 hingga 800 persen dari bobotnya (Wahyunto et al., 2005).

Selain kemampuannya dalam daya menahan air, gambut juga mempunyai

daya melepas air yakni sejumlah air akan dilepaskan bila permukaan air

diturunkan per satuan kedalaman. Semakin dalam permukaan air diturunkan

akan semakin besar pula air yang akan dilepas.

Pemanfaatan lahan gambut di Indonesia mulai menonjol sejalan

dengan program transmigrasi dan ekstensifikasi pertanian melalui reklamasi

rawa pantai atau pasang surut. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan

gambut : 1). Keadaan lingkungan tanah gambut, 2). Ketebalan gambut;

keadaan morfologi, 3). Sifat fisik dan kimiawi, 4) Perkembangan tanah akibat 

reklamasi dan pemilihan teknologi yang tepat.

Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian khususnya tanaman

pangan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Reklamasi Histosol untuk Tanaman Pangan di Indonesia (Mulyani
dan Kartasaputra, 1998).

No. Propinsi Luas (ha)
1. Riau 60.207
2. Jambi 29.202
3. Sumatera Selatan 76.492
4. Kalimantan Barat 33.637
5. Kalimantan Tengah 40.000
6. Kalimantan Selatan 110.000
7. Kalimantan Timur -
8. Irian Jaya -
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VII. PERMASALAHAN LAHAN GAMBUT

7a. Masalah Gambut.

Masalah penting dan utama dalam pemanfaatan gambut adalah

usaha meningkatkan kesuburan lahan gambut yang ditentukan oleh :

1) Ketebalan gambut dan tingkat kematangan lapisan-lapisannya,

2) Keadaan tanah mineral di bawah gambut, dan

3) Kualitas air sungai atau air pasang yang mempengaruhi proses

pembentukan maupun proses pematangannya.

Makin tebal gambut makin miskin lapisan atasnya karena akar pohon

semakin sedikit mencapai lapisan mineral di bawahnya. Gambut yang

bertumpu di atas tanah kuarsa lebih miskin dibandingkan gambut yang

berada di atas tanah mineral.

Masalah lain di lahan gambut adalah imbangan antara bahan organik,

mineral, larutan tanah dan udara tanah yang tidak selaras. Kompisisi yang

seimbang menurut Tan (1986) yaitu bahan organik (1-6%), bahan mineral

(44-49%), larutan tanah (15-35%) dan udara tanah (15-35%). Sedangkan di

lahan gambut, komposisi itu jelas tidak seimbang karena bahan organik lebih

dari 50%, kadar abu gambut juga sangat rendah yang menunjukkan mineral

yang sedikit. Imbangan antara mineral dan bahan organik secara bersamaan

akan berpengaruh pada cadangan ion dalam larutan tanah, yang selanjutnya

akan menentukan jumlah yang dapat diambil oleh tanaman (Rismunandar,

2001).

Lahan gambut rawan terbakar dan dibakar. Ada beberapa

karakterisrik gambut yang bisa menjadikan penyebab kebakaran hutan

diantaranya: 1) Tingkat fluktuasi air tanah yang berbeda sangat tajam antara

musim penghujan dan musim kemarau. Sehingga pada musim kering

kondisi gambut kering hal ini berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. 2.

Efek ireversible drying (kering tak balik), sifat ini menyebabkan gambut

dalam keadaan kerring pada waktu musim kemarau panjang, tidak kompak

lagi walau gambut tersebut dibasahi. Sehingga gambut pada musim kering

menjadi potensi tersendiri terhadap anacaman kebakaran (Subagyo, 2003).
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Keadaan drainase yang terhambat merupakan masalah pertama

yang harus merupakan masalah pertama yang harus diperbaiki agar lahan

gambut dapat digunakan untuk usaha pertanian. Pada lahan yang gambut

tipis masalah yang paling ringan adalah penurunan kesuburan tanah.

Pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman pangan biasanya cukup

berhasil pada tahun-tahun pertama. Tingkat produktivitas lahan dapat

dipertahankan dengan melakukan pemberian pupuk, pemberian abu hasil

pembakaran seresah dan rumput, pemanfaatan tanah mineral yang subur di

bawah lapisan gambut. Cara lain yang sering ditempuh yaitu merubah tata

guna lahan menjadi lahan usaha tanaman keras.

Pada lahan gambut tebal karakteristiknya lebih jelas daripada gambut

tipis. Tingkat dekomposisinya belum berlangsung lanjut, sehingga sifat

fisiknya lebih jelek dan kesuburannya lebih rendah. Dampak dari usaha

hidroreklamasi permukaan air tanahnya turun, sehingga terjadi amblesan

atau turunnya permukaan tanah (subsidence), keadaan yang irreversible,

kemasaman tanah meningkat dan pelindihan unsur hara lebih cepat.

Subsidensi gambut yang cepat juga akan menimbulkan masalah

dalam hal pengendalian air. Menurunnya permukaan tanah menyebabkan

semakin terhambatnya drainase terutama di lahan pasang surut.

Beberapa hasil penelitian tentang lahan gambut yang pernah

dilaksanakan, menunjukkan bahwa salah satu sifat gambut yang penting

untuk diketahui adalah sifat mengering tidak balik (irreversible drying). Sifat

ini berakibat mengurangi kemampuan retensi air dan sangat peka terhadap

erosi (Soepraptohardjo dan Driessen, 1976 dalam Karama dan Suriadikarta,

1997).

Gambut pada keadaan mudah terbakar dan mengalami penurunan

(Subsidence) bahkan lapisan gambut secara perlahan hilang karena hanyut.

Subsidensi yang terjadi dapat mengakibatkan lapisan tanah di bawah

gambut yang sering bersifat sulfat masam dapat meracuni tanaman.

Tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan lahan gambut

adalah menjaga agar gambut tidak mengalami kekeringan.
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VIII. RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

LAHAN GAMBUT DI SUMATERA SELATAN

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi

merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu

keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi. Dengan

mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi dengan memperhatikan

kebutuhan stakeholders, akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman yang menghadang organisasi. Analisis lingkungan

sangat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam

merespon setiap perkembangan zaman.

Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar

bagian dalam organisasi, sumberdaya yang semuanya akan mendukung

kelangsungan hidup organisasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal

akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan

kemampuan organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal maliputi situasi

dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh kepada kehidupan

orgaisasi.

Salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan analissi

lingkungan internal dan eksternal adalah Metode SWOT (Strengths,

Weakness, Opportunities, and Threats). Dengan Metode SWOT ini,

identifikasi lingkungan yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten OKI adalah

sebagai berikut :

- LINGKUNGAN INTERNAL

Strength

(Kekuatan)

 Tersedianya kawasan hutan yang cukup luas

 Adanya Perda tentang Tata Ruang Kabupaten

 Adanya Undang-undang No. 41 tentang kehutanan

 Adanya Peraturan Daerah tentang perizinan Bidang

Kehutanan

 Adanya Kewenangan dalam Bidang Kehutanan (UU

22 / 1999, UU 25 / 2000)

 Eksistensi Kelembagaan sesuai Perda Nomor 2 Tahun
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2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Kabupaten

OKI

Weakness

(Kelemahan)

 Sumber Daya Manusia yang terbatas (Kualitas dan

Kuantitas)

 Sarana dan Prasarana yang terbatas

 Dana yang terbatas

- LINGKUNGAN EKSTERNAL

Opportunities

(Peluang)

 Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

 Permintaan pasar akan hasil hutan

 Hutan sebagai paru-paru dunia

 Koordinasi antar instansi di daerah cukup solid

 Peran LSM dan pers yang mendukung

 Adanya dukungan legislatif di daerah

Threats

(Ancaman)

 Masih maraknya perambahan kawasan hutan

 Masih maraknya pencurian dan mafia kayu

 Masih rendahnya penegakan hukum

 Rawan Kebakaran hutan

 Pengawasan hutan masih lemah
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Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan
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8a. Kabupaten Ogan Komering Ilir

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Ogan Komering Ilir

merupakan acuan pembangunan daerah untuk mencapai Kabupaten Ogan

Komering Ilir yang lebih sejahtera dan mandiri dengan pemerintahan yang

demokratis, jujur dan adil pada tahun 2025.

Pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Ogan Komering Ilir

memerlukan teknologi yang tepat, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna

menunjang pembangunan. Salah satu sumberdaya alam yang cukup

potensial adalah lahan rawa. Kekayaan sumberdaya lahan terutama daerah

rawa termasuk salah satu kekuatan dalam Pembangunan Kabupaten Ogan

Komering Ilir tahun 2004-2009.

Strategi pembangunan lahan rawa adalah dengan pengelolaan yang

optimal, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga lahan tetap mampu

menyumbangkan kemampuannya untuk kemakmuran rakyat dan tetap

terjaga konservasinya. Luas lahan rawa termasuk gambut dan danau di

Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai sekitar 75 persen dari luas wilayah,

sehingga lahan rawa ini perlu dikelola dalam menunjang pembangunan

Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang tentang

lingkungan mengarahkan bahwa dalam pembangunan dan pemanfaatan

ekosistem rawa memerlukan kunci kegiatan, yaitu: 1). Perencanaan yang

baik dan dapat dipertanggungjawabkan, 2). Penilaian kelayakan yang baik,

benar dan jujur, 3). Implementasi Peraturan Perundangan tentang

lingkungan secara tepat, 4). Pemantauan lingkungan secara periodik, dan

5). Evaluasi hasil pemantauan yang komprehensif.

8a.1. Kondisi Fisik Hutan Rawa Gambut
di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kondisi hutan rawa gambut di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Sumatera Selatan telah mengalami perubahan yang sangat nyata dari

kondisi semula, yang artinya bahwa baik secara fisik, kimia, biologi dan

ekosistem telah mengalami degradasi pada tingkatan yang berbeda.
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Pendekatan yang dilakukan dalam mengetahui kondisi gambut saat ini

adalah 1). Pendekatan interpretasi foto udara atau citra landsat,

2). Pendekatan pengamatan di lapangan dengan survai, dan 3). Pendekatan

gabungan yaitu interpretasi citra landsat dilanjutkan dengan pengamatan

langsung di lapangan.

Kondisi fisik lahan gambut secara tidak langsung sangat berhubungan

dengan kondisi vegetasi yang ada, baik dari segi persentase kerapatan

tanaman maupun jenis tumbuhan yang ada. Semakin tinggi kerapatan

vegetasi dengan jenis vegatasi asli rawa gambut akan semakin baik kondisi

fisik lahan gambut tersebut. Pada kondisi sebaliknya, kerapatan vegetasi

yang rendah dan sedikitnya jenis vegetasi asli rawa yang tumbuh

menunjukkan kondisi fisik yang rusak pada lahan rawa gambut tersebut.

Kondisi fisik dengan menginterpretasi dari kenampakan citra pada

wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, disajikan pada Gambar 2, terlihat

bahwa lahan rawa gambut tersebar hampir pada setiap kecamatan di

Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hasil kenampakan citra pada Gambar 2, sebagai gambaran yang

terjadi di lapangan dan dimungkinkan dilakukan beberapa kegiatan untuk

mendukung pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengacu

pada kebijakan pembangunan di sektor kehutanan, terutama dalam

pemanfaatan hutan rawa gambut dengan memperhatikan konservasi

lingkungan, seperti disajikan pada Tabel 4.



23

Gambar 2. Citra Landsat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
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Tabel 4. Identifikasi Lahan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

4.a a. Lokasi dan
luas gambut

- Mengetahui lokasi
dan luas lahan
gambut di wilayah
Kab OKI

- Pelestarian dan
pengelolaan lahan
gambut di
Kabupaten OKI

- Pengadaan peta &
citra lokasi lahan
gambut.

- Kegiatan pelatihan
dan analisis peta dan
citra.

- Lokasi, luas dan
sebaran lahan
gambut.

- Survai lapangan lokasi
lahan gambut.

- Luasan lahan gambut.
- dll

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

4.b b. Karakterisasi
gambut

- Mengetahui
karakteritik lahan
gambut

- Pengelolaan lahan
gambut di
Kabupaten OKI

- survai karakteristik
lahan gambut.

- Analisis sifat fisik dan
kimia gambut.

- Identifikasi kondisi
lahan gambut saat ini.

- Penataan lahan dan
komoditas.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

4.c c. Perubahan
ketebalan
gambut

- Mengetahui
dampak
penggunaan
lahan,
penebangan
hutan, & aktivitas
lainnya thd
perubahan
ketebalan gambut

- Pengelolaan &
perencanaan tata
guna lahan
gambut

- Monitoring ketebalan
gambut pada setiap
bentang lahan
gambut.

- Monitoring aktivitas
penyebab perubahan
ketebalan gambut

- Studi perubahan
lingkungan gambut.

- dll.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

4.d d. Kajian
penetapan
Kawasan
gambut
untuk
peruntukan
dan status
hukum

- Konservasi
gambut

- Kebijakan PP

- Peninjauan PP - Kajian pengamatan
lapangan dan PP

- Pembuatan Perda
pengganti PP

- UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

- UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

- Kepres No 32 Th
1990 tentang
Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

4.e e. Tingkat
Kerusakan
lahan
gambut

- Mengetahui
tingkat kerusakan
lahan gambut.

- Program
rehabilitasi lahan
gambut.

- Identifikasi kerusakan
lahan gambut di setiap
lokasi

- Perencanaan kegiatan
rehabilitasi lahan
gambut sesuai tingkat
kerusakannya.

- dll

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

4.f f. Masyarakat
sekitar lahan
gambut

- Mengetahuai
masyarakat yang
tinggal di sekitar
lahan gambut
(suku, budaya,
agama, dll)

- Identifikasi
masyarakat
tentang suku,
budaya, agama,
sosio ekonomi, dll

- Studi identifikasi
masyarakat tentang
suku, budaya, agama,
sosio ekonomi, dll

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

4.g g. Kondisi
hidrologi

- Mengetahui
kondisi hidrologi .

- Mengetahui faktor
utama yang
berpengaruh
terhadap hidrologi
pada bentang
lahan gambut.

- Studi kondisi hidrologi.
- Studi faktor yang

berpengaruh terhadap
kondisi hidrologi pada
lahan gambut.

- dll

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

4.h h. Sejarah
Pengelolaan
lahan
gambut

- Kegiatan
pengelolaan lahan
gambut dan
peruntukannya

- Mengetahui
kegiatan yang
telah dilakukan di
lahan gambut dan
dampaknya pada
saat sekarang.

- Studi dampak
pengelolaan lahan
gambut terhadap
kondisi lingkungan
saat ini.

- dll.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

4.i g. Database
gambut

- Melakukan
database seluruh
informasi di lahan
gambut.

- Inventarisasi data
dan program data
gambut.

-Mengumpulkan data
gambut

-Menganalisa data
gambut

-Program database
gambut pada setiap
lokasi.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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8a.2. Kondisi Vegetasi Hutan Rawa Gambut

di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kondisi vegetasi di lahan gambut sangat ditentukan oleh proses

pengelolaan lahan gambutnya. Semakin baik dalam pengelolaannya akan

semakin baik pula kondisi vegetasinya, dan sebaliknya bila pengelolaan

hutan rawa gambut jelek akan mengakibatkan kerusakan pada vegetasinya.

Untuk mengetahui kondisi vegetasi di lahan gambut dapat dilakukan

dengan beberapa, yaitu: 1). Pendekatan interpretasi foto udara atau citra

landsat, 2). Pendekatan pengamatan di lapangan dengan survai, dan

3). Pendekatan gabungan yaitu interpretasi citra landsat dilajutkan dengan

pengamatan langsung di lapangan.

Sebaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup luas

yang tersebar sebagian besar di dataran rendah pantai timur Sumatera

Selatan. Untuk mengetahui kondisi vegetasi lahan gambut di wilayah ini

dilakukan pendekatan interpretasi citra landsat yang tersedia dan

pengamatan langsung pada sebagaian lokasi yang telah dilakukan survai

gambut.

Dinas Kehutanan OKI (2003) melaporkan bahwa pembangunan

kehutanan dimasa lalu memnyebabkan degradasi lahan baik terhadap luas

hutan maupun kualitas sumberdaya hutan. Hasil penafsiran citra landsat

tahun 2001 memperlihatkan bahwa Kawasan Hutan Kabupaten Ogan

Komering Ilir mengalami kerusakan (luasan tidak berhutan) mencapai 75

persen, dan tinggal 25 persen yang masih tertutup sebagai hutan tidak

produktif.
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Gambar 3. Peta Landuse Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan



29

Hasil klasifikasi vegetasi oleh South Sumatra Forest Fire Management

Project (SSFFMP) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, disajikan pada

Tabel 5 dan Gambar 3, memperlihatkan bahwa terdapat 19 tipe tata guna

lahan, dan pada lahn rawa terdapat 4 bentuk tipe vegetasi, yaitu Belukar

Rawa, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, dan Hutan

Rawa Sekunder.

Hasil klasifikasi lahan tersebut diatas (Tabel 5), melalui analisis

digitasi didapatkan secara rinci luasan masing-masing klasifikasi tata guna

lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5. Klasifikasi Tata Guna Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. Kode Keterangan

1 A Air
2 Aw Awan
3 B Belukar
4 Br Belukar Rawa
5 Hmp Hutan Mangrove Primer
6 Hms Hutan Mangrove Sekunder
7 Hrs Hutan Rawa Sekunder
8 Hs Hutan Sekunder
9 Ht Hutan Tanaman
10 Pc Pertanian Campuran
11 Pk Perkebunan
12 Pm Pemukiman
13 Pt Pertanian Lahan Kering
14 Rw Rawa
15 Sr Semak Rawa
16 Sw Sawah
17 T Tanah Terbuka
18 Tm Tambak
19 Tr Transmigrasi

Sumber: South Sumatra Forest Fire Management Project (2006).

Hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa Tabel 5 tersebut diatas

bahwa tipe Belukar Rawa, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove

Sekunder, dan Hutan Rawa Sekunder adalah vegetasi dominan yang

dijumpai pada lahan rawa. Kondisi vegetasi yang ada pada setiap bentang

lahan hutan rawa gambut tentunya akan berpengaruh terhadap proses

hidrologi dan perkembangan lingkungan.
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Perubahan vegetasi hutan rawa primer yang tumbuh di lahan rawa

pada saat ini telah menjadi 4 bentuk tersebut, dan dari segi luasan yang ada

pada saat ini menunjukkan bahwa Belukar Rawa paling dominan dengan

luasan 402.239,2 Ha, kemudian disusul dengan Hutan Rawa Sekunder

dengan luas 75.529,2 Ha (Tabel 6). Perubahan vegetasi dari hutan rawa

primer menjadi tipe lainnya adalah pengaruh ekploitasi hutan pada era 1970

hingga 1980, pembukaan hutan rawa untuk transmigrasi, dan dilanjutkan

dengan terjadinya kebakaran hutan, perambahan hutan dan lain-lainnya.

Tabel 6. Luasan Tata Guna Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. Kode Keterangan Luasan (Ha)

1 A Air 6.412,5
2 Aw Awan 1.075,3
3 B Belukar 51.998,1
4 Br Belukar Rawa 402.239,2
5 Hmp Hutan Mangrove Primer 18.594,5
6 Hms Hutan Mangrove Sekunder 1.549,4
7 Hrs Hutan Rawa Sekunder 75.529,2
8 Hs Hutan Sekunder 304,6
9 Ht Hutan Tanaman 13.245,0

10 Pc Pertanian Campuran 271.374,5
11 Pk Perkebunan 112.197,6
12 Pm Pemukiman 25.305,8
13 Pt Pertanian Lahan Kering 26.176,9
14 Rw Rawa 250.036,4
15 Sr Semak Rawa 228.875,0
16 Sw Sawah 24.208,9
17 T Tanah Terbuka 118.076,2
18 Tm Tambak 43.065,9
19 Tr Transmigrasi 14.704,3

Keterangan : Luas tersebut berdasarkan citra yang tersedia di wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sumber : South Sumatra Forest Fire Management Project (2006).
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Tabel 7. Penggunaan Lahan Gambut untuk Kegiatan Perkebunan, Pertanian, dll

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

7.a a. Pengambilan
kayu

- Mengurangi
kegiatan
pengambilan
kayu di lahan
gambut

- Pemberdayaan
masyarakat di
sekitar lahan
gambut

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang pertanian.

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang perikanan.

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang peternakan.

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang ekonomi kerakyatan.

- Menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat.

- dll

 UU No 5 Th 1990
tentang konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung

7.b b. Perkebunan - Pengelolaan
lahan
gambut

- Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
perkebunan

- Pemilihan lokasi yang tepat
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi over
drain.

- Pengeloaan air yang tepat.
- Pemilihan tanaman yang sesuai.
- Penggunaan pupuk dan amelioran

yang ramah lingkungan.
- Budidaya tanaman yang baik.
- Penanganan panen dan pasca

panen.
- Pembuatan pabrik produk

perkebunan skala kecil dan
menengah.

- Proses penanganan limbah yang
ramah lingkungan.

- dll.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Studi amdal.
 Monitoring lingkungan

berkelanjutan.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.

 Peraturan Gubernur
Sumsel No.18 Tahun
2005.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

7.c c. Pertanian -Pengelolaan
lahan gambut

-Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
pertanian

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi over
drain.

- Pengelolaan air.
- Bangunan tata air mikro.
- Tata air pada saluran, lahan dan

kedalaman air di lahan.
- Pemilihan jenis tanaman yang

sesuai.
- Penggunaan pupuk dan amelioran

yang ramah lingkungan.
- Budidaya tanaman yang baik.
- Penanganan panen dan pasca

panen.
- Pembuatan pabrik produk

pertanian skala kecil.
- dll

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Studi amdal.
 Monitoring lingkungan

berkelanjutan.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.

 Peraturan Gubernur
Sumsel No.18 Tahun
2005.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung

7.d d. HTI -Pemanfaatan
lahan gambut
untuk HTI

-Pengelolaan
lahan gambut

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi over
drain.

- Pengelolaan air.
- Bangunan tata air.

 UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati& ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

-Air Sugihan
-Kayu Agung
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

7.d - Tata air pada saluran, lahan dan
kedalaman air di lahan.

- Pemilihan jenis tanaman yang
sesuai.

- Penggunaan pupuk dan amelioran
yang ramah lingkungan.

- Budidaya tanaman yang baik dan
konservatif.

- Pembuatan pabrik produk.
- dll.

 Studi amdal.
 Monitoring lingkungan

berkelanjutan.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.

 Peraturan Gubernur
Sumsel No.18 Tahun
2005.

7.e e. Permukiman -Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
permukiman

-Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
permukiman

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- dll.

 Studi amdal, dll
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.

 Peraturan Gubernur
Sumsel No.18 Tahun
2005.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung

7.f f. Pertambangan -Penggalian
bahan
tambang
dibawah
lapisan
gambut

-Penggalian
bahan
tambang
dibawah
lapisan
gambut

- Pertambangan terbuka seperti
batubara, pasir kuarsa, dll

- Pertamina, dll
- Diperlukan teknik penambangan

yang bersifat konservatif dan
berwawasan lingkungan.

- dll.

 Diperlukan peraturan
teknik penggalian
tambang.

 Studi amdal.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.

 Peraturan Gubernur
Sumsel No.18 Tahun
2005.

 dll

- Tulung Selapan
- Kayu Agung
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

7.g g. Suaka Marga
satwa

-Pelestarian
satwa asli
lahan gambut

- Pelestarian
satwa asli

- Penyediaan lahan gambut untuk
tempat tinggal satwa

- Perlindungan satwa asli terhadap
kepunahan.

- Perlindungan satwa asli dari
pemburu liar.

- dll

 UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Pembuatan Perda
tentang Suaka Marga
satwa.

- Padang Sugihan

7.h h. Konservasi
Hutan Rawa
Gambut.

-Pelestarian
plasma
nutfah, satwa
& lingkungan.

-Pelestarian
plasma
nutfah, satwa
& lingkungan.

- Penyediaan lahan gambut untuk
daerah konservasi.

- Perlindungan terhadap kepunahan
satwa, tumbuhan, dan lingkungan.

 UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Pembuatan Perda
tentang daerah
konservasi hutan rawa
gambut.

- Padang
Sugihan

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
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Tabel 8. Identifikasi Vegetasi di Lahan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

8.a a. Hutan
primer

- Konservasi
hutan lahan
gambut

- Identifikasi vegetasi
hutan primer yang
masih tersisa &
perlindungannya

- Identifikasi dan inventarisasi
hutan primer di lahan gambut
yang masih tersisa.

- Perlindungan terhadap kegiatan
yang merusak & memusnahkan
vegetasi hutan primer tersisa.

- Upaya pemanfaatan hutan
primer untuk ekowisata hutan
gambut.

- Pemanfaatan hasil hutan
secara baik dan konservatif

 Diperlukan Perda
tentang
Perlindungan
hutan primer lahan
gambut.

 Diperlukan Perda
tentang tata cara
pemanfaatan hasil
hutan di hutan
primer.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung

8.b b. Hutan
sekunder

- Mengetahui
dampak
perubahan
vegetasi
akibat
penebangan
hutan

- Identifikasi vegetasi
hutan sekunder yang
masih tersisa &
perlindungannya

- Pemanfaatan hasil
hutan sekunder
secara baik dan
konservatif

- Identifikasi dan inventarisasi
hutan sekunder di lahan
gambut yang masih tersisa.

- Perlindungan terhadap kegiatan
yang merusak & memusnahkan
vegetasi hutan sekunder tersisa

- Upaya pemanfaatan hutan
sekunder untuk ekowisata
hutan gambut.

- Pemanfaatan hasil hutan
secara baik dan konservatif.

 Diperlukan Perda
tentang
Perlindungan
hutan sekunder
lahan gambut.

 Diperlukan Perda
tentang tata cara
pemanfaatan hasil
hutan di hutan
sekunder.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung

8.c c. Vegetasi
pioner

- Mengetahui
dampak
perubahan
kondisi
lingkungan
gambut

- Identifikasi vegetasi
pioner pada lahan
gambut.

- Kegiatan
penyelamatan
lahan gambut dari
degradasi lahan
lebih parah

- Identifikasi vegetasi pioner
pada lahan gambut.

- Kegiatan survai karakterisasi
kondisi lahan gambut.

- Kegiatan rehabilitasi lahan
gambut.

- Reboisasi & penghijauan
tanaman asli.

- dll

 Diperlukan Perda
tentang rehabilitasi
lahan gambut
yang telah
terdegradasi.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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Tabel 9. Dampak Pembukaan dan Penggunaan Lahan Gambut terhadap Kondisi Lingkungan

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

9.a a. Degradasi
lahan

- Konservasi
lahan
gambut

- Pencegahan
degradasi lahan
gambut

- Studi tentang kegiatan yang
berdampak degradasi lahan
gambut, baik fisik, kimia,
biologi dan lingkungan.

- dll.

 Diperlukan Perda
terhadap lahan gambut
yang telah dan sedang
mengalami degradasi
lahan.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

9.b b. Kekeringan - Konservasi
lahan
gambut.

- Konservasi
sumber air

- Pencegahan
kondisi kekeringan
di lahan gambut .

- Peggalian saluran
dan canal tidak
dalam

- Tidak melakukan kegiatan
pengerukan dalam pada
saluran

- Tidak melakukan
pembakaran di lahan
gambut.

- Pencegahan aktivitas
penduduk di dalam lokasi
lahan gambut.

- Kelancaran informasi akan
kondisi kekeringan.

- Dampak penggalian saluran
dan canal terlalu dalam.

- Studi faktor penyebab
kekeringan

- Studi dampak kekeringan.
- Studi penanggulangan

kekeringan.
- dll.

 - Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

9.c c. Kebakaran
hutan dan
lahan
gambut

- Konservasi
lahan
gambut

- Pencehagan
kebakaran hutan &
lahan gambut

- Perda Kebakaran
hutan

- Penanggulangan
dampak kebakaran
hutan dan lahan
gambut terhadap
lingkungan,
kehilangan flora
fauna, sosial
ekonomi dan
kesehatan.

- Memahami faktor penyebab
kebakaran hutan dan lahan
gambut

- Dampak kebakaran hutan dan
lahan gambut terhadap
lingkungan fisik.

- Dampak kebakaran hutan dan
lahan gambut terhadap flora
dan fauna.

- Dampak kebakaran hutan dan
lahan gambut terhadap sosio
ekonomi masyarakat

- Dampak kebakaran hutan dan
lahan gambut terhadap
kesehatan masyarakat

- Kebijakan Peraturan
perundang undangan yang
terkait kebakaran hutan dan
lahan gambut.

- Pembentukan kelompok
pemadam api di setiap desa
disekitar lahan gambut.

- Teknik Pencegahan kebakaran
hutan & lahan gambut.

- Teknik Pengendalian
kebakaran hutan & lahan
gambut

- Teknik rehabilitasi areal
bekas kebakaran di hutan dan
lahan gambut

- Studi dampak kebakaran
gambut.

- dll

 Diperlukan perda
tentang kebakaran
gambut.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

9.d d. Punahnya
Vegetasi asli

- Konservasi
plasma
nutfah

- Meminimalisasi
faktor penyebab
punahnya vegetasi
asli di lahan
gambut.

- Perda pelestarian
vegatasi di lahan
gambut

- Identifikasi vegatasi asli
lahan gambut.

- Kegiatan penyelamatan
vegetasi asli yang masih
tumbuh.

- dll.

 PP No 7 Th 1999
tentang Pengawetan
jenis tumbuhan & satwa.

 PP No 8 Th 1999
tentang Pemanfaatan
jenis tumbuhan dan
satwa liar.

 Studi punahnya vegetasi
di lahan gambut.

 Perda pelestarian
vegatasi di lahan
gambut

 dll.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

9.e e. Punahnya
satwa asli

- Konservasi
satwa

- Meminimalisasi
faktor penyebab
punahnya satwa
asli di lahan
gambut.

- Perda pelestarian
satwa asli di lahan
gambut

- Identifikasi satwa asli lahan
gambut.

- Kegiatan penyelamatan
satwa asli yang masih ada.

 PP No 7 Th 1999
tentang Pengawetan
jenis tumbuhan dan
satwa.

 PP No 8 Th 1999
tentang Pemanfaatan
jenis tumbuhan dan
satwa liar.

 Studi kehilangan satwa
di lahan gambut.

 Perda pelestarian satwa
asli di lahan gambut

 dll.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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8a.3. Kondisi Masyarakat Sekitar Hutan Rawa Gambut
di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan secara

umum pada saat ini cukup memprihatinkan dalam arti pendapatan

masayarakat per kapita adalah lebih rendah dari upah minimial regional baik

tingkat kabupaten atau propinsi.

Mata pencaharian masyarakat adalah sangat tergantung pada

lingkungan sekitar, baik sebagai pencari ikan, mengambil hasil hutan seperti

gatah jelutung, rotan dan lainnya, serta sebagai penebang kayu di hutan.

Namun dengan kondisi hutan yang tidak lagi seperti semula pada kondisi era

tahun 1970 hingga 1980, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat terus

menurun dan mungkin dapat dikatakan mencapai kondisi miskin.

Pengamatan lapangan menunjukkan terdapat beberapa hal yang

memungkinkan kondisi masyarakat mengalami kondisi sosial ekonomi pada

tingkat rendah:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau tidak berpendidikan,

sehingga relatif sulit untuk menerima pengetahuan, inovasi dan teknologi

sederhana dalam rangak merubah kondisi sosial ekonomi.

2. Kebiasaan masyarakat yang hampir seluruh kehidupannya hanya

tergantung pada lingkungan hutan, sedangkan kondisi hutan saat ini tidak

mampu menyediakan bahan yang diperlukan masyarakat,

3. Adat dan budaya masyarakat yang relatif bersifat pasif terhadap

kelestarian hutan, sehingga cenderung merusak hutan, dan bukan

sebaliknya.

4. Pada era tahun 1975 hingga 1990 saat terjadinya proses pengambilan

kaya secara besar-besaran, masyarakat adalah juga pelakunya, dan

telah merasakan dampak dalam kondisi sosial ekonominya sehingga

mereka terlena dan menjadi kebiasaan.

5. Tidak adanya kemauan masyarakat untuk merubah baik kebiasaan dan

budaya untuk tidak lagi tergantung sepenuhnya terhadap hutan, dalam

arti masyarakat harus mampu melakukan kegiatan pertanian, perikanan,
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peternakan dan lainnya yang sesuai dengan kondisi lingkungan

setempat.

6. Tidak adanya lapangan kerja di sekitar kawasan hutan, karena hampir

semua industri pengolahan kayu telah tutup, karena tidak tersedianya

bahan baku.

Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir (2003) melaporkan bahwa

dampak pembangunan sektor kehutanan terhadap peningkatan sosial

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah tidak nyata, hal ini

disebabkan oleh adanya proses marginalisasi masyarakat di sekitar kawasan

hutan dan nampak jelas dari adanya kesenjangan sosial ekonomi dan

kemiskinan masyarakat.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup

merata, dalam arti disetiap daerah yang dapat dilalui baik dengan jalan darat

ataupun sungai biasanya ditemukan pemukiman, termasuk daerah hutan

rawa gambut yang pada era tahun 1970 hingga 1990 merupakan daerah

utama produksi kayu.

Beberapa alternatif kegiatan dapat dilakukan untuk mengurangi

permasalahan yang ada pada masyarakat disekitar hutan rawa gambut

adalah disajikan pada Tabel 10.
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Tabel 10. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

10.a a. Pendidikan
masyarakat

- Peningkatan
pendidikan generasi
muda.

- Peningkatan
pengetahuan
masyarakat.

- Peningkatan
pendidikan dan
kemampuan bagi
kaum muda
secara formal.

- Peningkatan
kemampua bagi
kaum tua melalui
pendidikan non
formal.

- Penyediaan sarana dan
prasarana sekolah.

- Kegiatan pembelajaran
bagi generasi muda.

- Kegiatan peningkatan
pengetahuan secara non
formal bagi kaum tua
dalam segala bidang.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

10.b b. Tingkat
ekonomi

- Peningkatan
pendapatan
masyarakat disekitar
lahan gambut

- Peningkatan
pendapatan
masyarakat

- Peningkatan kemampuan
masyarakat tentang
ekonomi kerakyatan.

- Peminjaman modal
usaha.

- Pembuatan kelompok
usaha kecil di bidang
petanian, dll

- Home industri.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji

10.c c. Kebiasaan
masyarakat

- Peningkatan
kesadaran
masyarakat tentang
manfaat hutan dan
lahan gambut

- Merubah
kebiasaan
masyarakat
menjadi lebih
peduli terhadap
hutan dan lahan
gambut serta
lingkungan

- Studi perubahan
kebiasaan masyarakat
terhadap hutan dan lahan
gambut.

- Tulung Selapan
- Air Sugihan
- Pampangan
- Pedamaran
- Sirah Pulau

Padang
- Kayu Agung
- Mesuji
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8.a..4. Skenario Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan

Daerah Rawa Gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 11. Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya
sebagai lahan basah

No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

Kelestarian vegetasi, antara lain:
 Ramin (Gonystylus bancanus)
 Meranti (Shorea sp.)
 Pulai (Alastonis sp.)
 Terantang (Campnospernum sp.)
 Geronggang (Cratoxylon arborescens)
 Punak (Tetramerista glabra)
 Balam (Pyena leerii)
 Jelutung (Dyeracostulata)

Sumatera terdapat 34-58 jenis pohon
sebagai kayu (Noor, 2001).

Kelestarian tanaman bahan makanan, seperti:
 Durian hutan (Durio zibethinus)
 Pinang, Jamur (Lentinula edodes)

Hutan sebagai penghasil bahan makanan
(Lopez dan Shanley, 2005).

Kelestarian tanaman obat-obatan, seperti:
 Kapulaga (Amomun villosum)
 Gaharu (Aquilaria malaccensis)

Hutan sebagai penghasil rempah-rempah
(Lopez dan Shanley, 2005).

Kelestarian tanaman mangrove, seperti species:
Rhizophora, Avicennia, Acanthus, Cerbera,
Bruguiera, Ceriops.

Hutan rawa gambut pantai timur
merupakan tempat tumbuh tanaman
mangrove (Steenis et al, 2005).

11.a Flora a.Vegetasi tingkat
tinggi

Kelestarian tanaman industri kerajinan, seperti:
Rotan (Calamus caesius)
Bambu (Bamboo sp.)

Berbagai jenis rotan banyak tumbuh di
hutan rawa gambut Sumatera Selatan
baik besar diameter maupun panjangnya.

Kelestarian tanaman hias dan bunga,
seperti:Pinang merah
Anggrek hayati

Hutan rawa gambut merupakan tempat
tumbuh dan berkembang berbagai
macam tanaman hisan dan bunga.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

11.b Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa
gambut yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut
serta ekosistimnya sebagai lahan basah akan
tetap menjaga karakteristik sifat fisik gambut
(kemapuan menjerap air).
Daya jerap air terjaga. Gambut mampu menjerap
300–800 % dari beratnya atau setiap satu hektar
dalam 1 meter gambut dapat menjerap 88,60 juta
liter air.

Peningkatan fungsi hidrologis dan
konservasi air
Jika keperluan air setiap penduduk 85
l/hari, maka satu hektar gambut dapat
memberi air kepada 247 jiwa penduduk
per tahun (Noor, 2001).

Konservasi unsur hara C Penumpukan dan mendaman karbon
berkaitan dengan pengukuhan iklim
global dan kemantapan ekosistem
Dapat membatasi emisi gas rumah kaca
ke atmosfer (Noor, 2001, Murdiyarso,
2003).

Konservasi unsur hara N, P, K, dll Tersimpan unsur hara pada gambut
aktual, dan dapat dimanfaatkan oleh
tanaman pada kondisi tertentu (Noor,
2001).

Kondisi biologi tanah akan tetap terjaga pada
pengelolaan dan pengembangan daerah rawa
gambut yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut
serta ekosistimnya sebagai lahan basah,
terutama Makro dan mikrobiologi tanah gambut

11.c Fauna a. ikan Konservasi ikan, seperti:
Lele (Clarias batracus)
Gabus, Patin (Pangasius niloticius)

Sebagian besar ikan rawa hidup di
kawasan hutan gambut .

b. Penyu Konservasi penyu Sebagian species penyu hidup di hutan
gambut (Murdiyarso, 2003).

c. Burung Konservasi berbagai burung yang hidup dan
berkembang di hutan, seperti: Elang
Walet (Collocallia fuciphaga)

Sebagian species burung hidup di hutan,
termasuk walet (Lopez dan Shanley,
2005).
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

d. Hewan Konservasi hewan besar, seperti:
Gajah (Elephas maximus)
Harimau sumatra (Phantera tigris)
Beruang Madu (Helarctos malayanus)
Buaya Sinyulong (Tomistoma schelegeeli)
Berang-berang (Lutra sumatrana)
Rusa, Babi Hutan, Kera, Ular, dll

Sebagian species hewan hidup di hutan
rawa gambut

e. Lebah madu Konservasi lebah madu dari species Apis dorsata Lebah madu secara alami hidup dan
berkambang di hutan, dan mampu
menghasilkan berbagai macam madu dan
sangat tergantung dari jenis
tanaman/kayu yang sedang berkembang
dan buah (Lopez dan Shanley, 2005).

11.d Air a. Kualitas air Karakteristik kualitas air pada pengelolaan dan
pengembangan daerah rawa gambut yang
sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah tidak akan
berubah.

Kualitas air cukup baik untuk konsumsi
penduduk sekitar hutan meskipun
berwarna coklat.

b. Kuantitas air Kondisi hidrologi terutama kuantitas air pada
lingkungan bentang lahan gambut akan tetap
pada pengelolaan dan pengembangan daerah
rawa gambut yang sesuai dengan sifat dan ciri
gambut serta ekosistimnya sebagai lahan basah.

Kuantitas air ini akan sangat berguna
pada siklus hidrologi baik pada skala
makro dan terutama skala mikro.
Berguna untuk mencukupi kebutuhan
kehidupan di sekitar hutan gambut
(masyarakat, tanaman, hewan, dll).

11.e Iklim mikro
tanah

a. Temperatur
tanah

Hutan rawa gambut mampu menciptakan
temperatur tanah sesuai dengan kondisi lahan
basah

Temperatur tanah gambut sangat dingin
pada kondisi berair dan lembab.

b. Temperatur
permukaan
tanah

Hutan rawa gambut alami mampu menciptakan
temperatur permukaan tanah sesuai dengan
kondisi lahan basah.

Hutan rawa gambut menciptakan kondisi
temperatur permukaan tanah cukup
dingin. Hutan dan gambut mampu
menahan sinar matahari dan sekali
mengatasi evaporasi tanah.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

c. Evaporasi Hutan rawa gambut alami mampu menahan sinar
matahari sehingga mengurangi evaporasi

Evaporari dapat terjadi bila panas efek
sinar matahari tidak mampu lagi
didinginkan oleh air pada pori-pori tanah.

d. Transpirasi Hutan rawa gambut alami dengan vegetasi rapat
mampu menghalangi sinar matahari, sehingga
sebagian tajuk yang menanggung panas,
sehingga dapat meminimalisasi transpirasi.

Dampak panas pada permukaan daun
mampu diatasi dengan proses
penyerapan air oleh tanaman dan pada
kondisi lahan basah, hal tersebut dapat
diatasi

11.f Lingkungan a. Lingkungan Gambut berperan sebagai penyangga (buffer)
lingkungan

Fungsi gambut dalam gatra hidrologis,
biogeokimiawi dan ekologi (Noor, 2001)

Penyeimbang sistem tata air wilayah (control
water system)

Gambut merupakan kawasan penyerap
dan penyimpan air (aquifer) selama
musim penghujan dan pada saat curah
hujan berkurang secara perlahan gambut
melepaskan air simpanannya (Noor,
2001).
Kondisi ini penting dalam mencegah
bahaya banjir dan kelangkaan air di
musim kemarau (Andriesse, 1988).
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Tabel 12. Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah sehingga memerlukan upaya-upaya khusus untuk keberlanjutan kelestariannya

No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

12.a Flora a.Vegetasi tingkat
tinggi

Banyak vegetasi yang telah hilang, antara
lain:
Ramin (Gonystylus bancanus)
Meranti (Shorea sp.)
Pulai (Alastonis sp.)
Terantang (Campnospernum sp.)
Geronggang (Cratoxylon arborescens)
Punak (Tetramerista glabra)
Balam (Pyena leerii)
Jelutung (Dyeracostulata)
Vegetasi yang masih tersisa, antara lain:
Perpat
Gelam (Melaleuca cojuputi)
Kayu gabus

Sumatera terdapat 34-58 jenis pohon sebagai
kayu (Noor, 2001).

Jenis tanaman kayu yang masih tersisa sangat
sedikit di hutan gambut Kayu Agung dan kondisi
yang sangat parah terdapat di hutan gambut Air
Sugihan Kanan.

12.a Flora a.Vegetasi tingkat
tinggi

Punahnya tanaman bahan makanan,
seperti:
Durian hutan (Durio zibethinus)
Pinang
Jamur (Lentinula edodes)

Hutan sebagai penghasil bahan makanan (Lopez
dan Shanley, 2005).
Tidak ditemukan tanaman bahan makanan di
hutan gambut Kayu Agung dan Air Sugihan
Kanan.

Punahnya tanaman obat-obatan, seperti:
Kapulaga (Amomun villosum)
Gaharu (Aquilaria malaccensis)

Hutan sebagai penghasil rempah-rempah (Lopez
dan Shanley, 2005). Tidak ditemukan tanaman
obat-obatan di hutan gambut Kayu Agung dan
Air Sugihan Kanan.

Berkurangnya populasi tanaman
mangrove, seperti species: Rhizophora,
Avicennia, Acanthus, Cerbera, Bruguiera,
Ceriops.

Hutan rawa gambut pantai timur merupakan
tempat tumbuh tanaman mangrove (Steenis et
al, 2005).
Berkurangnya luasan dan populasi hutan
mangrove di pantai timur Air Sugihan Kanan.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

Punahnya tanaman hias dan bunga, seperti:
Pinang merah
Anggrek hayati

Dampak kebakaran memusnahkan tanaman hias
dan anggrek hutan.
Di hutan rawa gambut Kayu Agung ditemukan
hanya satu jenis anggrek, sedangkan di lahan
rawa gambut Air Sugihan tidak ditemukan.

Punahnya tanaman industri kerajinan,
seperti:
Rotan (Calamus caesius)
Bambu (Bamboo sp.)

Berbagai jenis rotan banyak tumbuh di hutan
rawa gambut Sumatera Selatan baik besar
diameter maupun panjangnya. Tanaman industri
kerajinan hanya bambu yang ditemukan di hutan
gambut Kayu Agung, sedangkan di Air Sugihan
Kanan tanaman kerajinan ini tidak ditemukan.

Kebakaran hutan menyebabkan
terganggunya proses ekologi (suksesi alami)
sehingga merangsang terjadinya
pertumbuhan tanaman gulma dan pioner,
seperti:
Purun tikus (Eleocharis dulcis)
Rumput liar (Cyperus sp.)
Paku-pakuan (Diksonia sp.)

Suksesi alami menyebabkan tumbuhan gulma
dan pioner merajalela akibat perubahan
ekosistem pada hutan rawa gambut
(Purbowaseso, 2004). Ketiga tanaman tersebut
tumbuh pesat di hutan rawa gambut Air Sugihan
Kanan

12.b Tanah gambut a. Sifat fisik Pengelolaan dan pengembangan daerah
rawa gambut yang tidak sesuai dengan sifat
dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai
lahan basah, akibat pengeringan lahan dan
kebakaran gambut, akan merubah
karakteristik sifat fisik gambut terutama
dalam:
Berkurangnya ketebalan lapisan gambut
akibat terbakar sehingga kemampuan
menjerap air berkurang

Pembuatan saluran yang terlalu dalam akan
mengakibatkan over drainage dan berdampak
pada pengeringan gambut, kondisi ini sangat
rentan kebakaran.

Kondisi ini juga berdampak pada berkurangnya
fungsi hidrologis dan konservasi air di hutan rawa
gambut.

Terjadi pemadatan gambut secara permanen
dan tidak balik (Irreversible drying)

Tidak berfungsinya gambut sebagai penyerap
air.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

Kehilangan lapisan gambut menyebabkan
permukaan tanah tidak terlindung dan akan
terjadi peningkatan aliran permukaan

Kehilangan lapisan gambut akan meningkatkan
aliran permukaan dan potensi erosi tanah
(Sumardi dan Widyatuti, 2004).

b. Sifat kimia Kebakaran gambut menyebabkan kehilangan
lapisan gambut.

Kebakaran gambut menyebabkan peningkatan
emisi gas rumah kaca ke atmosfer (Noor, 2001,
Murdiyarso, 2003).

b. Sifat kimia Kebakaran gambut menyebabkan kehilangan
unsur hara utama seperti N, P, K, dll

Hilangnya unsur hara pada gambut sehingga
tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman (Noor,
2001, Sumardi dan Widyatuti, 2004)

c. Sifat Biologi Pengelolaan dan pengembangan daerah
rawa gambut yang tidak sesuai dengan sifat
dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai
lahan basah, berdampak pada pengeringan
lahan dan kebakaran gambut sehingga
terjadi punahnya biologi tanah pada Makro
dan mikrobiologi tanah gambut

Pengeringan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan mikro organisme tanah dan
hewan kecil yang hidup di tanah gambut
(Sumardi dan Widyatuti, 2004).

12.c Fauna a. ikan Pengeringan lahan dan kebakaran gambut
akan memusnahkan berbagai jenis ikan asli
hutan rawa gambut , seperti:
Lele (Clarias batracus)
Gabus
Patin (Pangasius niloticius)
Sepat (Trichogaster sp.)

Berkurangnya sebagian besar ikan rawa hidup di
kawasan hutan gambut Kayu agung, dan jarang
dijumpai ikan di hutan rawa gambut Air Sugihan
Kanan

b. Penyu Pengeringan lahan dan kebakaran gambut
akan memusnahkan berbagai jenis penyu

Sebagian species penyu hidup di hutan gambut
(Murdiyarso, 2003).

c. Burung Pengeringan lahan dan kebakaran gambut
akan memusnahkan berbagai jenis burung
yang hidup dan berkembang di hutan,
seperti:
Elang
Walet (Collocallia fuciphaga)
Beo

Sebagian species burung hidup di hutan,
termasuk walet (Lopez dan Shanley, 2005).
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

d. Hewan Pengeringan lahan dan kebakaran
gambut akan memusnahkan berbagai
jenis hewan besar, seperti:
Gajah (Elephas maximus)
Harimau sumatra (Phantera tigris)
Beruang Madu (Helarctos malayanus)
Buaya Sinyulong ( Tomistoma
schelegeeli)
Berang-berang (Lutra sumatrana)
Ular, dll

Sebagian besar hewan yang hidup di hutan gambut
akan mati. Rusa, babi, ayam hutan dan ular masih
ditemukan di hutan gambut Kayu Agung, Babi dan rusa
dijumpai di hutan Air Sugihan Kanan.

e. Lebah madu Pengeringan lahan dan kebakaran
gambut akan memusnahkan berbagai
jenis lebah madu dari species Apis
dorsata

Lebah madu secara alami hidup dan berkambang di
hutan. Musnahnya vegetasi akan berpengaruh terhadap
kehidupan lebah madu. Di kedua lokasi tidak dijumpai
lebah madu.

12.d Air a. Penurunan
muka air
tanah

Pengelolaan hutan rawa gambut
untuk kegiatan pertanian, perkebunan
dan lainnya akan melalukan:
a. Pembuatan parit dan saluran

Pembuatan parit dan saluran untuk menurunkan muka
air tanah akan mengakibatkan proses pengeringan
lahan gambut. Kondisi ini akan berdampak pada
ekosistem dan karakteristik gambut. Muka air tanah jauh
turun di hutan Air Suhihan Kanan.

b. Pembukaan lahan Pembukaan lahan berarti menebang dan membersihkan
lahan dari pohon, rumput dan lainnya, sehingga semua
vegetasi akan mati dan berdampak pada iklim mikro.

c. Pengolahan lahan Pengolahan lahan baik sederhana dan modern akan
merubah kondisi alami, sehingga akan berpengaruh
terhadap ekosistem dan kehidupan dalam tanah.

b. Kualitas air Karakteristik kualitas air pada
pengelolaan dan pengembangan
daerah rawa gambut yang tidaj sesuai
dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah
akan berubah.

Kualitas air akan berubah karena fungsi hutan sebagai
penyaring sifat kimia tanah tidak berfungsi.

Kondisi air bersih ditemukan di hutan rawa gambut Kayu
Agung, sebailiknya di hutan gambut Air Sugihan sangat
sulit ditemukan.
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c. Kuantitas air Pengelolaan dan pengembangan
daerah rawa gambut yang tidak
sesuai dengan sifat dan ciri gambut
serta ekosistimnya sebagai lahan
basah menyebabkan kondisi hidrologi
terutama kuantitas air pada
lingkungan bentang lahan gambut
akan berubah.

Kuantitas air ini akan sangat berguna pada siklus
hidrologi baik pada skala makro dan terutama skala
mikro.

Kondisi air yang cukup baik ditemukan di hutan gambut
Kayu Agung dan

12.e Udara a. Peningkatan
suhu udara
global

c.Peningkatan suhu di permukaan
dan dalam tanah yang berdampak
pada punahnya kehidupan baik
tanaman, biologi dan lainnya.

Penurunan atau punahnya kehidupan baik tingkat tinggi
dan rendah di permukaan dan dalam gambut.

b. Pencemaran
udara

d. Pencemaran udara oleh kabut asap
(smog)

Pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan
kesehatan infeksi saluran pernafasan, pneumonia, dll.

Kabut yang tebal dan menyebar ke udara terkadang
mengganggu navigasi laut, udara dan darat sehingga
menghambat kelancaran transportasi dan komunikasi.

12.f Iklim mikro
tanah

a. Temperatur
tanah

Dampak kekeringan dan kebakaran
hutan meningkatkan temperatur tanah
(permukaan dan dalam tanah).

Kondisi ini terjadi di huitan rawa gambut Air Sugihan
Kanan. Kondisi ini terjadi di huitan rawa gambut Air
Sugihan Kanan.

b. Evaporasi Dampak kekeringan dan kebakaran
hutan meningkatkan evaporasi tanah.

Peningkatan evaporasi terjadi karena berkurangnya atau
tidak adanya vegetasi penutup tanah.

Kondisi ini terjadi di huitan rawa gambut Air Sugihan
Kanan.

c. Transpirasi Dampak kekeringan dan kebakaran
hutan meningkatkan transpirasi
tanaman.

Peningkatan transpirasi terjadi karena berkurangnya
atau tidak adanya vegetasi, bahan penutup tanah dan
rendahnya kandungan air.

Kondisi ini terjadi di huitan rawa gambut Air Sugihan
Kanan.
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12.g Lingkungan Lingkungan a. Gambut berperan sebagai
penyangga (buffer) lingkungan

Berkurangnya atau tidak berfungsinya gambut dalam
gatra hidrologis, biogeokimiawi dan ekologi (Noor, 2001)

Dampak lebih jauh akan terjadi degradasi lahan gambut.
Kondisi hutan rawa gambut lebih baik dari pada Air
Sugihan Kanan.

b. Berkurangnnya kemampuan
penyeimbang sistem tata air
wilayah (control water system)

Gambut merupakan kawasan penyerap dan penyimpan
air (aquifer) selama musim penghujan dan pada saat
curah hujan berkurang secara perlahan gambut
melepaskan air simpanannya (Noor, 2001).

Kondisi ini penting dalam mencegah bahaya banjir dan
kelangkaan air di musim kemarau (Andriesse, 1988).

Kondisi hutan rawa gambut jauh lebih baik dari pada
hutan rawa gambut Air Sugihan Kanan.

12.h Transmigrasi Rumah dan
jalan

Areal perumahan dan jalan untuk
transmigrasi rawa pasang surut
merupakan lahan gambut.

Pemanfaatan lahan gambut untuk pemukiman dan jalan

Saluran Saluran yang dibuat baik primer,
sekunder dan tersier berpengaruh
terhadap tinggi muka air tanah dan
perkembangan tanahnya.

Saluran dan parit yang dibuat untuk menurunkan muka
air tanah terkadang tidak terkendali, sehingga dapat
berdampak pada proses pengeringan lahan yang
berlebihan dan sangat rentan terhadap kebakaran.

Lahan Usaha Lahan usaha sebagai tempat kegiatan
pertanian memerlukan proses
drainage sehingga lahan menjadi
kering.

Pembukaan lahan usaha dan pengolahan tanah
berdampak pada hilangnya sejumlah vegetasi dan
kehidupan lainnya yang terkadang mengganggu
ekosistem hutan gambut dan muncul ekosistem baru.

Kegiatan lain Terbatasnya lahan yang dimiliki petani
sehingga memungkinkan terjadinya
perluasan areal dan atau
pengambilan kayu di hutan sekitar
permukiman.

Keterbatasan lahan sebagai penghasil pangan dan
papan, terkadang membuat manusia mencari di tempat
lain di sekitar permukiman.
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12.i Sarana
Transportasi

Jalan Kayu
Agung –
Sepucuk

Pembuatan jalan tembus yang
melintasi hutan rawa gambut akan
berdampak pada:
Penimbun material tanah dan lainnya
akan berpengaruh siklus perputaran
air pada bentang lahan gambut Kayu
agung

Penimbunan material tanah dan bahan lainnya secara
padat akan memutuskan pola alir air di kawasan hutan
rawa gambut Kayu Agung, sehingga akan berpengaruh
terhadap gatra hidrologi.

Potensi pemanfaatan lahan
disepanjang jalan untuk permukiman
dan aktivitas perladangan, pertanian
dan perkebunan.

Pembuatan permukiman, pembukaan lahan usaha dan
pengolahan tanah secara tradisonal (pembakaran)
berdampak pada hilangnya sejumlah vegetasi dan
kehidupan lainnya yang terkadang mengganggu
ekosistem hutan gambut dan muncul ekosistem baru.

12.j Perkebunan
Kelapa sawit

Pembuatan
Jalan

Pembuatan jalan tembus yang
melintasi hutan rawa gambut akan
berdampak pada:
Penimbun material tanah dan lainnya
akan berpengaruh siklus perputaran
air pada bentang lahan gambut.

Penimbunan material tanah dan bahan lainnya secara
padat akan memutuskan pola alir air di kawasan hutan
rawa gambut, sehingga akan berpengaruh terhadap
gatra hidrologi.

Potensi pemanfaatan lahan
disepanjang jalan untuk permukiman
dan aktivitas perladangan, pertanian
dan perkebunan.

Pembuatan permukiman, pembukaan lahan usaha dan
pengolahan tanah secara tradisonal (pembakaran)
berdampak pada hilangnya sejumlah vegetasi dan
kehidupan lainnya yang terkadang mengganggu
ekosistem hutan gambut dan muncul ekosistem baru.

Pabrik
pengolahan
minyak

Potensi polusi udara, air dan lahan
akan terjadi

Potensi dampak jangka panjang adalah adanya polusi
udara, air dan lahan dari aktivitas manusia, pabrik, alat
transportasi dan lainnya.

12.k Hutan Tanaman
Industri

Pembukaan
Lahan

Pembukaan lahan sebagai tempat
memerlukan memerlukan proses
drainage sehingga lahan menjadi
kering, dan berpotensi terjadi
kebakaran

Pembukaan lahan dan pengolahan tanah berdampak
pada hilangnya sejumlah vegetasi dan kehidupan
lainnya yang terkadang mengganggu ekosistem hutan
gambut dan muncul ekosistem baru.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

Pembuatan
Saluran

Saluran yang dibuat baik primer,
sekunder dan tersier berpengaruh
terhadap tinggi muka air tanah dan
perkembangan tanahnya.

Saluran dan parit yang dibuat untuk menurunkan muka
air tanah terkadang tidak terkendali, sehingga dapat
berdampak pada proses pengeringan lahan yang
berlebihan dan sangat rentan terhadap kebakaran.

Pembuatan
Jalan

Pembuatan jalan tembus yang
melintasi hutan rawa gambut akan
berdampak pada:
Penimbun material tanah dan lainnya
akan berpengaruh siklus perputaran
air pada bentang lahan gambut.

Penimbunan material tanah dan bahan lainnya secara
padat akan memutuskan pola alir air di kawasan hutan
rawa gambut, sehingga akan berpengaruh terhadap
gatra hidrologi.

Pabrik
pengolahan

Potensi polusi udara, air dan lahan
akan terjadi

Potensi dampak jangka panjang adalah adanya polusi
udara, air dan lahan dari aktivitas manusia, pabrik, alat
transportasi dan lainnya.
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Gambar 4. Peta Landunit Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
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Gambar 5. Peta Potensi Rawan Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
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8b. Kabupaten Banyuasin

8b.1. Kondisi Fisik Hutan Rawa Gambut di Kabupaten Banyuasin

Kondisi hutan rawa gambut di wilayah Kabupaten Banyuasin,

Sumatera Selatan telah mengalami perubahan yang sangat nyata dari

kondisi alami sebagai hutan primer rawa, yang artinya bahwa baik secara

fisik, kimia, biologi dan ekosistem telah mengalami degradasi pada tingkatan

yang berbeda.

Pendekatan yang dilakukan dalam mengetahui kondisi gambut saat ini

adalah dengan pendekatan foto udara atau citra landsat (Gambar 6) dan

pendekatan survai lapangan. Untuk kegiatan ini kedua pendekatan dapat

dilakukan diterapkan.

Hasil kenampakan citra pada Gambar 6, sebagai gambaran yang

terjadi di lapangan dan dimungkinkan dilakukan beberapa kegiatan untuk

mendukung pembangunan di Kabupaten Banyuasin yang mengacu pada

kebijakan pembangunan di sektor kehutanan disajikan pada Tabel 13.
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Gambar 6. Citra Landsat Kabupaten Banyuasin
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Tabel 13. Identifikasi Lahan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

13.a a. Lokasi dan luas
gambut

- Mengetahui lokasi
dan luas lahan
gambut di wilayah
Kab Banyuasin

- Pelestarian dan
pengelolaan
lahan gambut di
Kabupaten
Banyuasin

- Pengadaan peta dan citra
lokasi lahan gambut.

- Kegiatan pelatihan dan
analisis peta dan citra.

- Lokasi, luas dan sebaran
lahan gambut.

- Survai lapangan lokasi lahan
gambut.

- Luasan lahan gambut.
- dll

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan

13.b b. Karakterisasi
gambut

- Mengetahui
karakteritik lahan
gambut

- Pengelolaan
lahan gambut di
Kabupaten
Banyuasin

- survai karakteristik lahan
gambut.

- Analisis sifat fisik dan kimia
gambut.

- Identifikasi kondisi lahan
gambut saat ini.

- Penataan lahan dan
komoditas.

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan

13.c c. Perubahan
ketebalan
gambut

- Mengetahui
dampak
penggunaan
lahan,
penebangan
hutan, dan
aktivitas lainnya
thd perubahan
ketebalan gambut

- Pengelolaan dan
perencanaan
tata guna lahan
gambut

- Monitoring ketebalan gambut
pada setiap bentang lahan
gambut .

- Monitoring aktivitas penyebab
perubahan ketebalan gambut

- Studi perubahan lingkungan
gambut.

- dll.

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

13.d d. Kajian
penetapan
Kawasan
gambut untuk
peruntukan
dan status
hukum

- Konservasi
gambut

- Kebijakan PP

- Peninjauan PP - Kajian pengamatan lapangan
dan PP

- Pembuatan Perda pengganti
PP

 UU No 5 Th
1990 tentang
Konservasi
sumberdaya
alam hayati
dan
ekosistemnya.
 UU No 41 Th

1999 tentang
kehutanan.
 Kepres No 32

Th 1990
tentang
Pengelolaan
kawasan
lindung
termasuk
gambut.

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan

13.e e. Tingkat
Kerusakan
lahan gambut

- Mengetahui tingkat
kerusakan lahan
gambut.

- Program
rehabilitasi lahan
gambut.

- Identifikasi kerusakan lahan
gambut di setiap lokasi

- Perencanaan kegiatan
rehabilitasi lahan gambut
sesuai tingkat kerusakannya.

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan

13.f f. Masyarakat
sekitar lahan
gambut

- Mengetahuai
masyarakat yang
tinggal di sekitar
lahan gambut
(suku, budaya,
agama, dll)

- identifikasi
masyarakat
tentang suku,
budaya, agama,
sosio ekonomi,
dll

- Studi identifikasi masyarakat
tentang suku, budaya,
agama, sosio ekonomi, dll

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

13.g g. Kondisi
hidrologi

- Mengetahui
kondisi hidrologi .

- Mengetahui
faktor utama
yang
berpengaruh
terhadap
hidrologi pada
bentang lahan
gambut.

- Studi kondisi hidrologi.
- Studi faktor yang

berpengaruh terhadap kondisi
hidrologi pada lahan gambut.

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan

13.h h. Sejarah
Pengelolaan
lahan gambut

- Kegiatan
pengelolaan lahan
gambut dan
peruntukannya

- Mengetahui
kegiatan yang
telah dilakukan
di lahan gambut
dan dampaknya
pada saat
sekarang.

- Studi dampak pengelolaan
lahan gambut terhadap
kondisi lingkungan saat ini.

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan

13.i g. Database
gambut

- Melakukan
database seluruh
informasi di lahan
gambut.

- Inventarisasi
data dan
program data
gambut.

- Mengumpulkan data gambut
- Menganalisa data gambut
- Program database gambut

pada setiap lokasi.

- Banyuasin I
- Banyuasin II
- Talang Kelapa
- Muara Telang
- Muara Padang
- Makarti Jaya
- Rambutan
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8b.2. Kondisi Vegetasi di Sekitar Hutan Rawa Gambut Banyuasin

Kondisi vegetasi di lahan gambut sangat ditentukan oleh proses

pengelolaan lahan gambutnya. Semakin baik dalam pengelolaannya akan

semakin baik pula kondisi vegetasinya, dan sebaliknya bila pengelolaan

hutan rawa gambut jelek akan mengakibatkan kerusakan pada vegetasinya.

Untuk mengetahui kondisi vegetasi di lahan gambut dapat dilakukan

dengan beberapa, yaitu: 1). Pendekatan interpretasi foto udara atau citra

landsat, 2). Pendekatan pengamatan di lapangan dengan survai, dan

3). Pendekatan gabungan yaitu interpretasi citra landsat dilajutkan dengan

pengamatan langsung di lapangan.

Sebaran lahan gambut di Kabupaten Banyuasin cukup luas yang

tersebar sebagian besar di dataran rendah pantai timur Sumatera Selatan,

seperti disajikan pada Tabel 14. Untuk mengetahui kondisi vegetasi lahan

gambut di wilayah ini dilakukan pendekatan interpretasi citra landsat yang

tersedia dan pengamatan langsung pada sebagaian lokasi yang telah

dilakukan survai gambut.

Tabel 14. Klasifikasi Tata Guna Lahan Rawa di Kabupaten Banyuasin.

No. Kode Keterangan
1 A Air
2 Aw Awan
3 B Belukar
4 Br Belukar Rawa
5 Hmp Hutan Mangrove Primer
6 Hms Hutan Mangrove Sekunder
7 Hrs Hutan Rawa Sekunder
8 Hs Hutan Sekunder
9 Ht Hutan Tanaman
10 Pc Pertanian Campuran
11 Pk Perkebunan
12 Pm Pemukiman
13 Pt Pertanian Lahan Kering
14 Rw Rawa
15 Sr Semak Rawa
16 Sw Sawah
17 T Tanah Terbuka
18 Tm Tambak
19 Tr Transmigrasi

Sumber: South Sumatra Forest Fire Management Project (2006).
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Gambar 7. Peta Landuse Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
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Hasil klasifikasi vegetasi oleh South Sumatra Forest Fire Management

Project (SSFFMP) di wilayah Kabupaten Banyuasin, disajikan pada Tabel 14

dan Gambar 7, memperlihatkan bahwa terdapat 19 tipe penggunaan lahan.

Tata guna lahan di lahan rawa terdapat 4 bentuk yaitu Belukar Rawa, Hutan

Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, dan Hutan Rawa Sekunder.

Tabel 14. Klasifikasi dan Luasan Tata Guna Lahan Kabupaten Banyuasin

No. Kode Keterangan Luasan (Ha)
1 A Air 48.081,7
2 Aw Awan 62.571,3
3 B Belukar 160.049,6
4 Br Belukar Rawa 129.802,6
5 Hmp Hutan Mangrove Primer 21.930,8
6 Hms Hutan Mangrove Sekunder 17.939,0
7 Hrs Hutan Rawa Sekunder 51.904,3
8 Hs Hutan Sekunder 3.953,6
9 Ht Hutan Tanaman 109.546,2

10 Pc Pertanian Campuran 31.841,0
11 Pk Perkebunan 51.014,9
12 Pm Pemukiman 74.931,9
13 Pt Pertanian Lahan Kering 149.051,2
14 Rw Rawa 13.682,3
15 Sr Semak Rawa 184.016,2
16 Sw Sawah 8.056,3
17 T Tanah Terbuka 3.035,7
18 Tm Tambak 4.196,8
19 Tr Transmigrasi 19.356,7

Keterangan: Luas tersebut berdasarkan citra di wilayah Kabupaten
Banyuasin.

Sumber: South Sumatra Forest Fire Management Project (2006).

Tabel 14 memperlihatkan bahwa luasan untuk Belukar Rawa

(129.802,6 Ha), Hutan Mangrove Primer (21.930,8 Ha), Hutan Mangrove

Sekunder (17.939,0 Ha), dan Hutan Rawa Sekunder (51.904,3 Ha). Kondisi

ini merupakan hasil perubahan vegetasi asli hutan rawa primer akibat

penebangan kayu, penempatan transmigrasi, pembuatan tambak, kebakaran

hutan dan proses alam lainnya.
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Kondisi vegetasi yang ada pada setiap bentang lahan hutan rawa

gambut tentunya akan berpengaruh terhadap proses hidrologi dan

perkembangan lingkungan.

Dengan demikian bahwa pada setiap tipe juga diperlukan perlakuan yang

bersifat umum dan perlakuan khusus untuk meningkatkan kemampuan lahan

sehingga dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Banyuasin.

Beberapa alternatif dalam pemilihan kegiatan pada tipe lahan yang

tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin, seperti

disajikan pada Tabel 15, 16 dan 17.
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Tabel 15. Penggunaan Lahan Gambut untuk Kegiatan Perkebunan, Pertanian dll

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

14.a a. Pengambilan
kayu

- Mengurangi
kegiatan
pengambilan
kayu di lahan
gambut

- Pemberdayaan
masyarakat di
sekitar lahan
gambut

- Pemberdayaan masyarakat di bidang
pertanian.

- Pemberdayaan masyarakat di bidang
perikanan.

- Pemberdayaan masyarakat di bidang
peternakan.

- Pemberdayaan masyarakat di bidang
ekonomi kerakyatan.

- Menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat.

- dll

 UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th
1990 tentang
Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

15.b b. Perkebunan - Pengelolaan
lahan
gambut

- Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
perkebunan

- Pemilihan lokasi yang tepat
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi over
drain.

- Pengeloaan air yang tepat.
- Pemilihan tanaman yang sesuai.
- Penggunaan pupuk dan amelioran

yang ramah lingkungan.
- Budidaya tanaman yang baik.
- Penanganan panen dan pasca

panen.
- Pembuatan pabrik produk

perkebunan skala kecil dan
menengah.

- Proses penanganan limbah yang
ramah lingkungan.

- dll.

 Kepres No 32 Th
1990 tentang
Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Studi amdal.
 Monitoring

lingkungan
berkelanjutan.

 Peraturan
Gubernur Sumsel
No.16 Tahun 2005.

 Peraturan
Gubernur Sumsel
No.18 Tahun 2005.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

15.c c. Pertanian - Pengelolaan
lahan
gambut

- Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
pertanian

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi over
drain.

- Pengelolaan air.
- Bangunan tata air mikro.
- Tata air pada saluran, lahan dan

kedalaman air di lahan.
- Pemilihan jenis tanaman yang

sesuai.
- Penggunaan pupuk dan amelioran

yang ramah lingkungan.
- Budidaya tanaman yang baik.
- Penanganan panen dan pasca

panen.
- Pembuatan pabrik produk pertanian

skala kecil.
- dll

 Kepres No 32 Th
1990 tentang
Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Studi amdal.
 Monitoring

lingkungan
berkelanjutan.

 Peraturan
Gubernur Sumsel
No.16 Tahun 2005.

 Peraturan
Gubernur Sumsel
No.18 Tahun 2005.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

15.d d. HTI - Pemanfaatan
lahan
gambut
untuk HTI

- Pengelolaan
lahan gambut

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi over
drain.

- Pengelolaan air.
- Bangunan tata air.
- Tata air pada saluran, lahan dan

kedalaman air di lahan.
- Pemilihan jenis tanaman yang

sesuai.
- Penggunaan pupuk dan amelioran

 UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th
1990 tentang
Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Studi amdal.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

- - yang ramah lingkungan.
- Budidaya tanaman yang baik dan

konservatif.
- Pembuatan pabrik produk.
- dll.

 Monitoring
lingkungan
berkelanjutan.

 Peraturan
Gubernur Sumsel
No.16 Tahun 2005.

 Peraturan
Gubernur Sumsel
No.18 Tahun 2005.

-

15.e e. Permukiman - Pemanfaatan
lahan
gambut
untuk
permukiman

- Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
permukiman

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran lahan.
- dll.

 Studi amdal, dll
 Peraturan

Gubernur Sumsel
No.16 Tahun 2005.

 Peraturan
Gubernur Sumsel
No.18 Tahun 2005.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

15.f h. Konservasi
Hutan Rawa
Gambut.

- Pelestarian
plasma
nutfah, satwa
dan
lingkungan.

- Pelestarian
plasma nutfah,
satwa dan
lingkungan.

- Penyediaan lahan gambut untuk
daerah konservasi.

- Perlindungan terhadap kepunahan
satwa, tumbuhan, dan lingkungan.

 UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th
1990 tentang
Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Pembuatan Perda
tentang daerah
konservasi hutan
rawa gambut.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan
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Tabel 16. Identifikasi Vegetasi di Lahan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

16.a a. Hutan primer - Konservasi
hutan lahan
gambut

- Identifikasi
vegetasi hutan
primer yang
masih tersisa &
perlindungannya

- Identifikasi dan inventarisasi hutan
primer di lahan gambut yang masih
tersisa.

- Perlindungan terhadap kegiatan
yang merusak dan memusnahkan
vegetasi hutan primer tersisa.

- Upaya pemanfaatan hutan primer
untuk ekowisata hutan gambut.

- Pemanfaatan hasil hutan secara
baik dan konservatif

 Diperlukan
Perda tentang
Perlindungan
hutan primer
lahan gambut.

 Diperlukan
Perda tentang
tata cara
pemanfaatan
hasil hutan di
hutan primer.

- Banyuasin II
- Banyuasin I

16.b b. Hutan
sekunder

- Mengetahui
dampak
perubahan
vegetasi
akibat
penebangan
hutan

- Identifikasi
vegetasi hutan
sekunder yang
masih tersisa dan
perlindungannya.

- Pemanfaatan
hasil hutan
sekunder secara
baik dan
konservatif

- Identifikasi dan inventarisasi hutan
sekunder di lahan gambut yang
masih tersisa.

- Perlindungan terhadap kegiatan
yang merusak dan memusnahkan
vegetasi hutan sekunder tersisa.

- Upaya pemanfaatan hutan
sekunder untuk ekowisata hutan
gambut.

- Pemanfaatan hasil hutan secara
baik dan konservatif.

 Diperlukan
Perda tentang
Perlindungan
hutan sekunder
lahan gambut.

 Diperlukan
Perda tentang
tata cara
pemanfaatan
hasil hutan di
hutan sekunder.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

16.c c. Vegetasi
pioner

- Mengetahui
dampak
perubahan
kondisi
lingkungan
gambut

- Identifikasi
vegetasi pioner
pada lahan
gambut.

- Kegiatan
penyelamatan
lahan gambut
dari degradasi
lahan lebih parah

- Identifikasi vegetasi pioner pada
lahan gambut.

- Kegiatan survai karakterisasi
kondisi lahan gambut.

- Kegiatan rehabilitasi lahan gambut.
- Reboisasi dan penghijauan

tanaman asli.
- dll

 Diperlukan
Perda tentang
rehabilitasi lahan
gambut yang
telah
terdegradasi.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan
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Tabel 17. Dampak Pembukaan dan Penggunaan Lahan Gambut terhadap Kondisi Lingkungan

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

17.a a. Degradasi
lahan

- Konservasi
lahan
gambut

- Pencegahan
degradasi
lahan gambut

- Studi tentang kegiatan yang
berdampak degradasi lahan gambut,
baik fisik, kimia, biologi dan
lingkungan.

- dll.

 Diperlukan Perda terhadap
lahan gambut yang telah
dan sedang mengalami
degradasi lahan.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

17.b b. Kekeringan - Konservasi
lahan
gambut.

- Konservasi
sumber air

- Pencegahan
kondisi
kekeringan di
lahan gambut.

- Peggalian
saluran &
canal tidak
dalam

- Tidak melakukan kegiatan
pengerukan dalam pada saluran.

- Tidak melakukan pembakaran di
lahan gambut.

- Pencegahan aktivitas penduduk di
dalam lokasi lahan gambut.

- Kelancaran informasi akan kondisi
kekeringan.

- Dampak penggalian saluran dan
canal terlalu dalam.

- Studi faktor penyebab kekeringan.
- Studi dampak kekeringan.
- Studi penanggulangan kekeringan.
- dll.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

17.c c. Kebakaran
hutan dan
lahan gambut

- Konservasi
lahan
gambut

- Pencehagan
kebakaran
hutan dan
lahan gambut

- Perda
Kebakaran
hutan.

- Penanggulang
an dampak
kebakaran
hutan dan
lahan gambut
terhadap
lingkungan,

- Memahami faktor penyebeb
kebakaran hutan dan lahan gambut.

- Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap lingkungan fisik.

- Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap flora dan fauna.

- Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap sosio ekonomi
masyarakat.

- Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap kesehatan
masyarakat.

- Kebijakan Peraturan perundang
undangan yang terkait kebakaran

 Diperlukan perda tentang
kebakaran gambut.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

kehilangan
flora fauna,
sosio ekonomi
dan
kesehatan.

hutan dan lahan gambut.
- Pembentukan kelompok pemadam

api di setiap desa disekitar lahan
gambut.

- Teknik Pencegahan kebakaran
hutan dan lahan gambut.

- Teknik Pengendalian kebakaran
hutan dan lahan gambut.

- Teknik rehabilitasi areal bekas
kebakaran di hutan dan lahan
gambut.

- Studi dampak kebakaran gambut.
- dll

17.d d. Punahnya
Vegetasi asli

- Konservasi
plasma
nutfah

- Meminimalisas
i faktor
penyebab
punahnya
vegetasi asli di
lahan gambut.

- Perda
pelestarian
vegatasi di
lahan gambut

- Identifikasi vegatasi asli lahan
gambut.

- Kegiatan penyelamatan vegetasi asli
yang masih tumbuh.

- dll.

 PP No 7 Th 1999 tentang
Pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa.

 PP No 8 Th 1999 tentang
Pemanfaatan jenis
tumbuhan dan satwa liar.

 Studi punahnya vegetasi di
lahan gambut.

 Perda pelestarian vegatasi
di lahan gambut

 dll.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

17.e e. Punahnya
satwa asli

- Konservasi
satwa

- Meminimalisas
i faktor
penyebab
punahnya
satwa asli di
lahan gambut.

- Perda
pelestarian
satwa asli di
lahan gambut

- Identifikasi satwa asli lahan gambut.
- Kegiatan penyelamatan satwa asli

yang masih ada.

 PP No 7 Th 1999 tentang
Pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa.

 PP No 8 Th 1999 tentang
Pemanfaatan jenis
tumbuhan dan satwa liar.

 Studi kehilangan satwa di
lahan gambut.

 Perda pelestarian satwa
asli di lahan gambut

 dll.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan
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Gambar 8. Peta Landunit Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
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Gambar 9. Peta Lokasi Jaringan Reklamasi Pasang Surut Sumatera Selatan
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8b.3. Kondisi Masyarakat di Sekitar Hutan Rawa Gambut Banyuasin

Kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan secara

umum pada saat ini cukup memprihatinkan dalam arti pendapatan

masayarakat per kapita adalah lebih rendah dari upah minimial regional baik

tingkat kabupaten atau propinsi.

Mata pencaharian masyarakat adalah sangat tergantung pada

lingkungan sekitar, baik sebagai pencari ikan, mengambil hasil hutan seperti

getah jelutung, rotan dan lainnya, serta sebagai penebang kayu di hutan.

Namun dengan kondisi hutan yang tidak lagi seperti semula pada kondisi era

tahun 1970 hingga 1980, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat terus

menurun dan mungkin dapat dikatakan mencapai kondisi miskin.

Pengamatan lapangan menunjukkan terdapat beberapa hal yang

memungkinkan kondisi masyarakat mengalami kondisi sosial ekonomi pada

tingkat rendah:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau tidak berpendidikan,

sehingga relatif sulit untuk menerima pengetahuan, inovasi dan teknologi

sederhana dalam rangka merubah kondisi sosial ekonomi.

2. Kebiasaan masyarakat yang hampir seluruh kehidupannya hanya

tergantung pada lingkungan hutan, sedangkan kondisi hutan saat ini tidak

mampu menyediakan bahan yang diperlukan masyarakat,

3. Adat dan budaya masyarakat yang relatif bersifat pasif terhadap

kelestarian hutan, sehingga cenderung merusak hutan, dan bukan

sebaliknya.

4. Pada era tahun 1975 hingga 1990 saat terjadinya proses pengambilan

kayu secara besar-besaran, masyarakat adalah juga pelakunya, dan

telah merasakan dampak dalam kondisi sosial ekonominya sehingga

mereka terlena dan menjadi kebiasaan.

5. Tidak adanya kemauan masyarakat untuk merubah baik kebiasaan dan

budaya untuk tidak lagi tergantung sepenuhnya terhadap hutan, dalam

arti masyarakat harus mampu melakukan kegiatan pertanian, perikanan,

peternakan dan lainnya yang sesuai dengan kondisi lingkungan

setempat.
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6. Tidak adanya lapangan kerja di sekitar kawasan hutan, karena hampir

semua industri pengolahan kayu telah tutup, karena tidak tersedianya

bahan baku.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin cukup merata, dalam

arti disetiap daerah yang dapat dilalui baik dengan jalan darat ataupun

sungai biasanya ditemukan permukiman, termasuk daerah hutan rawa

gambut yang pada era tahun 1970 hingga 1990 merupakan daerah utama

produksi kayu.

Beberapa alternatif kegiatan dapat dilakukan untuk mengurangi

permasalahan yang ada pada masyarakat disekitar hutan rawa gambut

adalah disajikan pada Tabel 18.
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Tabel 18. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

18.a a. Pendidikan
masyarakat

- Peningkatan
pendidikan generasi
muda.

- Peningkatan
pengetahuan
masyarakat.

-

- Peningkatan
pendidikan dan
kemampuan bagi
kaum muda secara
formal.

- Peningkatan
kemampua bagi
kaum tua melalui
pendidikan non
formal.

- Penyediaan sarana dan
prasarana sekolah.

- Kegiatan pembelajaran
bagi generasi muda.

- Kegiatan peningkatan
pengetahuan secara non
formal bagi kaum tua
dalam segala bidang.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

18.b b. Tingkat
ekonomi

- Peningkatan
pendapatan
masyarakat disekitar
lahan gambut

- Peningkatan
pendapatan
masyarakat

- Peningkatan kemampuan
masyarakat tentang
ekonomi kerakyatan.

- Peminjaman modal
usaha.

- Pembuatan kelompok
usaha kecil di bidang
petanian, dll

- Home industri.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan

18.c c. Kebiasaan
masyarakat

- Peningkatan
kesadaran
masyarakat tentang
manfaat hutan dan
lagan gambut

- Merubah kebiasaan
masyarakat
menjadi lebih peduli
terhadap hutan dan
lahan gambut serta
lingkungan

- Studi perubahan
kebiasaan masyarakat
terhadap hutan dan lahan
gambut.

- Banyuasin II
- Banyuasin I
- Muara Telang
- Talang Kelapa
- Muara Padang
- Rambutan
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Gambar 10. Peta Potensi Rawan Kebakaran Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
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8.b.4. Skenario Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Rawa Gambut di Kabupaten Banyuasin

Tabel 19. Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya
sebagai lahan basah

No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

19.a Flora a. Vegetasi tingkat
tinggi

Kelestarian vegetasi, antara lain:
Ramin (Gonystylus bancanus)
Meranti (Shorea sp.)
Pulai (Alastonis sp.)
Terantang (Campnospernum sp.)
Geronggang (Cratoxylon arborescens)
Punak (Tetramerista glabra)
Balam (Pyena leerii)
Jelutung (Dyeracostulata)

Sumatera terdapat 34-58 jenis pohon sebagai
kayu (Noor, 2001).

Kelestarian tanaman bahan makanan, seperti:
Durian hutan (Durio zibethinus)
Pinang
Jamur (Lentinula edodes)

Hutan sebagai penghasil bahan makanan (Lopez
dan Shanley, 2005).

Kelestarian tanaman obat-obatan, seperti:
Kapulaga (Amomun villosum)
Gaharu (Aquilaria malaccensis)

Hutan sebagai penghasil rempah-rempah (Lopez
dan Shanley, 2005).

Kelestarian tanaman mangrove, seperti species:
Rhizophora, Avicennia, Acanthus, Cerbera, Bruguiera,
Ceriops.

Hutan rawa gambut pantai timur merupakan
tempat tumbuh tanaman mangrove (Steenis et al,
2005).

Kelestarian tanaman industri kerajinan, seperti:
Rotan (Calamus caesius)
Bambu (Bamboo sp.)

Berbagai jenis rotan banyak tumbuh di hutan rawa
gambut Sumatera Selatan baik besar diameter
maupun panjangnya.

Kelestarian tanaman hias dan bunga, seperti:
Pinang merah
Anggrek hayati

Hutan rawa gambut merupakan tempat tumbuh
dab berkembang berbagai macam tanaman hisan
dan bunga.

19.b Tanah gambut a. Sifat fisik Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut
yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah akan tetap menjaga
karakteristik sifat fisik gambut (kemapuan menjerap air).

Peningkatan fungsi hidrologis dan konservasi air
Jika keperluan air setiap penduduk 85 l/hari, maka
satu hektar gambut dapat memberi air kepada
247 jiwa penduduk per tahun (Noor, 2001).
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

-Daya jerap air terjaga. Gambut mampu menjerap 300–
800 % dari beratnya atau setiap satu hektar dalam 1
meter gambut dapat menjerap 88,60 juta liter air.

b. Sifat kimia Konservasi unsur hara C Pemendaman karbon berkaitan dengan pengukuhan
iklim global dan kemantapan ekosistem
Dapat membatasi emisi gas rumah kaca ke atmosfer
(Noor, 2001, Murdiyarso, 2003).

Konservasi unsur hara N, P, K, dll Tersimpan unsur hara pada gambut aktual, dan dapat
dimanfaatkan oleh tanaman pada kondisi tertentu
(Noor, 2001).

c. Sifat Biologi Kondisi biologi tanah akan tetap terjaga pada
pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut
yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah, terutama Makro &
mikrobiologi tanah gambut

Biologi tanah baik mikro maupun makro pada kondisi
alami akan berperan masing masing pada proses
matarantai kehidupan dalam tanah.

19.c Fauna a. ikan Konservasi ikan, seperti:
Lele (Clarias batracus)
Gabus
Patin (Pangasius niloticius)

Sebagian besar ikan rawa hidup di kawasan hutan
gambut .
Ikan merupakanm salah satu sumber protein hewani
bagi penduduk sekitar hutan.

b. Penyu Konservasi penyu Sebagian species penyu hidup di hutan gambut
(Murdiyarso, 2003).

c. Burung Konservasi berbagai burung yang hidup dan
berkembang di hutan, seperti:
Elang, Walet (Collocallia fuciphaga)

Sebagian species burung hidup di hutan, termasuk
walet (Lopez dan Shanley, 2005).

d. Hewan Konservasi hewan besar, seperti:
Gajah (Elephas maximus)
Harimau sumatra (Phantera tigris)
Beruang Madu (Helarctos malayanus)
Buaya Sinyulong ( Tomistoma schelegeeli)
Berang-berang (Lutra sumatrana)
Ular, dll

Sebagian species hewan hidup di hutan rawa gambut.

Hewan yang hidup di hutan rawa gambut mempunyai
peran penting pada ekosistem dan matarantai
kehidupan di hutan gambut.

e. Lebah madu Konservasi lebah madu dari species Apis dorsata Lebah madu secara alami hidup dan berkambang di
hutan, dan mampu menghasilkan berbagai macam
madu dan sangat tergantung dari jenis tanaman/kayu
yang sedang berkembang dan buah (Lopez dan
Shanley, 2005).
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

19.d Air a. Kualitas air Karakteristik kualitas air pada pengelolaan dan
pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai
dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya
sebagai lahan basah tidak akan berubah.

b. Kuantitas air Kondisi hidrologi terutama kuantitas air pada
lingklungan bentang lahan gambut akan tetap pada
pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut
yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah.

Kuantitas air ini akan sangat berguna pada siklus
hidrologi baik pada skala makro dan terutama skala
mikro. Berguna untuk mencukupi kebutuhan
kehidupan di sekitar hutan gambut (masyarakat,
tanaman, hewan, dll).

19.e Iklim mikro
tanah

a. Temperatur
tanah

Hutan rawa gambut mampu menciptakan temperatur
tanah sesuai dengan kondisi lahan basah

Temperatur tanah relatif rendah dan menunjang
kehidupan organisme mikro dan makro.

b. Temperatur
permukaan
tanah

Hutan rawa gambut alami mampu menciptakan
temperatur permukaan tanah sesuai dengan kondisi
lahan basah.

Hutan rawa gambut menciptakan kondisi temperatur
permukaan tanah cukup dingin. Hutan dan gambut
mampu menahan sinar matahari dan sekali mengatasi
evaporasi tanah.

c. Evaporasi Hutan rawa gambut alami mampu menahan sinar
matahari sehingga mengurangi evaporasi

Evaporari dapat terjadi bila panas efek sinar matahari
tidak mampu lagi didinginkan oleh air pada pori-pori
tanah.

d. Transpirasi Hutan rawa gambut alami dengan vegetasi rapat
mampu menghalangi sinar matahari, sehingga
sebagian tajuk yang menanggung panas, sehingga
dapat meminimalisasi transpirasi.

Dampak panas pada permukaan daun mampu diatasi
dengan proses penyerapan air oleh tanaman dan
pada kondisi lahan basah, hal tersebut dapat diatasi

19.f Lingkungan a. Lingkungan Gambut berperan sebagai penyangga (buffer)
lingkungan

Fungsi gambut dalam gatra hidrologis, biogeokimiawi
dan ekologi (Noor, 2001)

Penyeimbang sistem tata air wilayah (control water
system)

Gambut merupakan kawasan penyerap dan
penyimpan air (aquifer) selama musim penghujan dan
pada saat curah hujan berkurang secara perlahan
gambut melepaskan air simpanannya (Noor, 2001).

Kondisi ini penting dalam mencegah bahaya banjir
dan kelangkaan air di musim kemarau (Andriesse,
1988).
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Tabel 20. Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah sehingga memerlukan upaya-upaya khusus untuk keberlanjutan kelestariannya

No Parameter Kondisi Dampak Keterangan
20.a Flora a.Vegetasi tingkat

tinggi
Banyak vegetasi yang telah hilang, antara lain:
Ramin (Gonystylus bancanus)
Meranti (Shorea sp.)
Pulai (Alastonis sp.)
Terantang (Campnospernum sp.)
Geronggang (Cratoxylon arborescens)
Punak (Tetramerista glabra)
Balam (Pyena leerii)
Jelutung (Dyeracostulata)

Sumatera terdapat 34-58 jenis pohon sebagai kayu
(Noor, 2001).

Punahnya berbagai vegetasi kayu berakibat pada
ekosistem hutan, hidrologi, karekteristik gambut, sosio
ekonomi masyarakat, dll

Punahnya tanaman bahan makanan, seperti:
Durian hutan (Durio zibethinus)
Pinang
Jamur (Lentinula edodes)

Hutan sebagai penghasil bahan makanan (Lopez dan
Shanley, 2005).
Masyarakat tidak dapat mengambil bahan makanan
dari hasil hutan.

Punahnya tanaman obat-obatan, seperti:
Kapulaga (Amomun villosum)
Gaharu (Aquilaria malaccensis)

Hutan sebagai penghasil rempah-rempah (Lopez dan
Shanley, 2005).
Masyarakat tidak dapat mengambil tanaman obat-
obatan dari hutan.

Berkurangnya populasi tanaman mangrove, seperti
species: Rhizophora, Avicennia, Acanthus, Cerbera,
Bruguiera, Ceriops.

Hutan rawa gambut pantai timur merupakan tempat
tumbuh tanaman mangrove (Steenis et al, 2005).

Berkurangnya luasan dan populasi hutan mangrove di
pantai timur akan berdampak pada intrusi air garam
dan hilangnya berbagai jenis udang.

Punahnya tanaman hias dan bunga, seperti:
Pinang merah
Anggrek hayati

Dampak kebakaran memusnahkan tanaman hias dan
anggrek hutan.

Punahnya tanaman industri kerajinan, seperti:
Rotan (Calamus caesius)

Berbagai jenis rotan banyak tumbuh di hutan rawa
gambut Sumatera Selatan baik besar

Bambu (Bamboo sp.) diameter dan panjangnya.
Tanaman rotan dan bambu sangat bermanfaat bagi
masyarakat sekitar hutan.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan
Kebakaran hutan menyebabkan terganggunya proses
ekologi (suksesi alami) sehingga merangsang
terjadinya pertumbuhan tanaman gulma dan pioner,
seperti:
Purun tikus (Eleocharis dulcis)
Rumput liar (Cyperus sp.)
Paku-pakuan (Diksonia sp.)

Suksesi alami menyebabkan tumbuhan gulma dan
pioner merajalela akibat perubahan ekosistem pada
hutan rawa gambut (Purbowaseso, 2004).

Pada kondisi yang parah, tanaman paku-pakuan dan
rumput liar berkembang sangat dominan.

20.b Tanah
gambut

a. Sifat fisik Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa
gambut yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri
gambut serta ekosistimnya sebagai lahan basah,
akibat pengeringan lahan dan kebakaran gambut,
akan merubah karakteristik sifat fisik gambut terutama
dalam:
Berkurangnya ketebalan lapisan gambut akibat
terbakar sehingga kemampuan menjerap air
berkurang

Berkurangnya fungsi hidrologis dan konservasi air

Pembuatan saluran yang terlalu dalam akan
mengakibatkan over drainage dan berdampak pada
pengeringan gambut, kondisi ini sangat rentan
kebakaran.

Terjadi pemadatan gambut secara permanen dan
tidak balik (Irreversible drying)

Pemadatan gambut secara permanen mengakibatkan
gambut tidak mempunyai daya jerap terhadap air.

Kehilangan lapisan gambut menyebabkan
permukaan tanah tidak terlindung dan akan terjadi
peningkatan aliran permukaan

Kehilangan lapisan gambut akan meningkatkan aliran
permukaan dan potensi erosi tanah (Sumardi dan
Widyatuti, 2004).

b. Sifat kimia Kebakaran gambut menyebabkan kehilangan lapisan
gambut hingga beberapa meter dan luasan yang
besar.

Kebakaran gambut menyebabkan peningkatan emisi
gas rumah kaca ke atmosfer (Noor, 2001, Murdiyarso,
2003).

Kebakaran gambut menyebabkan kehilangan unsur
hara utama makro dan mikro yang sangt bermanfaat
bagi tanaman.

Hilangnya unsur hara pada saat kebakaran gambut
sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman
(Noor, 2001, Sumardi dan Widyatuti, 2004)

No Parameter Kondisi Dampak Keterangan
c. Sifat Biologi Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa

gambut yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri
gambut serta ekosistimnya sebagai lahan basah,
berdampak pada pengeringan lahan dan kebakaran
gambut sehingga terjadi punahnya biologi tanah
pada Makro dan mikrobiologi tanah gambut

Pengeringan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan mikro organisme tanah dan hewan
kecil yang hidup di tanah gambut (Sumardi dan
Widyatuti, 2004).
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan
20.c Fauna a. ikan Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan

memusnahkan berbagai jenis ikan asli hutan rawa
gambut, seperti:
Lele (Clarias batracus)
Gabus
Patin (Pangasius niloticius)
Sepat (Trichogaster sp.)

Semakin lama kering dan semakin sering terbakar
maka sebagian besar ikan di kawasan hutan gambut
akan mati dan musah.

b. Penyu Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis penyu

Sebagian species penyu hidup di hutan gambut
(Murdiyarso, 2003).

Semakin lama kering dan semakin sering terbakar
maka penyu di kawasan hutan gambut akan mati dan
musah.

c. Burung Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis burung yang hidup dan
berkembang di hutan, seperti:
Walet (Collocallia fuciphaga)
Beo
Elang

Sebagian species burung hidup di hutan, termasuk
walet (Lopez dan Shanley, 2005).

Semakin lama kering dan semakin sering terbakar
maka sebagian besar burung di kawasan hutan
gambut akan mati dan musah, bila masih hidup
merekan akan pindah ke tempat lain.

d. Hewan Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis hewan besar, seperti:
Gajah
Harimau sumatra
Beruang
Ular

Semakin lama kering dan semakin sering terbakar
maka sebagian besar hewan di kawasan hutan
gambut akan mati dan musah.
Pada saat terjadi pengeringan hewan akan mencari
tempat yang lebih baik, dan bila terjadi kebakaran
mereka akan menjauh dari api. Namun terpapat
banyak hewan yang mati karena kebakaran hutan
(Purbowaseso, 2004).

e. Lebah madu Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis lebah madu dari
species Apis dorsata

Lebah madu secara alami hidup dan berkambang di
hutan.
Musnah beberapa vegetasi penghasil bunga (nektar)
akan berpengaruh terhadap kehidupan lebah madu.

20.d Air a. Penurunan muka
air tanah

Pengelolaan hutan rawa gambut untuk kegiatan
pertanian, perkebunan dan lainnya akan melalukan:
a. Pembuatan parit dan saluran

Pembuatan parit dan saluran untuk menurunkan
muka air tanah akan mengakibatkan proses
pengeringan lahan gambut. Kondisi ini akan
berdampak pada ekosistem dan karakteristik gambut.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan
b. Pembukaan lahan Pembukaan lahan berarti menebang dan

membersihkan lahan dari pohon, rumput dan lainnya,
sehingga semua vegetasi akan mati dan berdampak
pada iklim mikro.

c. Pengolahan lahan Pengolahan lahan baik sederhana dan modern akan
merubah kondisi alami, sehingga akan berpengaruh
terhadap ekosistem dan kehidupan dalam tanah.

b. Kualitas air Karakteristik kualitas air pada pengelolaan dan
pengembangan daerah rawa gambut yang tidaj
sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah akan berubah.

Kualitas air akan berubah karena fungsi hutan
sebagai penyaring sifat kimia tanah tidak berfungsi.

c. Kuantitas air Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa
gambut yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri
gambut serta ekosistimnya sebagai lahan basah
menyebabkan kondisi hidrologi terutama kuantitas air
pada lingklungan bentang lahan gambut akan
berubah.

Kuantitas air ini akan sangat berguna pada siklus
hidrologi baik pada skala makro dan terutama skala
mikro.

20e Udara a. Peningkatan
suhu udara
global

Peningkatan suhu di permukaan dan dalam tanah
yang berdampak pada punahnya kehidupan baik
tanaman, biologi dan lainnya.

Penurunan atau punahnya kehidupan baik tingkat
tinggi dan rendah di permukaan dan dalam gambut.

b. Pencemaran
udara

Pencemaran udara oleh kabut asap (smog) Pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan
kesehatan infeksi saluran pernafasan, pneumonia, dll.
Kabut yang tebal dan menyebar ke udara terkadang
mengganggu navigasi laut, udara dan darat sehingga
menghambat kelancaran transportasi dan komunikasi.

20.f Iklim mikro
tanah

a. Temperatur
tanah

Dampak kekeringan dan kebakaran hutan
meningkatkan temperatur tanah (permukaan dan
dalam tanah).

Hilangnya vegetasi sebagai penutup tanah akan
menyebabkan temperatur tanah cenderung terus
meningkat terutama pada musim kemarau dan
berpotensi pada bahaya kebakaran gambut.

b. Evaporasi Dampak kekeringan dan kebakaran hutan
meningkatkan evaporasi tanah.

Peningkatan evaporasi terjadi karena berkurangnya
atau tidak adanya vegetasi penutup tanah.

c. Transpirasi Dampak kekeringan dan kebakaran hutan
meningkatkan transpirasi tanaman.

Peningkatan transpirasi terjadi karena berkurangnya
atau tidak adanya vegetasi, bahan penutup tanah dan
rendahnya kandungan air.
Kondisi ini terjadi di huitan rawa gambut Air Sugihan
Kanan.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan
20.g Lingkungan a. Lingkungan a. Gambut berperan sebagai penyangga (buffer)

lingkungan
Berkurangnya atau tidak berfungsinya gambut dalam
gatra hidrologis, biogeokimiawi dan ekologi (Noor,
2001).
Dampak lebih jauh akan terjadi degradasi lahan
gambut. Kondisi hutan rawa gambut lebih baik dari
pada Air Sugihan Kanan.

b. Berkurangnnya kemampuan penyeimbang sistem
tata air wilayah (control water system)

Gambut merupakan kawasan penyerap dan
penyimpan air (aquifer) selama musim penghujan dan
pada saat curah hujan berkurang secara perlahan
gambut melepaskan air simpanannya (Noor, 2001).
Kondisi ini penting dalam mencegah bahaya banjir
dan kelangkaan air di musim kemarau (Andriesse,
1988).

Hilangnya gambut akibat kebakaran hutan dan
lainnya akan berdampak pada kondisi hidrologis
sekitar kawasan, dan berpotensi terjadinya banjir dan
kekeringan.

20.h Daerah
Transmigrasi

Rumah dan jalan Areal perumahan dan jalan untuk transmigrasi rawa
pasang surut merupakan lahan gambut.

Pemanfaatan lahan gambut untuk pemukiman dan
jalan.
Kabupaten Banyuasin mempunyai daerah
transmigrasi cukup luas yang pada umumnya terletak
di rawa pasang surut yang kemungkinan besar
awalnya merupakan hutan rawa gambut.

Saluran Saluran yang dibuat baik primer, sekunder dan tersier
berpengaruh terhadap tinggi muka air tanah dan
perkembangan tanahnya.

Saluran dan parit yang dibuat untuk menurunkan
muka air tanah terkadang tidak terkendali, sehingga
dapat berdampak pada proses pengeringan lahan
yang berlebihan dan sangat rentan terhadap
kebakaran.

Lahan Usaha Lahan usaha sebagai tempat kegiatan pertanian
memerlukan proses drainage sehingga lahan menjadi
kering.

Pembukaan lahan usaha dan pengolahan tanah
berdampak pada hilangnya sejumlah vegetasi dan
kehidupan lainnya yang terkadang mengganggu
ekosistem hutan gambut dan muncul ekosistem baru.

Kegiatan lain Terbatasnya lahan yang dimiliki petani sehingga
memungkinkan terjadinya perluasan areal dan atau
pengambilan kayu di hutan sekitar permukiman.

Keterbatasan lahan sebagai penghasil pangan dan
papan, terkadang membuat manusia mencari di
tempat lain disekitar permukiman.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan
20.i Pelabuhan

Tanjung Api-
Api

Jalan Pembuatan jalan tembus yang melintasi hutan rawa
gambut akan berdampak pada:
Penimbun material tanah dan lainnya akan
berpengaruh siklus perputaran air pada bentang
lahan gambut.

Penimbunan material tanah dan bahan lainnya secara
padat akan memutuskan pola alir air di kawasan
hutan rawa gambut, sehingga akan berpengaruh
terhadap gatra hidrologi.

Potensi pemanfaatan lahan disepanjang jalan untuk
permukiman dan aktivitas perladangan, pertanian
dan perkebunan.

Pembuatan permukiman, pembukaan lahan usaha
dan pengolahan tanah secara tradisonal
(pembakaran) berdampak pada hilangnya sejumlah
vegetasi dan kehidupan lainnya yang terkadang
mengganggu ekosistem hutan gambut dan muncul
ekosistem baru.

Pelabuhan Pembuatan pelabuhan dan fasilitas lainnya akan
mempercepat proses urbanisasi.

Urbanisasi yang terjadi akan meningkatkan penduduk
di lokasi pelabuhan, hal ini berarti pula bahwa potensi
pemanfaatan lahan dan hutan di sekitar pelabuhan
akan terus berjalan. Dampak lebih jauh akan terjadi
penyempitan hutan di Kabupaten Banyuasin.

Potensi polusi udara, air dan lahan akan terjadi Potensi dampak jangka panjang adalah adanya polusi
udara, air dan lahan dari aktivitas manusia, pabrik,
alat transportasi dan lainnya.
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8.c. Kabupaten Musi Banyuasin

8c.1. Kondisi Fisik Hutan Rawa Gambut di Musi Banyuasin

Kondisi hutan rawa gambut di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,

Sumatera Selatan telah mengalami perubahan yang sangat nyata dari

kondisi semula, yang artinya bahwa baik secara fisik, kimia, biologi dan

ekosistem telah mengalami degradasi pada tingkatan yang berbeda.

Pendekatan yang dilakukan dalam mengetahui kondisi gambut saat ini

adalah dengan pendekatan foto udara atau citra landsat dan pendekatan

survai lapangan. Untuk kegiatan ini kedua pendekatan dapat dilakukan

diterapkan.

Hasil kenampakan citra pada Gambar 11, sebagai gambaran yang

terjadi di lapangan dan dimungkinkan dilakukan beberapa kegiatan untuk

mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu

pada kebijakan pembangunan di sektor kehutanan, terutama dalam

pemanfaatan hutan rawa gambut dengan memperhatikan konservasi

lingkungan, seperti disajikan pada Tabel 21.
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Gambar 11. Citra Landsat Kabupaten Musi Banyuasin
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Tabel 21. Identifikasi Lahan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi
21.a a. Lokasi dan

luas gambut
Mengetahui lokasi dan
luas lahan gambut di
wilayah Kab. OKI

Pelestarian dan
pengelolaan lahan
gambut di
Kabupaten OKI

- Pengadaan peta dan citra
lokasi lahan gambut.

- Kegiatan pelatihan dan analisis
peta dan citra.

- Lokasi, luas dan sebaran lahan
gambut.

- Survai lapangan lokasi lahan
gambut.

- Luasan lahan gambut.
- dll

- Bayung
Lencir

- Sekayu

21.b b. Karakterisasi
gambut

Mengetahui
karakteritik lahan
gambut

Pengelolaan
lahan gambut di
Kabupaten OKI

- Survai karakteristik lahan
gambut.

- Analisis sifat fisik dan kimia
gambut.

- Identifikasi kondisi lahan
gambut saat ini.

- Penataan lahan dan komoditas.

- Bayung
Lencir

- Sekayu

21.c c. Perubahan
ketebalan
gambut

Mengetahui dampak
penggunaan lahan,
penebangan hutan, &
aktivitas lainnya
terhadap perubahan
ketebalan gambut

Pengelolaan dan
perencanaan tata
guna lahan
gambut

- Monitoring ketebalan gambut
pada setiap bentang lahan
gambut .

- Monitoring aktivitas penyebab
perubahan ketebalan gambut

- Studi perubahan lingkungan
gambut.

- dll.

- Bayung
Lencir

- Sekayu

21.d d. Kajian
penetapan
Kawasan
gambut
untuk
peruntukan

- Konservasi gambut
- Kebijakan PP

Peninjauan PP - Kajian pengamatan lapangan
dan PP

- Pembuatan Perda pengganti
PP

 UU No 5 Th 1990
tentang Konservasi
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999

- Bayung
Lencir

- Sekayu
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi
dan status
hukum

tentang kehutanan.
 Kepres No 32 Th

1990 tentang
Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

-

21.e e. Tingkat
Kerusakan
lahan
gambut

Mengetahui tingkat
kerusakan lahan
gambut.

Program
rehabilitasi lahan
gambut.

- Identifikasi kerusakan lahan
gambut di setiap lokasi

- Perencanaan kegiatan
rehabilitasi lahan gambut
sesuai tingkat kerusakannya.

- dll

- Bayung
Lencir

- Sekayu

121f f. Masyarakat
sekitar
lahan
gambut

Mengetahuai
masyarakat yang
tinggal di sekitar lahan
gambut (suku, budaya,
agama, dll)

Identifikasi
masyarakat
tentang suku,
budaya, agama,
sosio ekonomi, dll

- Studi identifikasi masyarakat
tentang suku, budaya, agama,
sosio ekonomi, dll

- Bayung
Lencir

- Sekayu

21.g g. Kondisi
hidrologi

Mengetahui kondisi
hidrologi .

Mengetahui faktor
utama yang
berpengaruh
terhadap hidrologi
pada bentang
lahan gambut.

- Studi kondisi hidrologi.
- Studi faktor yang berpengaruh

terhadap kondisi hidrologi pada
lahan gambut.

- dll

- Bayung
Lencir

- Sekayu

21.h h. Sejarah
Pengelolaan
lahan
gambut

Kegiatan pengelolaan
lahan gambut &
peruntukannya

Mengetahui
kegiatan yang
telah dilakukan di
lahan gambut dan
dampaknya pada
saat sekarang.

- Studi dampak pengelolaan
lahan gambut terhadap kondisi
lingkungan saat ini.

- dll.

- Bayung
Lencir

- Sekayu

21.i g. Database
gambut

Melakukan database
seluruh informasi di
lahan gambut.

Inventarisasi data
dan program data
gambut.

- Mengumpulkan data gambut
- Menganalisa data gambut
- Program database gambut

pada setiap lokasi.

- Bayung
Lencir

- Sekayu
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8c.2. Kondisi Vegetasi Hutan Rawa Gambut
di Kabupaten Musi Banyuasin

Kondisi vegetasi pada bentang lahan hutan rawa gambut sangat

penting peranannya pada ekosistem hutan tersebut, termasuk proses

hidrologi, potensi kebakaran hutan, dan keberadaan satwanya. Kondisi

vegetasi pada hutan rawa gambut lokasi Kabupaten Musi Banyuasin

disajikan pada Gambar 12.

Untuk mengetahui kondisi vegetasi di lahan gambut dapat dilakukan

dengan beberapa, yaitu: 1). Pendekatan interpretasi foto udara atau citra

landsat, 2). Pendekatan pengamatan di lapangan dengan survai, dan

3). Pendekatan gabungan yaitu interpretasi citra landsat dilajutkan dengan

pengamatan langsung di lapangan.

Sebaran lahan gambut di Kabupaten Musi Banyuasin cukup luas yang

tersebar sebagian besar di dataran rendah pantai timur Sumatera Selatan,

seperti disajikan pada Tabel 22. Untuk mengetahui kondisi vegetasi lahan

gambut di wilayah ini dilakukan pendekatan interpretasi citra landsat yang

tersedia dan pengamatan langsung pada sebagaian lokasi yang telah

dilakukan survai gambut.
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Gambar 12. Peta Landuse Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
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Tabel 22. Klasifikasi Hutan Rawa Gambut di Kabupaten Musi Banyuasin.

No. Kode Keterangan Luasan (Ha)
1 A Air 10.339,1
2 B Belukar 43.850,7
3 Br Belukar Rawa 92.795,2
4 Hmp Hutan Mangrove Primer 651,7
5 Hms Hutan Mangrove Sekunder 2.069,7
6 Hrp Hutan Rawa Primer 171.365,3
7 Hrs Hutan Rawa Sekunder 91.093,4
8 Hs Hutan Sekunder 200.448,1
9 Ht Hutan Tanaman 28.024,3

10 Pm Pemukiman 25.773,7
11 Pk Perkebunan 96.621,7
12 Pb Pertambangan 9.627,4
13 Pc Pertanian Campuran 631.502,8
14 Pt Pertanian Lahan Kering 7.069,4
15 Rw Rawa 24.007,0
16 Sw Sawah 17.746,5
17 Sr Semak Rawa 14.621,1
18 T Tanah Terbuka 47.844,5
19 Tr Transmigrasi 3.598,5

Sumber: South Sumatra Forest Fire Management Project (2006).

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP)

mengelompokkan tataguna lahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,

disajikan pada Tabel 23 dan Gambar 12, memperlihatkan bahwa terdapat 19

tipe penggunaan lahan, dan 4 bentuk lahan yang terdapat di lahan rawa,

yaitu tipe Belukar Rawa, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove

Sekunder dan Hutan Rawa Sekunder.

Tabel 23 memperlihatkan bahwa Belukar Rawa (651,7 Ha), Hutan

Mangrove Primer (2.069,7 Ha), Hutan Mangrove Sekunder (171.365,3 Ha)

dan Hutan Rawa Sekunder (91.093,4). Luasan hutan rawa sekunder masih

cukup besar dan hal ini sangat penting bagi konservasi hutan rawa di

Sumatera Selatan, meskipun di dua kabupaten yaitu Kaupaten Ogan

Komering Ilir dan Banyuasin juga terdapat.

Belukar rawa merupakan perkembangan ekosistem hutan rawa yang

telah rusak atau terjadi degradasi dan muncullah ekosistem baru di lahan

tersebut. Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut sangat
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merugikan proses konservasi hutan rawa, dengan hilangnya flora dan fauna,

dan lainnya.

Dengan demikian bahwa pada setiap tipe lahan diperlukan perlakuan

yang bersifat umum dan perlakuan khusus untuk meningkatkan kemampuan

lahan sehingga dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Musi

Banyuasin.

Beberapa alternatif dalam pemilihan kegiatan pada tipe lahan yang

tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti

disajikan pada Tabel 24, 25 dan 26.

Tabel 23. Klasifikasi dan Luasan Tata Guna Lahan Kabupaten Musi
Banyuasin

No. Kode Keterangan Luasan (Ha)
1 A Air 10.339,1
2 Aw Awan 43.850,7
3 B Belukar 92.795,2
4 Br Belukar Rawa 651,7
5 Hmp Hutan Mangrove Primer 2.069,7
6 Hms Hutan Mangrove Sekunder 171.365,3
7 Hrs Hutan Rawa Sekunder 91.093,4
8 Hs Hutan Sekunder 200.448,1
9 Ht Hutan Tanaman 28.024,3

10 Pc Pertanian Campuran 631.502,8
11 Pk Perkebunan 96.621,7
12 Pm Pemukiman 25.773,7
13 Pt Pertanian Lahan Kering 7.069,4
14 Rw Rawa 24.007,0
15 Sr Semak Rawa 14.621,1
16 Sw Sawah 17.746,5
17 T Tanah Terbuka 47.844,5
18 Tm Tambak 9.627,4
19 Tr Transmigrasi 3.598,5

Keterangan: Luas tersebut berdasarkan citra yang tersedia dan belum

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sumber: South Sumatra Forest Fire Management Project (2006).
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Tabel 24. Penggunaan Lahan Gambut untuk Kegiatan Perkebunan, Pertanian dll

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

24.a a. Pengambilan
kayu

-Mengurangi kegiatan
pengambilan kayu di
lahan gambut

-Pemberdayaan
masyarakat di
sekitar lahan
gambut

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang pertanian.

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang perikanan.

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang peternakan.

- Pemberdayaan masyarakat di
bidang ekonomi kerakyatan.

- Menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat.

- dll

 UU No 5 Th 1990 tentang
Konservasi sumberdaya
alam hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

-Bayung Lencir
-Sekayu

24.b b. Perkebunan -Pengelolaan lahan
gambut

-Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
perkebunan

- Pemilihan lokasi yang tepat
- Persiapan lahan yang

konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi
over drain.

- Pengeloaan air yang tepat.
- Pemilihan tanaman yang

sesuai.
- Penggunaan pupuk dan

amelioran yang ramah
lingkungan.

- Budidaya tanaman yang baik.
- Penanganan panen dan

pasca panen.
- Pembuatan pabrik produk

perkebunan skala kecil dan
menengah.

- Proses penanganan limbah
yang ramah lingkungan.

- dll.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.
 Studi amdal.
 Monitoring lingkungan

berkelanjutan.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.18 Tahun
2005.

-Bayung Lencir
-Sekayu



95

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

24.c c. Pertanian -Pengelolaan lahan
gambut

-Pemanfaatan
lahan gambut
untuk pertanian

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang

konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi
over drain.

- Pengelolaan air.
- -Bangunan tata air mikro.
- Tata air pada saluran, lahan

dan kedalaman air di lahan.
- Pemilihan jenis tanaman yang

sesuai.
- Penggunaan pupuk dan

amelioran yang ramah
lingkungan.

- Budidaya tanaman yang baik.
- Penanganan panen dan

pasca panen.
- Pembuatan pabrik produk

pertanian skala kecil.
- dll

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.
 Studi amdal.
 Monitoring lingkungan

berkelanjutan.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.18 Tahun
2005.

-Bayung Lencir
-Sekayu

24.d d. HTI -Pemanfaatan lahan
gambut untuk HTI

-Pengelolaan
lahan gambut

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang

konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- Pembuatan parit dan saluran

seperlunya, shg tidak terjadi
over drain.

- Pengelolaan air.
- Bangunan tata air.
- Tata air pada saluran, lahan

dan kedalaman air di lahan.
- Pemilihan jenis tanaman yang

 UU No 5 Th 1990 tentang
Konservasi sumberdaya
alam hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Studi amdal.
 Monitoring lingkungan

berkelanjutan.

-Bayung Lencir
-Sekayu
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

sesuai.
- Penggunaan pupuk dan

amelioran yang ramah
lingkungan.

- Budidaya tanaman yang baik
dan konservatif.

- Pembuatan pabrik produk.
- dll.

 Peraturan Gubernur
Sumsel No.16 Tahun
2005.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.18 Tahun
2005.

24.e e. Permukiman -Pemanfaatan lahan
gambut untuk
permukiman

-Pemanfaatan
lahan gambut
untuk
permukiman

- Pemilihan lokasi yang tepat.
- Persiapan lahan yang

konservatif.
- Tidak melakukan pembakaran

lahan.
- dll.

 Studi amdal, dll
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.16 Tahun
2005.
 Peraturan Gubernur

Sumsel No.18 Tahun
2005.

-Bayung Lencir
-Sekayu

24.f h. Konservasi
Hutan Rawa
Gambut.

-Pelestarian plasma
nutfah, satwa dan
lingkungan.

-Pelestarian
plasma nutfah,
satwa dan
lingkungan.

- Penyediaan lahan gambut
untuk daerah konservasi.

- Perlindungan terhadap
kepunahan satwa, tumbuhan,
dan lingkungan.

 UU No 5 Th 1990 tentang
Konservasi sumberdaya
alam hayati dan
ekosistemnya.

 UU No 41 Th 1999
tentang kehutanan.

 Kepres No 32 Th 1990
tentang Pengelolaan
kawasan lindung
termasuk gambut.

 Pembuatan Perda
tentang daerah
konservasi hutan rawa
gambut.

-Bayung Lencir
-Sekayu
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Tabel 25. Identifikasi Vegetasi di Lahan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

25.a a. Hutan
primer

-Konservasi hutan
lahan gambut

-Identifikasi vegetasi
hutan primer yang
masih tersisa dan
perlindungannya

- Identifikasi dan inventarisasi
hutan primer di lahan
gambut yang masih tersisa.

- Perlindungan terhadap
kegiatan yang merusak dan
memusnahkan vegetasi
hutan primer tersisa.

- Upaya pemanfaatan hutan
primer untuk ekowisata
hutan gambut.

- Pemanfaatan hasil hutan
secara baik dan konservatif

 Diperlukan Perda
tentang
Perlindungan
hutan primer
lahan gambut.

 Diperlukan Perda
tentang tata cara
pemanfaatan hasil
hutan di hutan
primer.

-Bayung Lencir
-Sekayu

25.b b. Hutan
sekunder

-Mengetahui dampak
perubahan vegetasi
akibat penebangan
hutan

-Identifikasi vegetasi
hutan sekunder yang
masih tersisa dan
perlindungannya.
-Pemanfaatan hasil
hutan sekunder secara
baik dan konservatif

- Identifikasi dan inventarisasi
hutan sekunder di lahan
gambut yang masih tersisa.

- Perlindungan terhadap
kegiatan yang merusak dan
memusnahkan vegetasi
hutan sekunder tersisa.

- Upaya pemanfaatan hutan
sekunder untuk ekowisata
hutan gambut.

- Pemanfaatan hasil hutan
secara baik dan konservatif.

 Diperlukan Perda
tentang
Perlindungan
hutan sekunder
lahan gambut.

 Diperlukan Perda
tentang tata cara
pemanfaatan hasil
hutan di hutan
sekunder.

-Bayung Lencir
-Sekayu

25.c c. Vegetasi
pioner

-Mengetahui dampak
perubahan kondisi
lingkungan gambut

-Identifikasi vegetasi
pioner pada lahan
gambut.

-Kegiatan
penyelamatan lahan
gambut dari degradasi
lahan lebih parah

- Identifikasi vegetasi pioner
pada lahan gambut.

- Kegiatan survai karakterisasi
kondisi lahan gambut.

- Kegiatan rehabilitasi lahan
gambut.

- Reboisasi dan penghijauan
tanaman asli.

- dll

 Diperlukan Perda
tentang
rehabilitasi lahan
gambut yang
telah terdegradasi.

-Bayung Lencir
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Tabel 26. Dampak Pembukaan dan Penggunaan Lahan Gambut terhadap Kondisi Lingkungan

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

26.a a. Degradasi
lahan

-Konservasi
lahan gambut

-Pencegahan
degradasi lahan
gambut

-Studi tentang kegiatan yang
berdampak degradasi lahan gambut,
baik fisik, kimia, biologi dan
lingkungan.

-dll.

 Diperlukan Perda
terhadap lahan gambut
yang telah dan sedang
mengalami degradasi
lahan.

-Bayung Lencir
-Sekayu

26.b b. Kekeringan - Konservasi
lahan
gambut.

- Konservasi
sumber air

-Pencegahan
kondisi kekeringan
di lahan gambut .

-Peggalian saluran
dan canal tidak
dalam

-Tidak melakukan kegiatan
pengerukan dalam pada saluran.

-Tidak melakukan pembakaran di
lahan gambut.

-Pencegahan aktivitas penduduk di
dalam lokasi lahan gambut.

-Kelancaran informasi akan kondisi
kekeringan.

-Dampak penggalian saluran dan
canal terlalu dalam.

-Studi faktor penyebab kekeringan.
-Studi dampak kekeringan.
-Studi penanggulangan kekeringan.
-dll.

-Bayung Lencir
-Sekayu

26.c c. Kebakaran
hutan dan
lahan
gambut

- Konservasi
lahan gambut

-Pencehagan
kebakaran hutan
dan lahan gambut

-Perda Kebakaran
hutan.

-Penanggulangan
dampak
kebakaran hutan
dan lahan gambut
terhadap
lingkungan,
kehilangan flora
fauna, sosio
ekonomi dan
kesehatan.

-Memahami faktor penyebeb
kebakaran hutan dan lahan gambut.

-Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap lingkungan fisik.

-Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap flora dan fauna.

-Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap sosio ekonomi
masyarakat.

-Dampak kebakaran hutan dan lahan
gambut terhadap kesehatan
masyarakat.

-Kebijakan Peraturan perundang
undangan yang terkait kebakaran
hutan dan lahan gambut.

 Diperlukan perda
tentang kebakaran
gambut.

-Bayung Lencir
-Sekayu
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No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

- Pembentukan kelompok pemadam
api di setiap desa disekitar lahan
gambut.

-Teknik Pencegahan kebakaran hutan
dan lahan gambut.

-Teknik Pengendalian kebakaran
hutan dan lahan gambut.

-Teknik rehabilitasi areal bekas
kebakaran di hutan dan lahan
gambut.

-Studi dampak kebakaran gambut.
-dll



26.d d. Punahnya
Vegetasi asli

- Konservasi
plasma
nutfah

-Meminimalisasi
faktor penyebab
punahnya vegetasi
asli di lahan
gambut.

-Perda pelestarian
vegatasi di lahan
gambut

-Identifikasi vegatasi asli lahan
gambut.

-Kegiatan penyelamatan vegetasi asli
yang masih tumbuh.

-dll.

 PP No 7 Th 1999
tentang Pengawetan
jenis tumbuhan dan
satwa.

 PP No 8 Th 1999
tentang Pemanfaatan
jenis tumbuhan dan
satwa liar.

 Studi punahnya vegetasi
di lahan gambut.

 Perda pelestarian
vegatasi di lahan gambut

 -dll.

-Bayung Lencir
-Sekayu

26.e e. Punahnya
satwa asli

-Konservasi
satwa

-Meminimalisasi
faktor penyebab
punahnya satwa
asli di lahan
gambut.

-Perda pelestarian
satwa asli di lahan
gambut

-Identifikasi satwa asli lahan gambut.
-Kegiatan penyelamatan satwa asli
yang masih ada.

-PP No 7 Th 1999 tentang
Pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa.
-PP No 8 Th 1999 tentang
Pemanfaatan jenis
tumbuhan dan satwa liar.

-Studi kehilangan satwa di
lahan gambut.

-Perda pelestarian satwa
asli di lahan gambut

-dll.

-Bayung Lencir
-Sekayu
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8c.3. Kondisi Masyarakat Sekitar Hutan Rawa Gambut
di Kabupaten Musi Banyuasin

Kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan secara

umum pada saat ini cukup memprihatinkan dalam arti pendapatan

masayarakat per kapita adalah lebih rendah dari upah minimial regional baik

tingkat kabupaten atau propinsi.

Mata pencaharian masyarakat adalah sangat tergantung pada

lingkungan sekitar, baik sebagai pencari ikan, mengambil hasil hutan seperti

gatah jelutung, rotan dan lainnya, serta sebagai penebang kayu di hutan.

Namun dengan kondisi hutan yang tidak lagi seperti semula pada kondisi era

tahun 1970 hingga 1980, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat terus

menurun dan mungkin dapat dikatakan mencapai kondisi miskin.

Pengamatan lapangan menunjukkan terdapat beberapa hal yang

memungkinkan kondisi masyarakat mengalami kondisi sosial ekonomi pada

tingkat rendah:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau tidak berpendidikan,

sehingga relatif sulit untuk menerima pengetahuan, inovasi dan teknologi

sederhana dalam rangak merubah kondisi sosial ekonomi.

2. Kebiasaan masyarakat yang hampir seluruh kehidupannya hanya

tergantung pada lingkungan hutan, sedangkan kondisi hutan saat ini tidak

mampu menyediakan bahan yang diperlukan masyarakat,

3. Adat dan budaya masyarakat yang relatif bersifat pasif terhadap

kelestarian hutan, sehingga cenderung merusak hutan, dan bukan

sebaliknya.

4. Pada era tahun 1975 hingga 1990 saat terjadinya proses pengambilan

kaya secara besar-besaran, masyarakat adalah juga pelakunya, dan

telah merasakan dampak dalam kondisi sosial ekonominya sehingga

mereka terlena dan menjadi kebiasaan.

5. Tidak adanya kemauan masyarakat untuk merubah baik kebiasaan dan

budaya untuk tidak lagi tergantung sepenuhnya terhadap hutan, dalam

arti masyarakat harus mampu melakukan kegiatan pertanian, perikanan,
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peternakan dan lainnya yang sesuai dengan kondisi lingkungan

setempat.

6. Tidak adanya lapangan kerja di sekitar kawasan hutan, karena hampir

semua industri pengolahan kayu telah tutup, karena tidak tersedianya

bahan baku.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin cukup merata, dalam

arti disetiap daerah yang dapat dilalui baik dengan jalan darat ataupun

sungai biasanya ditemukan permukiman, termasuk daerah hutan rawa

gambut yang pada era tahun 1970 hingga 1990 merupakan daerah utama

produksi kayu.

Beberapa alternatif kegiatan dapat dilakukan untuk mengurangi

permasalahan yang ada pada masyarakat disekitar hutan rawa gambut

adalah disajikan pada Tabel 27.
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Tabel 27. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

27.a a. Pendidikan
masyarakat

- Peningkatan
pendidikan generasi
muda.

- Peningkatan
pengetahuan
masyarakat.

- Peningkatan
pendidikan dan
kemampuan bagi
kaum muda secara
formal.

- Peningkatan
kemampua bagi
kaum tua melalui
pendidikan non
formal.

- Penyediaan sarana dan
prasarana sekolah.

- Kegiatan pembelajaran
bagi generasi muda.

- Kegiatan peningkatan
pengetahuan secara non
formal bagi kaum tua
dalam segala bidang.

- Bayung Lencir
- Sekayu

27.b b. Tingkat
ekonomi

- Peningkatan
pendapatan
masyarakat disekitar
lahan gambut

- Peningkatan
pendapatan
masyarakat

- Peningkatan kemampuan
masyarakat tentang
ekonomi kerakyatan.

- Peminjaman modal usaha.
- Pembuatan kelompok

usaha kecil di bidang
petanian, dll

- Home industri.

- Bayung Lencir
- Sekayu

27.c c. Kebiasaan
masyarakat

- Peningkatan
kesadaran
masyarakat tentang
manfaat hutan dan
lagan gambut

- Merubah kebiasaan
masyarakat
menjadi lebih
peduli terhadap
hutan dan lahan
gambut serta
lingkungan

- Studi perubahan
kebiasaan masyarakat
terhadap hutan dan lahan
gambut.

- Bayung Lencir
- Sekayu
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8.c.4. Skenario Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Rawa Gambut di Musi Banyu Asin

Tabel 28. Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya
sebagai lahan basah.

No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

28.a Flora a.Vegetasi
tingkat tinggi

Kelestarian vegetasi, antara lain:
Ramin (Gonystylus bancanus); Meranti (Shorea sp.)
Pulai (Alastonis sp.); Terantang (Campnospernum sp.)
Geronggang (Cratoxylon arborescens)
Punak (Tetramerista glabra); Balam (Pyena leerii)
Jelutung (Dyeracostulata)

Sumatera terdapat 34-58 jenis pohon sebagai
kayu (Noor, 2001).

Kelestarian tanaman bahan makanan, seperti:
Durian hutan (Durio zibethinus)
Pinang ; Jamur (Lentinula edodes)

Hutan sebagai penghasil bahan makanan (Lopez
dan Shanley, 2005).

Kelestarian tanaman obat-obatan, seperti:
Kapulaga (Amomun villosum)
Gaharu (Aquilaria malaccensis)

Hutan sebagai penghasil rempah-rempah (Lopez
dan Shanley, 2005).

Kelestarian tanaman mangrove, seperti species:
Rhizophora, Avicennia, Acanthus, Cerbera, Bruguiera,
Ceriops.

Hutan rawa gambut pantai timur merupakan
tempat tumbuh tanaman mangrove (Steenis et al,
2005).

Kelestarian tanaman industri kerajinan, seperti:
Rotan (Calamus caesius)
Bambu (Bamboo sp.)

Berbagai jenis rotan banyak tumbuh di hutan rawa
gambut Sumatera Selatan baik besar diameter
maupun panjangnya.

Kelestarian tanaman hias dan bunga, seperti:
Pinang merah; Anggrek hayati

Hutan rawa gambut merupakan tempat tumbuh &
berkembang berbagai macam tanaman hias dan
bunga.

28.b Tanah
gambut

a. Sifat fisik Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang
sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya
sebagai lahan basah akan tetap menjaga karakteristik sifat
fisik gambut (kemapuan menjerap air).
Daya jerap air terjaga. Gambut mampu menjerap 300–800
% dari beratnya atau setiap satu hektar dalam 1 meter
gambut dapat menjerap 88,60 juta liter air.

Peningkatan fungsi hidrologis dan konservasi air
Jika keperluan air setiap penduduk 85 l/hari, maka
satu hektar gambut dapat memberi air kepada
247 jiwa penduduk per tahun (Noor, 2001).
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

b. Sifat kimia Konservasi unsur hara C Penumpukan dan mendaman karbon berkaitan
dengan pengukuhan iklim global dan kemantapan
ekosistem
Dapat membatasi emisi gas rumah kaca ke
atmosfer (Noor, 2001, Murdiyarso, 2003).

Konservasi unsur hara N, P, K, dll Tersimpan unsur hara pada gambut aktual, dan
dapat dimanfaatkan oleh tanaman pada kondisi
tertentu (Noor, 2001).

c. Sifat Biologi Kondisi biologi tanah akan tetap terjaga pada pengelolaan
dan pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai
dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai
lahan basah, terutama Makro dan mikrobiologi tanah
gambut

28.c Fauna a. ikan Konservasi ikan, seperti:
Lele (Clarias batracus)
Gabus
Patin (Pangasius niloticius)

Sebagian besar ikan rawa hidup di kawasan
hutan gambut .

b. Penyu Konservasi penyu Sebagian species penyu hidup di hutan gambut
(Murdiyarso, 2003).

c. Burung Konservasi berbagai burung yang hidup dan berkembang di
hutan, seperti:
Elang
Walet (Collocallia fuciphaga)

Sebagian species burung hidup di hutan,
termasuk walet (Lopez dan Shanley, 2005).

d. Hewan Konservasi hewan besar, seperti:
Gajah (Elephas maximus)
Harimau sumatra (Phantera tigris)
Beruang Madu (Helarctos malayanus)
Buaya Sinyulong ( Tomistoma schelegeeli)
Berang-berang (Lutra sumatrana)
Rusa; Babi Hutan; Kera; Ular, dll

Sebagian species hewan hidup di hutan rawa
gambut

e. Lebah madu Konservasi lebah madu dari species Apis dorsata Lebah madu secara alami hidup dan berkambang
di hutan, dan mampu menghasilkan berbagai
macam madu dan sangat tergantung dari jenis
tanaman/kayu yang sedang berkembang dan
buah (Lopez dan Shanley, 2005).
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

28.d Air a. Kualitas air Karakteristik kualitas air pada pengelolaan dan
pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai dengan
sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai lahan
basah tidak akan berubah.

Kualitas air cukup baik untuk konsumsi penduduk
sekitar hutan meskipun berwarna coklat.

b. Kuantitas air Kondisi hidrologi terutama kuantitas air pada lingklungan
bentang lahan gambut akan tetap pada pengelolaan dan
pengembangan daerah rawa gambut yang sesuai dengan
sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai lahan
basah.

Kuantitas air ini akan sangat berguna pada siklus
hidrologi baik pada skala makro dan terutama
skala mikro. Berguna untuk mencukupi
kebutuhan kehidupan di sekitar hutan gambut
(masyarakat, tanaman, hewan, dll).

28.e Iklim mikro
tanah

a. Temperatur
tanah

Hutan rawa gambut mampu menciptakan temperatur tanah
sesuai dengan kondisi lahan basah

Temperatur tanah gambut sangat dingin pada
kondisi berair dan lembab.

b. Temperatur
permukaan
tanah

Hutan rawa gambut alami mampu menciptakan temperatur
permukaan tanah sesuai dengan kondisi lahan basah.

Hutan rawa gambut menciptakan kondisi
temperatur permukaan tanah cukup dingin. Hutan
dan gambut mampu menahan sinar matahari dan
sekali mengatasi evaporasi tanah.

c. Evaporasi Hutan rawa gambut alami mampu menahan sinar matahari
sehingga mengurangi evaporasi

Evaporari dapat terjadi bila panas efek sinar
matahari tidak mampu lagi didinginkan oleh air
pada pori-pori tanah.

d. Transpirasi Hutan rawa gambut alami dengan vegetasi rapat mampu
menghalangi sinar matahari, sehingga sebagian tajuk yang
menanggung panas, sehingga dapat meminimalisasi
transpirasi.

Dampak panas pada permukaan daun mampu
diatasi dengan proses penyerapan air oleh
tanaman dan pada kondisi lahan basah, hal
tersebut dapat diatasi

28.f Lingkungan d. Lingkungan Gambut berperan sebagai penyangga (buffer) lingkungan Fungsi gambut dalam gatra hidrologis,
biogeokimiawi dan ekologi (Noor, 2001)

Penyeimbang sistem tata air wilayah (control water system) Gambut merupakan kawasan penyerap dan
penyimpan air (aquifer) selama musim penghujan
dan pada saat curah hujan berkurang secara
perlahan gambut melepaskan air simpanannya
(Noor, 2001).

Kondisi ini penting dalam mencegah bahaya
banjir dan kelangkaan air di musim kemarau
(Andriesse, 1988).
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Tabel 29. Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta

ekosistimnya sebagai lahan basah sehingga memerlukan upaya-upaya khusus untuk keberlanjutan kelestariannya

No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

29.a Flora a.Vegetasi
tingkat tinggi

Banyak vegetasi yang telah hilang, antara lain:
Ramin (Gonystylus bancanus)
Meranti (Shorea sp.)
Pulai (Alastonis sp.)
Terantang (Campnospernum sp.)
Geronggang (Cratoxylon arborescens)
Punak (Tetramerista glabra)
Balam (Pyena leerii)
Jelutung (Dyeracostulata)

Sumatera terdapat 34-58 jenis pohon
sebagai kayu (Noor, 2001).

Punahnya berbagai vegetasi kayu berakibat
pada ekosistem hutan, hidrologi, karekteristik
gambut, sosio ekonomi masyarakat, dll

Punahnya tanaman bahan makanan, seperti:
Durian hutan (Durio zibethinus)
Pinang
Jamur (Lentinula edodes)

Hutan sebagai penghasil bahan makanan
(Lopez dan Shanley, 2005).
Masyarakat tidak dapat mengambil bahan
makanan dari hasil hutan.

Punahnya tanaman obat-obatan, seperti:
Kapulaga (Amomun villosum)
Gaharu (Aquilaria malaccensis)

Hutan sebagai penghasil rempah-rempah
(Lopez dan Shanley, 2005).
Masyarakat tidak dapat mengambil tanaman
obat-obatan dari hutan.

Berkurangnya populasi tanaman mangrove, seperti species:
Rhizophora, Avicennia, Acanthus, Cerbera, Bruguiera,
Ceriops.

Hutan rawa gambut pantai timur merupakan
tempat tumbuh tanaman mangrove (Steenis
et al, 2005).
Berkurangnya luasan dan populasi hutan
mangrove di pantai timur akan berdampak
pada intrusi air garam dan hilangnya
berbagai jenis udang.

Punahnya tanaman hias dan bunga, seperti:
Pinang merah
Anggrek hayati

Dampak kebakaran memusnahkan tanaman
hias dan anggrek hutan.

Punahnya tanaman industri kerajinan, seperti:
Rotan (Calamus caesius)
Bambu (Bamboo sp.)

Berbagai jenis rotan banyak tumbuh di hutan
rawa gambut Sumatera Selatan baik besar
diameter dan panjangnya.
Tanaman rotan dan bambu sangat
bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

Kebakaran hutan menyebabkan terganggunya proses
ekologi (suksesi alami) sehingga merangsang terjadinya
pertumbuhan tanaman gulma dan pioner, seperti:
Purun tikus (Eleocharis dulcis)
Rumput liar (Cyperus sp.)
Paku-pakuan (Diksonia sp.)

Suksesi alami menyebabkan tumbuhan gulma
dan pioner merajalela akibat perubahan
ekosistem pada hutan rawa gambut
(Purbowaseso, 2004).
Pada kondisi yang parah, tanaman paku-pakuan
dan rumput liar berkembang sangat dominan.

29.b Tanah gambut a. Sifat fisik Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut
yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah, akibat pengeringan
lahan dan kebakaran gambut, akan merubah
karakteristik sifat fisik gambut terutama dalam:
Berkurangnya ketebalan lapisan gambut akibat terbakar
sehingga kemampuan menjerap air berkurang

Berkurangnya fungsi hidrologis dan konservasi air
Pembuatan saluran yang terlalu dalam akan
mengakibatkan over drainage dan berdampak
pada pengeringan gambut, kondisi ini sangat
rentan kebakaran.

Terjadi pemadatan gambut secara permanen dan tidak
balik (Irreversible drying)

Pemadatan gambut secara permanen
mengakibatkan gambut tidak mempunyai daya
jerap terhadap air.

Kehilangan lapisan gambut menyebabkan permukaan
tanah tidak terlindung dan akan terjadi peningkatan
aliran permukaan

Kehilangan lapisan gambut akan meningkatkan
aliran permukaan dan potensi erosi tanah
(Sumardi dan Widyatuti, 2004).

b. Sifat kimia Kebakaran gambut menyebabkan kehilangan lapisan
gambut hingga beberapa meter dan luasan yang besar.

Kebakaran gambut menyebabkan peningkatan
emisi gas rumah kaca ke atmosfer (Noor, 2001,
Murdiyarso, 2003).

Kebakaran gambut menyebabkan kehilangan unsur hara
utama makro dan mikro yang sangt bermanfaat bagi
tanaman.

Hilangnya unsur hara pada saat kebakaran
gambut sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh
tanaman (Noor, 2001, Sumardi dan Widyatuti,
2004)

c. Sifat Biologi Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut
yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah, berdampak pada
pengeringan lahan dan kebakaran gambut sehingga
terjadi punahnya biologi tanah pada Makro dan
mikrobiologi tanah gambut

Pengeringan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan mikro organisme tanah dan
hewan kecil yang hidup di tanah gambut
(Sumardi dan Widyatuti, 2004).

29.c Fauna a. ikan Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis ikan asli hutan rawa
gambut, seperti: Lele (Clarias batracus); Gabus
Patin (Pangasius niloticius); Sepat (Trichogaster sp.)

Semakin lama kering dan semakin sering
terbakar maka sebagian besar ikan di kawasan
hutan gambut akan mati dan musah.
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No Parameter Kondisi Dampak Keterangan

b. Penyu Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis penyu

Sebagian species penyu hidup di hutan gambut
(Murdiyarso, 2003).
Semakin lama kering dan semakin sering terbakar
maka penyu di kawasan hutan gambut akan mati
dan musah.

c. Burung Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis burung yang hidup dan
berkembang di hutan, seperti:
Walet (Collocallia fuciphaga)
Beo
Elang

Sebagian species burung hidup di hutan,
termasuk walet (Lopez dan Shanley, 2005).
Semakin lama kering dan semakin sering terbakar
maka sebagian besar burung di kawasan hutan
gambut akan mati dan musah, bila masih hidup
merekan akan pindah ke tempat lain.

d. Hewan Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis hewan besar, seperti:
Gajah
Harimau sumatra
Beruang
Ular

Semakin lama kering dan semakin sering terbakar
maka sebagian besar hewan di kawasan hutan
gambut akan mati dan musah.
Pada saat terjadi pengeringan hewan akan
mencari tempat yang lebih baik, dan bila terjadi
kebakaran mereka akan menjauh dari api. Namun
terpapat banyak hewan yang mati karena
kebakaran hutan (Purbowaseso, 2004).

e. Lebah madu Pengeringan lahan dan kebakaran gambut akan
memusnahkan berbagai jenis lebah madu dari species
Apis dorsata

Lebah madu secara alami hidup dan berkambang
di hutan.

Musnah beberapa vegetasi penghasil bunga
(nektar) akan berpengaruh terhadap kehidupan
lebah madu.

29.d Air a. Penurunan
muka air
tanah

Pengelolaan hutan rawa gambut untuk kegiatan
pertanian, perkebunan dan lainnya akan melalukan:
a. Pembuatan parit dan saluran

Pembuatan parit dan saluran untuk menurunkan
muka air tanah akan mengakibatkan proses
pengeringan lahan gambut. Kondisi ini akan
berdampak pada ekosistem dan karakteristik
gambut.

b. Pembukaan lahan Pembukaan lahan berarti menebang dan
membersihkan lahan dari pohon, rumput dan
lainnya, sehingga semua vegetasi akan mati dan
berdampak pada iklim mikro.
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c. Pengolahan lahan Pengolahan lahan baik sederhana dan modern
akan merubah kondisi alami, sehingga akan
berpengaruh terhadap ekosistem dan kehidupan
dalam tanah.

b. Kualitas air Karakteristik kualitas air pada pengelolaan dan
pengembangan daerah rawa gambut yang tidaj sesuai
dengan sifat dan ciri gambut serta ekosistimnya sebagai
lahan basah akan berubah.

Kualitas air akan berubah karena fungsi hutan
sebagai penyaring sifat kimia tanah tidak
berfungsi.

c. Kuantitas air Pengelolaan dan pengembangan daerah rawa gambut
yang tidak sesuai dengan sifat dan ciri gambut serta
ekosistimnya sebagai lahan basah menyebabkan kondisi
hidrologi terutama kuantitas air pada lingklungan bentang
lahan gambut akan berubah.

Kuantitas air ini akan sangat berguna pada siklus
hidrologi baik pada skala makro dan terutama
skala mikro.

29.e Udara a. Peningkatan
suhu udara
global

Peningkatan suhu di permukaan dan dalam tanah yang
berdampak pada punahnya kehidupan baik tanaman,
biologi dan lainnya.

Penurunan atau punahnya kehidupan baik tingkat
tinggi dan rendah di permukaan dan dalam
gambut.

b. Pencemaran
udara

Pencemaran udara oleh kabut asap (smog) Pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan
kesehatan infeksi saluran pernafasan,
pneumonia, dll.
Kabut yang tebal dan menyebar ke udara
terkadang mengganggu navigasi laut, udara dan
darat sehingga menghambat kelancaran
transportasi dan komunikasi.

29.f Iklim mikro
tanah

a. Temperatur
tanah

Dampak kekeringan dan kebakaran hutan meningkatkan
temperatur tanah (permukaan dan dalam tanah).

Hilangnya vegetasi sebagai penutup tanah akan
menyebabkan temperatur tanah cenderung terus
meningkat terutama pada musim kemarau dan
berpotensi pada bahaya kebakaran gambut.

b. Evaporasi Dampak kekeringan dan kebakaran hutan meningkatkan
evaporasi tanah.

Peningkatan evaporasi terjadi karena
berkurangnya atau tidak adanya vegetasi penutup
tanah.

c. Transpirasi Dampak kekeringan dan kebakaran hutan meningkatkan
transpirasi tanaman.

Peningkatan transpirasi terjadi karena
berkurangnya atau tidak adanya vegetasi, bahan
penutup tanah dan rendahnya kandungan air.
Kondisi ini terjadi di huitan rawa gambut Air
Sugihan Kanan.
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29.g Lingkungan d. Lingkungan a. Gambut berperan sebagai penyangga (buffer)
lingkungan

Berkurangnya atau tidak berfungsinya gambut
dalam gatra hidrologis, biogeokimiawi dan ekologi
(Noor, 2001).
Dampak lebih jauh akan terjadi degradasi lahan
gambut. Kondisi hutan rawa gambut lebih baik
dari pada Air Sugihan Kanan.

b. Berkurangnnya kemampuan penyeimbang sistem tata
air wilayah (control water system)

Gambut merupakan kawasan penyerap dan
penyimpan air (aquifer) selama musim penghujan
dan pada saat curah hujan berkurang secara
perlahan gambut melepaskan air simpanannya
(Noor, 2001).
Kondisi ini penting dalam mencegah bahaya
banjir dan kelangkaan air di musim kemarau
(Andriesse, 1988).
Hilangnya gambut akibat kebakaran hutan dan
lainnya akan berdampak pada kondisi hidrologis
sekitar kawasan, dan berpotensi terjadinya banjir
dan kekeringan.

29.h Transmigrasi Rumah dan
jalan

Areal perumahan dan jalan untuk transmigrasi rawa
pasang surut merupakan lahan gambut.

Pemanfaatan lahan gambut untuk pemukiman
dan jalan.
Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai daerah
transmigrasi cukup luas yang pada umumnya
terletak di rawa pasang surut yang kemungkinan
besar awalnya merupakan hutan rawa gambut.

Saluran Saluran yang dibuat baik primer, sekunder dan tersier
berpengaruh terhadap tinggi muka air tanah dan
perkembangan tanahnya.

Saluran dan parit yang dibuat untuk menurunkan
muka air tanah terkadang tidak terkendali,
sehingga dapat berdampak pada proses
pengeringan lahan yang berlebihan dan sangat
rentan terhadap kebakaran.

Lahan Usaha Lahan usaha sebagai tempat kegiatan pertanian
memerlukan proses drainage sehingga lahan menjadi
kering.

Pembukaan lahan usaha dan pengolahan tanah
berdampak pada hilangnya sejumlah vegetasi dan
kehidupan lainnya yang terkadang mengganggu
ekosistem hutan gambut dan muncul ekosistem
baru.
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Kegiatan lain Terbatasnya lahan yang dimiliki petani sehingga
memungkinkan terjadinya perluasan areal dan atau
pengambilan kayu di hutan sekitar permukiman.

Keterbatasan lahan sebagai penghasil pangan
dan papan, terkadang membuat manusia mencari
di tempat lain disekitar permukiman.

29.i Perkebunan
Kelapa sawit

Pembuatan
Jalan

Pembuatan jalan tembus yang melintasi hutan rawa
gambut akan berdampak pada:
Penimbun material tanah dan lainnya akan berpengaruh
siklus perputaran air pada bentang lahan gambut.

Penimbunan material tanah dan bahan lainnya
secara padat akan memutuskan pola alir air di
kawasan hutan rawa gambut, sehingga akan
berpengaruh terhadap gatra hidrologi.

Potensi pemanfaatan lahan disepanjang jalan untuk
permukiman dan aktivitas perladangan, pertanian dan
perkebunan.

Pembuatan permukiman, pembukaan lahan
usaha dan pengolahan tanah secara tradisonal
(pembakaran) berdampak pada hilangnya
sejumlah vegetasi dan kehidupan lainnya yang
terkadang mengganggu ekosistem hutan gambut
dan muncul ekosistem baru.

Potensi polusi udara, air dan lahan akan terjadi Potensi dampak jangka panjang adalah adanya
polusi udara, air dan lahan dari aktivitas manusia,
pabrik, alat transportasi dan lainnya.
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Gambar 13. Peta Landunit Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
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Gambar 14. Peta Potensi Rawan Kebakaran Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
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IX. SOSIALISASI DAN PERANAN PIHAK TERKAIT DALAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, BANYUASIN DAN

MUSI BANYUASIN

Untuk mencapai pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan

sumberdaya alam terutama gambut dan tetap mempertahankan

kelestariannya, maka diperlukan berbagai upaya pendukung, seperti:

1. Sosialisasi tentang peranan sumberdaya alam, baik hutan dan gambut

dalam menunjang pembangunan dan kemakmuran rakyat. Beberapa

alternatif kegiatan yang dapat dilakukan pada sosialisasi ini seperti

disajikan pada Tabel 30.

2. Peran serta berbagai pihak yang berkaitan dengan hutan dan gambut,

seperti disajikan pada Tabel 31.
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Tabel 30. Sosialiasasi tentang Hutan dan Lahan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

30.a a. Masyarakat
(pendidikan
informal).

- Peningkatan pendidikan
kepada masyarakat secara
informal tentan peranan
hutan dan lahan gambut
terhadap kehidupan dan
lingkungan.

- Peningkatan
pengetahuan tentang
peranan hutan dan
lahan gambut terhadap
kehidupan

- Kelompok belajar.
- Kelompok tani.
- Pelatihan.
- TOT.
- dll.

- Kab. OKI
- Kab Banyuasin
- Kab. Muba

30.b b. Pendidikan
formal

- Peningkatan pendidikan
kepada siswa SD, SLTP,
SLTA secara informal
tentan peranan hutan dan
lahan gambut terhadap
kehidupan dan lingkungan.

- Peningkatan
pengetahuan tentang
peranan hutan dan
lahan gambut terhadap
kehidupan

- Proses belajar
mengajar di
sekolah.

- Kelompok pecinta
alam.

- Gerakan pramuka.
- dll.

- Kab. OKI
- Kab Banyuasin
- Kab. Muba

30.c c. Seminar,
lokakarya, dll

- Tukar menukar informasi
tentang hutan, lahan
gambut dan lingkungannya.

- Tukar menukar
informasi tentang hutan,
lahan gambut dan
lingkungannya.

- Seminar
- Lokakarya.
- Diskusi.
- dll.

- Kab. OKI
- Kab Banyuasin
- Kab. Muba
- Propinsi dan

Nasional
30.d d. Mass Media

cetak
- Menyebarkan informasi

tentang peranan hutan dan
lahan gambut terhadap
kehidupan dan lingkungan.

- Peningkatan
pengetahuan tentang
peranan hutan dan
lahan gambut terhadap
kehidupan melalui mass
media cetak

- Surat kabar
nasional.

- Surat kabar
daerah.

- Leaflet/brosur
- dll.

- Kab. OKI
- Kab Banyuasin
- Kab. Muba
- Propinsi dan

Nasional

30.e e. Mass Media
elektronik

- Menyebarkan informasi
tentang peranan hutan dan
lahan gambut terhadap
kehidupan dan lingkungan.

- Peningkatan
pengetahuan tentang
peranan hutan dan
lahan gambut terhadap
kehidupan melalui mass
media elektronik

- -Televisi nasional.
- -Televisi daerah.
- -Film dokumenter

tentang gambut.
- -dll

- Kab. OKI
- Kab Banyuasin
- Kab. Muba
- Propinsi dan

Nasional
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Tabel 31. Peranan Pemerintah, Lembaga dan Organisasi Pemerhati Lahan Gambut dalam Pengelolaan Gambut

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

31.a a.Pemerintah
Pusat dan
daerah

Kebijakan tentang
konservasi hutan ,
kebakaran hutan,
pengelolaan hutan

-Peningkatan
pemahaman
kebijakan kepada
masyarakat

-Sosialisasi kebijakan
yang telah berlaku

Membuat dan
melengkapi Kebijakan
tentang konservasi
hutan , kebakaran
hutan, pengelolaan
hutan

UU No 5 1990
UU No 5 1994
UU No 23 1997
UU No 41 1999
PP No 21 1970
PP No 28 1985
PP No 7 1990
Kepres No 43 1990
SK Menhut No195 1986
SK Menhut No495 1989
SK Menhut No677 1993
SK Menhut No195 1986
SK Menhut No188 1995
SK Menhut No260 1995
SK Menhut No276 1995
SK Menhut No227 1998
SK Meneg LH
SK Menko Kesra
SK Dirjen Hutbun
SK Dirjen PHPA
Perda dan Kep Gub, dll

Penduduk daerah
dan atau indonesia
yang berusaha,
kegiatan, penelitian,
dll di Daerah
kawasan hutan
rawa gambut.

31.b b. Universitas Mempersiapkan tenaga
ahli dan konsep kebijakan
tentang konservasi hutan
, kebakaran hutan,
pengelolaan hutan di
tingkat nasional, regional
dan daerah

Meningkatkan
kemampuan tenaga
ahli dalam mengetahui
kebijakan tentang
konservasi hutan ,
kebakaran hutan,
pengelolaan hutan.

-Kegiatan penelitian
tentang hutan dan
lahan gambut.

-Penelitian aspek
lingkungan hutan dan
lahan gambut.

-Kegiatan pengabdian
pada masyarakat
disekitar kawasan
hutan dan lahan
gambut.

Penduduk daerah
dan atau indonesia
yang berusaha,
kegiatan, penelitian,
dll di Daerah
kawasan hutan
rawa gambut.



117

No Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan Legalitas Lokasi

31.c c. NGO Mempersiapkan tenaga
ahli dan konsep kebijakan
tentang konservasi hutan
, kebakaran hutan,
pengelolaan hutan di
tingkat nasional, regional
dan daerah

-Peningkatan
pemahaman
kebijakan kepada
masyarakat

-Sosialisasi kebijakan
yang telah berlaku.

Membuat dan
melengkapi Kebijakan
tentang konservasi
hutan , kebakaran
hutan, pengelolaan
hutan

Penduduk daerah
dan atau indonesia
yang berusaha,
kegiatan, penelitian,
dll di Daerah
kawasan hutan
rawa gambut.

31.d d. Lembaga
pemerhati
hutan, satwa
dan vegetasi

Mempersiapkan tenaga
ahli dan konsep kebijakan
tentang konservasi hutan
, kebakaran hutan,
pengelolaan hutan di
tingkat nasional, regional
dan daerah.

-Peningkatan
pemahaman
kebijakan kepada
masyarakat

-Sosialisasi kebijakan
yang telah berlaku

Membuat dan
melengkapi Kebijakan
tentang konservasi
hutan , kebakaran
hutan, pengelolaan
hutan

Penduduk daerah
dan atau indonesia
yang berusaha,
kegiatan, penelitian,
dll di Daerah
kawasan hutan
rawa gambut.

31.e e. Kelompok
peneliti dan
Masyarakat
pemerhati.

Mempersiapkan tenaga
ahli dan konsep kebijakan
tentang konservasi hutan
, kebakaran hutan,
pengelolaan hutan di
tingkat nasional, regional
dan daerah.

-Peningkatan
pemahaman
kebijakan kepada
masyarakat

-Sosialisasi kebijakan
yang telah berlaku

Membuat dan
melengkapi Kebijakan
tentang konservasi
hutan , kebakaran
hutan, pengelolaan
hutan

Penduduk daerah
dan atau indonesia
yang berusaha,
kegiatan, penelitian,
dll di Daerah
kawasan hutan
rawa gambut.

31.f f. Swasta Mempersiapkan tenaga
ahli dan konsep kebijakan
tentang konservasi hutan
, kebakaran hutan,
pengelolaan hutan di
tingkat nasional, regional
dan daerah.

-Membantu dan
mendukung
kebijakan tentang
konservasi hutan ,
kebakaran hutan,
pengelolaan hutan di
tingkat nasional,
regional dan daerah.

-Menyediakan
informasi akurat
dalam menyusun
kebijakan.

-Partisipasi akti dalam
-Sosialisasi kebijakan
yang telah berlaku
dan sekaligus
mentaati kebijakan
tersebut.

Penduduk daerah
dan atau indonesia
yang berusaha,
kegiatan, penelitian,
dll di Daerah
kawasan hutan
rawa gambut.



118

DAFTAR PUSTAKA

Bessho, T., and L. C. Bell, 1992. Soil Solid and Solution Phase Change and
Mungbean Response During Amelioration of Aluminium Toxicity with
Organic Matter, Plant and Soil, 140, 183-196.

Chokkalingam, U. , Suyanto. 2004 Kebakaran, mata pencaharian, dan
kerusakan lingkungan pada lahan basah di Indonesia : lingkaran yang
tiada berujung pangkal.. Fire Brief. No. 4. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Karam, S. dan Suriadikarta, DA. 1997. Tantangan Pemanfaatan Tanah
Gambut untuk Pertanian, Makalah disampaikan dalam Seminar
Nasional Gambut dan Kongres III Himpunan Gambut Indonesia,
Pontianak 24-25 Maret 1997.

Lopez, C. Dan Shanley. 2005. Kekayaan Hutan Asia. Makanan, rempah-
rempah, kerajinan tangan dan resin. PT Gramedia Pustaka Utama.

Mc Lean, E.O. 1982. Soil pH and Lime Requirement. Meth Soil Anal, Part 2,
Chem Microbiol Properties. ASA-SSSA. 12 : 199 – 223.

Munir, M. 1991. Tanah-tanah Utama Indonesia; Karakteristik, Klasifikasi, dan
Pemanfaatannya. PT Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.

Noor, M. 2004. Lahan Rawa: Sifat dan Pengelolaan tanah Bermasalah Sulfat
Masam. Rajawali Pers. Jakarta.

Noor, M. 2006. Pertanian Lahan Gambut. Penerbit Kanisius. Cetakan ke 6.

Notohadiprawiro. 1995. Selidik Cepat Ciri Tanah di Lapangan. Yogyakarta.

Purbowaseso, B. 2004. Pengendalian Kebakaran Hutan. Suatu Pengantar.
PT Rineka Cipta.

Pusat Penelitian Tanah. 1982. Terms of Reference Type A Pemetaan Tanah.
Pusat Penelitian Tanah Bogor.

Poerwowidodo. 1991. Gatra Tanah dalam Pembangunan Hutan Tanaman di
Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.

Radjagukguk, A. 1990. Pertanian Berkelanjutan di Lahan Gambut dalam
Alami Pengolahan Gambut Berwawasan Lingkungan Volume 2 Nomor
1 Tahun 1997.

Rismundar, T. 2001. Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Menciptakan
Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Makalah Falsafah Sains.
Juni 2001. Institut pertanian Bogor. Program Pasca Sarjana (S3).



119

Soepraptohardjo, M. and P.M. Driessen. 1976. The Lowland Peat of
Indonesia, a challenge for the future. In : Peat and Podzolic Soils and
their Potensial for Agriculture in Indonesia. Soil Res. Institute Bogor

Soil Survey Staff. 1990. Keys to Soil Taxonomy, fourth edition. SMSS
Technical Monograph No. 6. Blacksburg, Vcirginia.

Steenis, v, C. G. G. J. Et al. 2005. Flora. Untuk Sekolah Di Indonesia. PT
Pradnya Paramita. Jakarta. Cetakan ke 10.

Subagyo, H. 2003. Pengalaman HPH Putraduta Indah Wood dalam
Menangani Masalah Kebakaran Hutan pada Hutan Produksi Rawa
Gambut. Makalah Semiloka Kebakaran di Lahan Gambut: Masalah
dan Solusinya di Palembang, tanggal 10 – 11 Desember 2003. PT
Putraduta Indah Wood Jambi.

Sukandarrumidi. 1995. Batubara dan Gambut. Fakultas Teknik Universitas
Gadjah Mada. Gadjah Mada Press. Yogyakarta.

Sumardi dan Widyastuti, S. M. 2004. Dasar-dasar Perlindungan Hutan.
Gadjah Mada University Press.

Tan, Kim H. 1982. Principles of Soil Chemistry. Diterjemahkan oleh
Goenadi, D.H. 1998. Dasar-Dasar Kimia Tanah Gajah Mada
University Press. Yogyakarta.

Tan, Kim H. 1986. Degredation of Soil Mineral by Organic Acids dalam
Interaction of Soils Mineral with Natural organics and microbes. SSSA
Spec. Publ. 17. Soil Science Society of America. Madison.

Widjaya- Adhi, I.P.G. et al., 1992. Potensi Lahan Pasang Surut di Indonesia.
Pusat Penelitian tTanah dan Agroklimat. Bogor.



121



122

Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2004-2019
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Sumber: Hasil Analisis

Peta Sebaran Perkebunan Kelapa di Provinsi Sumatera Selatan
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Sumber: Hasil Analisis

Peta Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan
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Sumber: Hasil Analisis

Peta Sebaran Perkebunan Karet di Provinsi Sumatera Selatan
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Sumber: Hasil Analisis

Peta Sebaran Perkebunan Kopi di Provinsi Sumatera Selatan
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Wilayah Perencanaan Kawasan Agrotechnopark di Delta Telang II
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Peta Situasi Kawasan Tanjung Api-Api di Delta Telang II
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Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Delta Telang II
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Marine Port of Tanjung Api-Api
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Sumber : Hasil analisis

Peta Perkebunan Karet Eksisting dan Proyeksi Pengembangan
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Sumber : Hasil analisis

Peta Perkebunan Kelapa Sawit Eksisting dan Proyeksi Pengembangan
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Sumber : Hasil analisis

Peta Perkebunan Kelapa Eksisting dan Proyeksi Pengembangan
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Sumber : Hasil analisis
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Peta Perkebunan Kopi Eksisting dan Proyeksi Pengembangan
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Sumber: Disbun Prov. Sumsel dan Hasil Analisis

Peta Lokasi Pabrik Karet Eksisting dan Proyeksi Pengembangan
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Sumber: Disbun Prov. Sumsel dan Hasil Analisis

Peta Lokasi Pabrik Kelapa Sawit Eksisting dan Proyeksi Pengembangan
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Sumber: Disbun Prov. Sumsel dan Hasil Analisis

Peta Lokasi Pabrik Kelapa Eksisting dan Proyeksi Pengembangan
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Sumber : RTRWP Sumsel

Konflik Pemanfaatan Lahan Antara

Kawasan Hutan dan Kawasan Perkebunan
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Sumber : RTRWP Sumsel

Konflik Pemanfaatan Lahan Antara

Kawasan Hutan dan Kawasan Perkebunan
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Sumber : RTRWP Sumsel

Konflik Pemanfaatan Lahan Antara

Kawasan Hutan dan Kawasan Perkebunan


